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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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RESUMO: A Monitoria é uma modalidade de atividade 

extracurricular que objetiva despertar o interesse pela docência 

e pela pesquisa, mediante o desempenho de atividades ligadas 

ao ensino, possibilitando a experiência da vida acadêmica. Com 

isso, o objetivo deste relato é expor as experiências vivenciadas 

pelos monitores juntamente com os docentes e discentes 

dentro da instituição de ensino superior. A disciplina de 

histologia abrange conteúdos teórico-práticos motivando os 

acadêmicos em capacitar-se em conhecimentos integrados que 

formem o profissional generalista. A monitoria conta com quatro 

monitores que realizam três encontros semanais (segunda, 
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quarta e sábado) com duração de 4 horas visando sanar as 

duvidas teórico-práticas dos discentes, no mesmo local onde 

são realizadas as aulas práticas. Dentre os aspectos positivos 

da monitoria para os alunos, podemos destacar: maior 

habilidade, esclarecimento de dúvidas, uma didática/atenção 

do monitor para com os colegas A monitoria favorece a 

interação entre conhecimento e vivência da comunidade 

acadêmica. Estimula o senso crítico, estimula a criatividade 

para com nossas práticas profissionais e as possíveis relações 

que enfrentaremos no mercado de trabalho. Além disso, 

estimula a desenvolver atividades acadêmicas tais como a 

produção de trabalhos científicos, proporcionando maior 

interação do aluno com a pesquisa, impulsionando o monitor a 

estar sempre buscando o novo para somar com os 

conhecimentos existentes. Assim sendo uma grande 

oportunidade para despertar o interesse pela docência.  

Palavras-chave: Ensino. Histologia. Transferência de 

Experiência. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O modelo de monitoria se apresenta como uma 

modalidade onde os próprios alunos exercem o processo de 

ensino aprendizagem para outros colegas, contando com o 

apoio e a orientação de docentes da área.  Esse processo 

proporciona um aumento da qualidade da graduação, somando 

com diversas experiências que objetivam uma maior interação 

teórico-prática para os discentes. A monitoria visa uma 

formação integral do acadêmico, contribuindo para produzir 
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conhecimento e desenvolver competência pedagógica, sob os 

pilares de ensino, pesquisa e extensão (VICENZI et. al., 2016). 

Acerca desse projeto, é permitido auxílio remunerado 

para os monitores, bem como também a monitoria voluntária. O 

uso da monitora para substituir uma atividade docente é vetado 

e o programa concede deveres e direitos para seus 

componentes, sendo representados por: o professor-

orientador, o aluno-monitor e também a instituição de ensino 

(RAMOS et al., 2012). 

A monitoria é oferecida pela instituição de ensino e o 

acadêmico precisa dispor-se a fazer parte do projeto. O monitor 

deve ser submetido à prova específica para uma matéria a qual 

o mesmo já havia cursado anteriormente, apresentando 

afinidade pela área e disponibilizando-se a exercer tais 

atribuições.  Essa prática gera benefícios tanto para o monitor 

quanto para seus alunos, orientando-os não só com relação à 

disciplina em questão, como também para as futuras, 

contribuindo inclusive para sua visão profissional (VICENZI et. 

al., 2016). 

Por ter vivenciado a situação de aluno, o monitor 

consegue captar não só as possíveis dificuldades do conteúdo 

ou da disciplina, como também apresentar mais sensibilidade 

aos problemas que os estudantes podem vir a enfrentar. Assim, 

a monitoria tem se constituído um espaço em que o acadêmico 

possa discutir suas dúvidas, fazer ou refazer exercícios, 

experimentos, desenvolvendo sua aprendizagem mediada pelo 

monitor (VICENZI et. al, 2016). 

O processo de monitoria trabalha a disciplina de forma a 

facilitar a compreensão e aprendizagem dos alunos, baseando-
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se inclusive de experiências pessoais de aprendizado do 

monitor quando o mesmo cursou o conteúdo em questão, 

utilizando-se de suas próprias dificuldades pregressas e 

também as atualmente observadas nos alunos, visando orientá-

los de forma mais eficaz (VICENZI et. al., 2016).  

Essa prática serve principalmente como uma forma de 

apoiar pedagogicamente os estudantes e, devido o monitor já 

ter vivenciado anteriormente essa experiência, acaba tornando-

se mais sensível acerca das dificuldades que os demais 

acadêmicos possam estar enfrentando, captando-as com uma 

maior facilidade para assim poder auxiliá-los adequadamente 

(ABREU et. al., 2014). 

O estudante que ministra a monitoria irá auxiliar o 

orientador no processo de ensino dos demais alunos, podendo 

ser responsável por diversas atribuições. Esse projeto 

possibilita ao monitor desenvolver conhecimento técnico e 

prático, bem como revisar assuntos estudados no passado e 

permitir um contato mais aprofundado com a experiência 

docente, aproximando-o dos demais acadêmicos. Além disso, 

os alunos acabam sentindo-se mais seguros e confortáveis 

para recorrer ao monitor para sanar dúvidas, servindo assim de 

intermédio entre docentes e discentes (MESQUITA et. al., 

2019). 

Devido o aluno-monitor apresentar-se em uma posição 

mais avançada, auxilia juntamente com o professor orientador 

no processo de aprendizagem não só dos alunos, como 

também no seu próprio aprendizado. Esse projeto é um ponto 

de importância na vida acadêmica de quem exerce, 
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possibilitando inclusive a  criação de diferentes vínculos com a 

instituição de ensino (ABREU et. al., 2014). 

O acadêmico que exerce a monitoria tem vastas 

oportunidades para aprofundar-se melhor diante da área 

ministrada, sendo uma experiência de grande valor e 

importância para a sua formação acadêmica. Esse projeto 

permite ampliar os horizontes do monitor, aproximando-o da 

docência e preparando o mesmo para os desafios da vida 

profissional (VICENZI et. al., 2016).   

Com isso, o objetivo deste estudo é relatar a experiência 

do aluno-monitor em relação ao projeto da monitoria da 

disciplina de Histologia I, componente curricular do curso de 

Medicina, expondo a vivência dos acadêmicos nos aspectos de 

ensino e aprendizagem e buscando defender o valor da mesma 

no processo de formação acadêmica dos discentes da 

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró 

(FACENE RN). 

 

MATERIAIS E METODOS  

 

O relato descrito trata-se de um estudo descritivo, do tipo 

relato de experiência, realizado a partir da vivência discente na 

monitoria da disciplina Organização Morfofuncional I mais 

especificamente histologia , que, no curso de graduação em 

Medicina da Faculdade de Medicina Nova Esperança. Tal 

experiência ocorreu no município de Mossoró/RN, no período 

de Agosto a Dezembro de 2019 e no ano de 2020. 

O presente trabalho utilizou levantamento bibliográfico, 

por artigos no Google Acadêmico e portal Scielo, tendo como 



CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO 
MÓDULO DE ORGANIZAÇÃO MORFOFUNCIONAL I NA DISCIPLINA DE 

HISTOLOGIA 
 

 
 

palavras chave os termos: Ensino. Histologia. Transferência de 

Experiência. No período de 2010 a 2020. A literatura 

encontrada serviu de base para as discussões abordadas neste 

trabalho.Além disso, optou-se pela técnica da análise teórica 

das práticas didático-pedagógicas realizadas durante o período 

da monitoria voluntária/bolsista  na diciplina. 

A disciplina citada  é componente curricular obrigatório 

do curso de Medicina, sendo cursada no primeiro  período 

letivo. Possui caráter teórico-prático. O desenvolvimento da 

disciplina se dá em duas etapas. Na primeira, é explorado o 

caráter teórico, através de aulas teóricas, 

discursivas/expositivas, em que são usados recursos áudio 

visuais, utilizando-se também a metodologia ativa. Na segunda, 

desenvolve-se atividade no laboratório, onde nesse momento 

os alunos têm a oportunidade de associar a teoria à prática.Por 

fim, se o aluno possuir alguma duvida procurasse a monitoria 

para respodela e consolidar o conhecimento obtido nas aulas. 

As atividades de monitoria se deram nos dias de 

segunda, quarta feira e sábados  com o acompanhamento das 

aulas teóricas e práticas, tendo um total de doze horas 

semanais. As ações desenvolvidas eram com base no material 

teórico desenvolvido pela coordenadora, com o auxilio dos 

livros Histologia Básica - Texto & Atlas de Junqueira, L. C., 

Carneiro, Ross Histologia Texto e Atlas-Correlações com 

Biologia Celular e Molecular. 

As monitorias são realizadas nos Laboratórios 

Multidisciplinar I e II da instituição, que conta com microscópios 

dispostos em bancadas, de 3 a 4 por bancada.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

A prática da monitoria no âmbito, se iniciou no mês de 

agosto de 2019, onde foi disponibilizado pela coordenação do 

curso de medicina da Faculdade Nova Esperança de Mossoro 

um edital covocando os alunos do próprio curso que já tinham 

cursado a diciplina de Histologia 1 e que possuíam interesse de 

realizar essa atividade extracurricular. Dessa forma, 

selecionado pela coordenação de monitorias através de análise 

da prova prática e teórica, junto com entrevista oral do 

candidato, realizada no mesmo dia.  

Ao fim do processo seletivo, quatro alunos foram 

selecionados para lecionar a monitoria de Histologia I, sendo 

dois monitores bolsitas  em que o primeiro colocado recebia R$ 

540,00  e o segundo R$400; e os ademais voluntários, que 

abordariam diariamente em suas monitorias os seguintes 

assuntos: tecido epitelial, tecido adiposo, tecido conjuntivo, 

sistema endócrino, sistema reprodutor masculino e feminino, 

sistema nervoso, sistema muscular e sistema osteoarticular. 

Além disso, é importante ressaltar que, a disciplina de 

histologia I é o primeiro contato no curso de medicina dos 

discentes com tais assuntos, sendo necessário realizar um 

apreendizado sólido nessa fase do conhecimento inicial, para 

no futuro facilitar processos de reconhecimento de 

fisiopatologias de certas enfermidades. 

São 12 horas/aula a cumprir por semana, sendo divididas 

em 3 encontros, quatro horas nas segundas-feira e quartas-

feira à noite, e mais quatro aos sábados pela manhã. As turmas 

dividiam-se em duas partes de acordo com a ordem de 
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chamada alfabética, e essa divisão tem o intuito de diminuir a 

quantidade de alunos e aumentar a atenção e cuidado com 

cada um, gerando um maior contato entre monitor-aluno. 

Complementando a, divisão o monitor passa um lista 

para adquiri a frequência e observar qual a constância dos 

alunos a monitoria e o horário em que eles buscam, e preencher 

qual o microcóspio e a caixa de laminas que estão utilizado, 

com o intutido de desenvolver um senso de responsabilidade 

com o material fornecido pelo laboratório, os estudantes 

também devem estar paramentados com os devidos 

equipamentos de proteção pessoal (EPIs); como luvas, sapato 

fechado, gorros, máscara e o jaleco branco padronizado com o 

logo da instituição assim como os monitores que o utilizam os 

mesmos EPIs tendo como diferença a coloração do jaleco verde 

claro disponibilizado pela instiruição, para diferencia aluno-

monitor,e cabe ao monitor verificar utilização desses materiais 

de proteção e caso alguma divergência deve-se pedir para o 

aluno retirar-se  do laboratório e se paramentar a forma 

adequanda,com o objetivo de evitar acidentes, pensado no 

bem-estar do aluno e do monitor. 

Dentre os métodos utilizados para integrar os 

conhecimentos, um dos mais importantes foram os estudos 

sequenciais dos assuntos histológicos, adentrando 

primeiramente à introdução a histologia, abordando sobre o 

tema de tecido epitelial na primeira unidade, oferecendo um 

suporte imenso ao decorrer do semestre e formação 

acadêmica, principalmente correlacionando com fisiopatologias 

de algumas enfermidades como uma forma de facilitar o ensino 

aproximando conteúdos que são básicos para a prática médica.  
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Os planos de aula dos professores titulares das 

disciplinas foram seguidos e a monitoria seguiu sendo realizada 

após a ministração do conteúdo e da disponibilização dos 

materiais e livros que estão disponíveis na biblioteca presecial 

e virtual da instiruição de ensino, referentes às disciplinas já 

trabalhadas em sala de aula pelos professores oficiais das 

disciplinas. Sendo assim, os alunos não participam da monitoria 

para aprender ou ter o primeiro contato com conteúdo, mas sim 

para tirar dúvidas pertinentes e reforçar o conhecimento. E esse 

é um dos maiores impasses ao decorrer da monitoria, pois 

alguns alunos que faltam a aula, ao chegarem na monitoria 

esperam uma verdadeira ministração do conteúdo de maneira 

errônea, pois o conteúdo é devidamente ministrado pelo 

docente em sala de aula, e não no momento da monitoria. 

Um dos métodos de aprendizagem é a retórica do tutor 

ao sempre redirecionar as perguntas dos alunos para eles 

mesmos, utilizando o meio socrático de conhecimento, 

conhecido também como a maiêutica, onde se baseia na antiga 

filosofia grega em refazer as perguntas que fazem os tutorados 

refletirem e chegarem ao conhecimento, de maneira própria e 

não apenas por absorção ou memorização.   

 Outro método de aprendizagem bastante utilizado foi por 

meio de quiz, de maneira não-avaliativa, e acontecendo nas 

últimas monitorias que antecedem as provas. O quiz é 

elaborado primeiramente escolhendo lâminas histológicas do 

conteúdo que será cobrado na avaliação, de forma que simulem 

questões da mesma. 

O quiz acalma os alunos que possuem uma certa 

ansiedade pré-prova e alerta sobre alguns pontos importantes 
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do assunto que ocasionalmente tenham deixado de estudar. 

Vale ressaltar que o quiz não têm influência do professor 

orientador, sendo feitas questões a partir do conhecimento dos 

monitores em experiências anteriores.  

Os alunos tinham contato 24 horas por dia para tirarem 

dúvidas sobre o conteúdo da aula por meio do email da 

monitoria, permitindo um maior contato aluno-monitor e 

garantindo um suporte completo. Além disso, para o aluno 

monitor o grande aprendizado foi devido ao aumento em 

experiência para docência e a busca por diferentes 

metodologias de ensino. 

Outra atividade desenvolvida  para auxiliar a troca de 

conhecimento entre monitor-aluno foi a criação de um Atlas de 

Histologia online para medicina, com os mesmos assuntos 

abordados durante o semestre letivo por intermédio de um site, 

disponível em 

<https://monitoriahistop1me.wixsite.com/atlasdehistologia>, 

com o objetivo de elaborar  um atlas histológico de alto nível, 

utilizando-se das lâminas presentes na instituição, com o intuito 

de facilitar o entendimento do aluno sem necessariamente estar 

em contato presencial com as lâminas estudadas.  

Essa plataforma virtual, desenvolvida pelos monitores de 

histologia I do curso de medicina juntamente com os 

orientadores da disciplina em questão, no momento ainda está 

em processo de finalização, mas a mesma já conta com 

diversos materiais disponíveis onde o discente possa se 

embasar no seu momento de estudo, além de servir como uma 

forma de sanar dúvidas online e complementar seu 

aprendizado.  

https://monitoriahistop1me.wixsite.com/atlasdehistologia
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O Atlas de Histologia é dividido por tipos de tecidos 

corporais, e, ao acessar o assunto desejado, o estudante terá 

diversas lâminas histológicas ao alcance de seus olhos, em 

diferentes lentes objetivas e lâminas, visando assim uma 

melhor compreensão. 

 Além de poder visualizar o material histológico, a 

plataforma ainda agrega com uma pequena parte teórica sobre 

as imagens, explicando acerca dos aspectos importantes e 

característicos sobre as mesmas, visando assim a contrução de 

um estudo muito mais completo e detalhado.  

Os monitores atuantes sobre o desenvolvimento deste 

site tiveram um extremo cuidado quanto à escolha dos 

melhores materiais histológicos, bem como preocupando-se em 

trazer lâminas distintas de uma mesma estrutura, além de 

capturas em lentes objetivas de tamanhos diferentes, visando 

sempre uma compreensão mais ampliada acerca das 

estruturas em estudo.  

O link do site foi disponibilizado para os acadêmicos de 

medicina da institituição, os quais poderão usufruir em livre 

demanda dos conteúdos presentes na ferramenta online, com 

o objetivo de complementar e agregar no processo de 

aprendizagem. Além disso, os discentes estarão livres para 

contatar os monitores da disciplina via email, sendo este 

disponibilizado na plataforma, caso as dúvidas ainda persistam.  

Ademais, cabe ressaltar que esse site desenvolvido  foi 

de extrema utilizade nas aulas de ensino remoto,durante a 

pandemia do novo corana vírus (COVID-19), enfretado no ano 

de 2020, em que as aulas praticas foram suspensas ,assim o 

aluno tem acesso as laminas histológicas do laboratório em sua 
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residência,podenso acessar em qualquer horário auxiliando 

assim o ensino remoto. 

Outrossim, foi produzida uma conta em uma rede social, 

como uma forma de complementar a comunicação, em que é 

anunciado frequentemente o horário das monitorias, bem como 

a realização de questionários, auxiliando em uma consolidação 

do conhecimento de forma interativa. Além disso, tendo como 

objetivo também produzir formas diferentes de ensino e 

aproximar o contato entre alunos e monitores.  

 

RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

A Lei nº. 9.394/1996 - artigo 84 estabelece que: 

“os discentes da educação superior poderão ser 

aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas 

respectivas instituições, exercendo funções de 

monitoria, de acordo com seu rendimento e seu 

plano de estudos.”  

No decorrer do semestre  do exercido da  monitoria, 

coordenou-se ainda, atividades voltadas a auxiliar o docente na 

orientação dos discentes, elucidando e tirando dúvidas em 

atividades de classe. Além disso foram realizados, vários 

projetos com o auxílio da coordenadora como a criação de um 

atlas histológico, rede social para a democratização desse 

conhecimento entra a produção cientifica. 

 Observa-se  salientar que como o plano de monitoria do 

ano de 2019 voltado para o curso de medicina foi um projeto 

novo, ocorreu uma troca de conhecimento entre docente e do 

monitor conduzindo  ações visando ao raciocínio de forma 
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segura e dinâmica, ajudando o aluno, em seu aprendizado, 

discutindo estratégicas para que isso acontecesse da forma 

mais adequanda. 

Por se tratar dos primeiros monitores da disciplina do 

curso de Medicina dificuldades foram encontradas, desde de 

como funcionaria a logística das monitorias junto aos alunos, o 

funcionamento do laboratório, os próprios funcionários da 

instituição não entendiam o papel dos monitores. Com isso, 

todos os problemas foram sempre levados a orientadora da 

disciplina como também a coordenadora de monitoria que nos 

auxiliava nesses problemas.  

Além todos os desafias constatemete enfrentados pelos 

monitores o ano de 2020 possui um desafio adicional, em 11 de 

março de 2020 a Organização Mudial de Saúde (OMS),   

decretou o estado de pandemia  do COVID 19 que foi quando 

a doença se alastrou em  escala mundial, em mais de dois 

continentes. Com isso, o semestre de 2020.1 em que 

supostamente acabaria o contrato dos monitores teve que ser 

paralisado em decorrência a instituição de aulas remotas. 

A partir do semestre de 2020.2, com a redução do 

número de casos da doença no município de Mossoró/RN, 

cidade onde está a sede da faculdade, foi autorizado pelo 

governo estadual e municipal a volta das aulas práticas, dessa 

forma, a monitoria foi retomado adotando todas as medidas de 

segurança recomendadas pela OMS, utilizando mascara, álcool 

70% ou álcool em gel e a redução do número de alunos nos 

laboratórios e na instituição. Assim, os alunos em número 

reduzido  poderiam retomar a instituição para sanar dúvidas e 

ter mais contato com a prática, assim como os monitores 
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ajudalos  e finalizar projetos pendentes como a conclusão do 

atlas virtual da instituição. 

Com relação as  contribuições dessa atividade  são 

vastas para a formação do acadêmico, o aluno possui a 

oportunidade de conhecer melhor a disciplina escolhida na 

monitoria, aprimorando assim seu conhecimento em relação  a 

esta. Além do relacionamento com orientadores que estimulam 

interação entre conhecimento e vivência da comunidade 

acadêmica, o senso crítico, a criatividade para com nossas 

práticas profissionais e as possíveis relações que 

enfrentaremos no mercado de trabalho, somadas contribuem 

para a formação de um profissional mais preparado. 

Os discentes monitorados, acreditam que o processo de 

monitoria possibilita um maior estímulo ao estudo e uma 

redução da ansiedade que os acadêmicos geram durante 

práticas, que gradativamente estimulam acadêmicos na busca 

pela monitoria, mesmo ser nas vésperas das avaliações 

(MATOSO, 2013). Os resultado obtidos nessa experiência de 

monitoria é proveitoso, pois o relacionamento interpessoal 

estabelecido entre monitor, alunos monitorados e docentes, 

culminando em um maior aprendizado para todos. 

O conhecimento, quando compartilhado, não se divide, 

multiplica-se, gerando uma série de benefícios a todos os 

envolvidos nesse processo. Nesse sentido, a monitoria 

acadêmica é uma atividade significativamente formativa, pois 

proporciona uma troca de saberes que dificilmente 

aconteceriam se esse processo não se desse dentro da 

universidade. Pois, as barreiras aluno-professor ainda são 

vistas como processos avaliativos. Dessa forma, essa 
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experiência contribui substancialmente para uma formação 

inicial docente mais fundamentada, na perspectiva do professor 

reflexivo (PIMENTA, GHEDIN, 2002), que visa profissionais 

qualificados. 

De outro ponto de vista, também existem ainda algumas 

limitações dentro da instituição para desenvolvimento das 

atividades como: um espaço próprio para os monitores para 

quando os laboratório estão ocupados com aulas da disciplina 

para outros cursos; um manual com direitos e deveres para os 

mesmos, uma vez que alguns alunos ainda não compreendem 

o papel da monitoria e solicitam uma aula completa; e 

estabelecimento de um canal de comunicação oficial 

reconhecido pela faculdade dos monitores com os alunos, 

garantindo uma segurança na troca de informações e 

diminuindo conversas informais que possam denegrir a imagem 

de ambos os lados.  

Ademais, a monitoria possui uma relevância além do 

ganho intelectual do monitor, pois há um desenvolvimento na 

relação pessoal e  interpessoal do estudante em que adentra a 

instituição com características de timidez e essa atividade 

possibilita um melhor relacionamento com seus colegas de 

turma e outros grupos diversificados obtendo assim uma ‘‘maior 

segurança /confiaça’’ e tornando-se mais tolerante, respeitador 

das diferenças, da pluralidade apredendo a conviver com 

sitações adversas pois pode se deparar com situações como, 

atendimento simutãneo para o numero ecessivos de alunos, 

conciliar a atividade de monitoria com a vida acadêmica, 

situações de desrespeito, entre outras circistâncias.  
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Assim, essa atividade  proporciona ao aluno o contato 

com as dificuldades, desafios, problemas e alegrias dessa 

profissão propiciando melhor preparo para enfrentar o seu 

campo de trabalho. 

 

CONCLUSÕES  

 

O relato abordado  demonstra a importância da realização 

de atividades extracurriculares durante a graduação de 

estudantes, em especial a monitoria, pois essa ultrapassa o 

descrito em um currículo, pois implica em ganhos que vão além 

da graduação,  seja na contribuição ao desenvolvimento 

pessoal como na troca de conhecimentos entre alunos e com o 

próprio docente orientador.  

Através dessa atividade o monitor consegue acompanhar 

de perto a rotina de um docente universitário, ao cursar essa 

diciplina o aluno não possui o entendimento da dimensão de 

todos os enlances que a vida acadêmica ocasiona: a 

elaboração de material didádico, se dedicar ao conteúdo para 

suprir a demanda de questionamentos e se adaptar ao perfil de 

cada turma que cursa a diciplina pois nenhum método 

pedagógico é universal, assim cabe ao monitor adaptar-se 

utilizado de diversar ferramentas  para o melhor entendimento 

do aluno  de certa turma. 

 Dando destaque às práticas realizadas durante a monitoria 

da disciplina de Histologia 1 dos alunos de Medicina da 

Faculdade Nova Esperança de Mossoró. O relato destaca o 

papel do aluno-monitor como instrumento extra de ensino 

dentro de um curso de graduação, como os benefícios da 
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participação ativa para experiência didática e profissional e 

mais aprendizado que vão além do conhecimento teórico da 

matéria. 

Por fim, melhora a capacidade de comunicação entre 

alunos e estimula a criação de novas responsabilidades por 

parte dos monitores. Como também, desperta o interesse pela 

docência e pesquisa, impulsionando esses alunos a sempre 

buscarem o novo para somar e agregar conhecimentos 

existentes.  
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RESUMO: Os Cuidados Paliativos vêm aumentando sua 
demanda na área de saúde devido às maiores taxas de 
expectativa de vida e, consequentemente, de doenças crônicas. 
Alguns profissionais de saúde mostram-se despreparados para 
lidar com situações de fim de vida visto que o acesso à 
educação em Cuidados Paliativos nas graduações brasileiras, 
no campo de saúde, é escassa, ao mesmo tempo que é 
necessária. Este capítulo objetiva discutir a necessidade da 
introdução do ensino em Cuidados Paliativos nos cursos de 
saúde, abordando os desafios e necessidades da temática. 
Para realização deste trabalho, realizou-se uma revisão 
bibliográfica, buscando referências que agregassem o tema e 
proporcionassem uma visão geral da atual situação do ensino 
dos Cuidados Paliativos no Brasil e no mundo. Na dinâmica de 
ensino nas escolas de saúde brasileiras, a educação em 
Cuidados Paliativos ocorre, geralmente, através de disciplinas 
optativas. De forma global, observa-se a crescente demanda de 
profissionais com formação em Cuidados Paliativos, o receio de 
especializar-se na área por temer um sofrimento pessoal e 
aumento na demanda de trabalho e a formação de profissionais 
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não qualificados, mesmo sendo previsto e inevitável a vivencia 
do profissional com situações de sofrimento e morte. Conclui-
se que é de suma importância a implementação de habilidades 
e competências em Cuidados Paliativos nas graduações de 
saúde, especialmente se fornecidas de forma diluída nas 
disciplinas já existentes, assim como oferta de atividades 
extracurriculares e especializações na área. Ainda enfatiza-se 
a relevância de estimular pesquisas em Cuidados Paliativos, 
visando boas evidências para exercer melhores práticas. 
Palavras-chave: Cuidados paliativos. Ensino em saúde. 
Graduação. 
 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos tempos, com o prolongamento da 

expectativa de vida, vem crescendo o numero de doenças 

crônicas, as quais são as principais responsáveis por interferir 

na qualidade de vida das pessoas. Dessa forma, uma 

abordagem com enfoque no conforto deve ser iniciada o mais 

precocemente possível, para otimizar o manejo dos pacientes 

cuja qualidade de vida foi afetada pelo diagnóstico de uma 

doença crônica (OLIVEIRA; FERREIRA; REZENDE; CASTRO, 

2016).  

  Cuidados Paliativos, segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), consiste na estratégia multiprofissional de saúde 

que busca prevenir e aliviar o sofrimento de pacientes com 

doenças que ameacem sua qualidade de vida, bem como 

auxiliar a família e pessoas envolvidas neste sofrimento. Utiliza 

métodos que agem não apenas nos sintomas e afecções 

físicas, mas também aborda os problemas psicossociais e 

espirituais. (GRANT; ELK; FERRELL; MORRISON; GUNTEN, 

2009) 

  Em estudo de 2009, quando questionados sobre as 
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condutas a serem tomadas diante de situação grave ou fatal, os 

pacientes listam medidas como controle da dor e demais 

sintomas, evitar o prolongamento do processo de morte, senso 

de controle e cuidado com o relacionamento familiar. No tocante 

à dor, 60% dos pacientes com câncer de colón relataram dor 

moderada a intensa entre 8 e 14 dias de hospitalização, periodo 

suficiente para obter controle dos sintomas. A familia relata 

suporte insuficiente e inadequado, não se sentindo integrada na 

tomada de decisões de tratamento. A maioria (90%) dos 

pacientes afirma que gostaria de morrer em casa, porém, 53% 

morrem nos hospitais e 24% em asilos. Vale salientar que a 

morte em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) dificulta a 

comunicação com a familia. (GRANT; ELK; FERRELL; 

MORRISON; GUNTEN, 2009) 

  A educação e prática em Cuidados Paliativos iniciou no 

mundo em 1967 por intermédio da Dra. Cicely Mary Saunders, 

no Saint Christopher’s Hospice, localizado em Londres. Esta 

abordagem chega ao Brasil na década de 80. Apenas em 2011, 

o paliativismo tornou-se uma especialidade médica nas áreas 

de Geriatria, Oncologia, Pediatria, Clínica Médica, 

Anestesiologia e Medicina da Família. Contudo, apesar dos 

avanços, a formação em Cuidados Paliativos no Brasil mostra-

se atrasada de acordo com o esperado desde o tempo desses 

acontecimentos (CORREIA; BEZERRA; LUCENA; FARIAS; 

FREITAS; RISCADO, 2018). 

  Nos últimos tempos, o ensino em Cuidados Paliativos 

vem ganhando espaço no âmbito educacional em diversos 

países europeus, porém, o nível de ensino permanece 

divergente de acordo com cada país. Na Holanda, país 

considerado pobre em ensino de Cuidados Paliativos, 
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chamados por eles de Cuidados Gerais, há relatos de 

estudantes que afirmam que há um desfalque nos seus 

currículos no tocante aos Cuidados Paliativos, os quais eles 

consideram de suma importância (PIETERS; DOLMANS; 

EVERDINGEN; WARMENHOVEN; WESTEN; VERSTEGEN, 

2020) 

  O The Economist divulgou, em 2015, o Índice de 

Qualidade de Morte ao redor do Mundo, onde o Brasil ocupa o 

17º lugar entre os países americanos citados (CORREIA; 

BEZERRA; LUCENA; FARIAS; FREITAS; RISCADO, 2018). 

Em 2006, houve 1.031.691 óbitos no Brasil, dos quais 725 mil 

ocorridos por doenças crônicas ou degenerativas e neoplasias> 

Não há dados relativos à oferta de Cuidados Paliativos nesse 

grupo mas supõe-se que passaram por grande sofrimento, além 

do alto valor financeiro gasto devido à falta de atenção, preparo 

e especialização profissional em Cuidados Paliativos. 

(OLIVEIRA; FERREIRA; REZENDE; CASTRO, 2016) 

  A necessidade de Cuidados Paliativos na África, em 

2005, era de 9,67 milhões de pessoas. 57% dos novos casos 

oncológicos e 65% das mortes realacionadas aconteceram em 

paises subdesenvolvidos. Há um aumento previsto de 1,28 

milhão de novos casos de cancer na Africa e 970.000 

mortes/ano até 2030. (RAWLINSON; GWYTHER; KIYANGE; 

LUYIRIKA; MEIRING; DOWNING, 2014) 

  Para praticar Cuidados Paliativos no campo da saúde, é 

necessária competência, que consiste na integração de 

saberes, habilidades e atitudes para que a execução desta 

prática obtenha sucesso (CALDAS; MOREIRA; VILAR, 2018). 

O Ministério da Educação, por meio das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, sugere que o 
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estudante de Medicina tenha uma formação geral, critica, 

humanista, reflexiva e ética, capaz de atuar nos diversos níveis 

de atenção à saúde e a nível individual e coletivo (CORREIA; 

BEZERRA; LUCENA; FARIAS; FREITAS; RISCADO, 2018). 

  A Holanda criou um projeto de diretrizes e competências 

para o ensino de Cuidados Paliativos que toma como base a 

estrutura educacional da VU University Medical Center e as 

competências da European Association for Palliative Care 

(EAPC), as quais dão origem ao projeto Pasemeco (Palliative 

care, Alliance, Sharing, Educational Tools for Medical Student 

Competencies Development) que, na tradução literal, lista 

“Cuidados Paliativos, Aliança, Compartilhamento, Ferramentas 

Educacionais para o Desenvolvimento de Competências 

Médicas do Aluno”, buscando direcionar os ensinos de 

Cuidados Paliativos especialmente para a situação holandesa. 

O estudo holandês não se limitou aos conteúdos curriculares, 

mas também abordou a autonomia dos estudantes de medicina 

e sua capacidade de exercer os Cuidados Paliativos na sua 

prática médica (PIETERS; DOLMANS; EVERDINGEN; 

WARMENHOVEN; WESTEN; VERSTEGEN, 2020) 

  Nos Estados Unidos houve, nos ultimos anos, uma 

mudança institucional no tocante aos Cuidados Paliativos, com 

oferta de disciplinas voltadas ao atendimento, pesquisas e 

diretrizes nacionais no atendimento dos pacientes oncológicos. 

A American Hospital Association (AHA) publicou, em 2008, 

dados mostrando que 1299 (31%) hospitais nos Estados Unidos 

contavam com programas de Cuidados Paliativos, um aumento 

significativo se comparado aos 632 programas presentes no 

ano 2000 (GRANT; ELK; FERRELL; MORRISON; GUNTEN, 

2009) 
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  O estudo de Grant, Elk, Ferrell, Morrison e Gunten (2009) 

avaliou os hospitais estadunidenses em quatro áreas: acesso 

dos pacientes aos serviços de Cuidados Paliativos, acesso dos 

pacientes a médicos paliativistas, acesso do estudante de 

medicina ao treinamento clinico paliativista e acesso do 

profissional médico a especialidade da medicina paliativista. 

Avaliou-se as pontuações de A a F, sendo A o melhor 

desempenho e F pouco ou nenhum acesso. A maioria dos 

estados manteve-se na nota C. O estudo relata tambem que os 

serviços publicos apresentam-se em grande desvantagem 

comparados com os privados, mostrando que o acesso aos 

Cuidados Paliativos é dificil para a população menos 

favorecida. O estudo ainda aponta que, nas regiões onde há 

acesso aos Cuidados Paliativos, há menores chances de 

pacientes morrerem em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 

nos ultimos 6 meses de vida. 

  A educação em Cuidados Paliativos faz-se necessária 

não só pela melhor assistência a ser oferecida aos pacientes, 

mas também para capacitação dos profissionais de saúde com 

dificuldades em lidar com situações de perda. Não só no âmbito 

profissional, mas em todo contexto social e cultural, a 

terminalidade é tratada com negação (CARDOSO & SANTOS, 

2017).  

  No Reino Unido, médicos recem formados no seu 

primeiro ano de prática médica cuidarão de cerca de 40 

pacientes terminais e mais de 120 pacientes nos seus ultimos 

meses de vida (BOLAND; BROWN; DUENAS; FINN; GIBBINS, 

2020). Segundo Grant, Elk, Ferrell, Morrison e Gunten (2009), 

o cenário futuro será de restrito numero de médicos 

oncologistas, visto que grande parte dos que atuam irá se 
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aposentar e a nova geração de médicos busca especialidades 

que não exijam tamanha carga horária e demanda emocional. 

Assim, o incentivo ao ensino dos Cuidados Paliativos capacitará 

essa nova geração ao atendimento dos pacientes em estado 

comprometido ou terminal, diminuindo a carga dos especialistas 

em Oncologia. 

  Segundo Blasco (2018), a máxima “curar algumas vezes, 

aliviar com frequência, confortar sempre” conforma-se em uma 

ordem equivocada para educação médica, afirmando que a 

ordem dos fatores altera sim o resultado, e que nenhuma das 

partes deve ser tratada como detalhe. Cardoso & Santos 

(2017), trazem que a morte é considerada um fracasso 

terapêutico e não como algo inevitável da humanidade.  

  Os Cuidados Paliativos vem de encontro com uma 

medicina focada na doença e centra-se em uma medicina 

focada no paciente e sua família. Essa abordagem aumenta o 

foco da atividade médica e exige uma integração clara entre as 

especialidades envolvidas. (GRANT; ELK; FERRELL; 

MORRISON; GUNTEN, 2009) 

  Profissionais que trabalham presenciando mortes 

costumam queixar-se de frustração, angustia, desmotivação, 

medo e insegurança (CARDOSO & SANTOS, 2017). Isto 

enfatiza ainda mais a necessidade de intervenção na educação 

médica, preparando os profissionais para lidar com tais 

situações na sua pratica profissional.  

  O espaço reservado na graduação no que se trata a 

experiência de morte traz uma abordagem técnica da vivencia. 

É pouca a abordagem sentimental tanto dos profissionais, 

quanto do paciente e seus familiares (CARDOSO & SANTOS, 

2017).  
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  No Brasil, existe informação literária e prática em 

Cuidados Paliativos suficiente, contudo, as questões 

socioculturais sobre o tema traz dilemas que se estendem 

inclusive a prática medica. Nosso país e as escolas de Medicina 

são descompromissadas acerca do tema (OLIVEIRA; 

FERREIRA; REZENDE; CASTRO, 2016).  

  Grant, Elk, Ferrell, Morrison e Gunten (2009) afirmam 

que são necessários estudos que evidenciem orientações 

quanto ao manejo de sintomas, diferentes modelos de atenção 

à saúde, tomada de decisões diante de opções de tratamento, 

comunicações de noticias dificeis e apoio a familia. É 

necessário garantir evidencias da eficácia da aplicação do 

ensino em Cuidados Paliativos no ensino em saúde, a fim de 

justificar sua inclusão. Ainda não existem exames 

conteporaneos dos métodos de ensino paliativistas, pois a 

eficácia dos métodos não foi avaliada recentemente, logo, não 

pode-se concluir quais métodos apresentam maior beneficio 

para os estudantes de medicina. (BOLAND; BROWN; 

DUENAS; FINN; GIBBINS, 2020) 

  Diante desta temática, este trabalho objetiva realizar um 

revisão bibliográfica, abordando a necessidade da introdução 

dos Cuidados Paliativos no Ensino em Saúde, trazendo 

discussões sobre a demanda de acesso a esta informação, bem 

como os desafios e limitações presentes na sociedade em geral 

e no âmbito profissional e educacional relacionado a este tema. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 Para realização deste capítulo realizou-se uma revisão 

de literatura dos últimos 5 anos nas bases de dados: PubMed, 

com os descritores “Palliative Care Education”, “Palliative Care 

Teatching” e Google Scholar com os descritores “Cuidados 
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Paliativos Educação”. A seleção dos artigos se deu com base 

nos seguintes critérios e inclusão: estudos publicados entre 

2015 e 2020, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. 

Foram excluídos trabalhos não descritos com clareza e 

repetidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Trazendo uma visão geral dos cuidados paliativos, 

historicamente confundido com os princípios das instituições 

que foram nomeadas como Hospice, consideradas abrigos ou 

hospedarias que recebiam e cuidavam de peregrinos e 

viajantes na era cristã, participando assim da disseminação do 

cristianismo. Posteriormente, as instituições passaram a abrigar 

pobres, órfãos e principalmente doentes e, no século XIX, 

passaram a formar os hospitais. (CARVALHO; PARSONS, 

2012) 

  Temos como responsável pelo início dos trabalhos 

paliativos Dame Cicely Saunders, que como assistente social e 

estudante de enfermagem em 1947 conheceu o paciente de 40 

anos, David Tasma, o qual foi submetido a uma colostomia 

paliativa, em virtude de um carcinoma retal inoperável, Cicely 

visitou David tendo com ele longas conversas, até a sua morte. 

David Tasma deixou uma parte de sua herança para ela e 

segundo a mesma, esse foi o principal ponto de partida para o 

compromisso com uma nova forma de cuidar. E assim em 1967 

foi fundado o “St. Christopher’s Hospice”, permitindo assistência 

a doentes e desenvolvimentos de ensino e pesquisa. E em 1982 

foi criado pelo Comitê de Câncer da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) um grupo de trabalho com o intuito de definir 

políticas para o alívio de dor e cuidado do tipo Hospice para 
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pacientes com câncer, porém devido à dificuldade de tradução 

adequada do termo foi utilizado um termo que já era empregado 

no Canadá: Cuidados Paliativos. (CARVALHO; PARSONS, 

2012) 

  Apenas em 1990 foi publicada a primeira definição de 

Cuidados Paliativos pela OMS que foi definida como “Cuidado 

ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a 

tratamento de cura. O controle da dor, de outros sintomas e de 

problemas psicossociais e espirituais é primordial. O objetivo do 

Cuidado Paliativo é proporcionar a melhor qualidade de vida 

possível para pacientes e familiares”. E em 2002 essa definição 

sofreu revisão e substituição pela atual, a qual se define como 

uma “Abordagem que promove a qualidade de vida de 

pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que 

ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio 

do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e 

tratamento da dor e outros problemas de natureza física, 

psicossocial e espiritual”. Entendendo assim que na verdade o 

Cuidado Paliativo não é formado por protocolos de cuidados, 

mas sim por princípios, onde o foco está ligado ao cuidado 

individualizado. (CARVALHO; PARSONS, 2012) 

  Em 1986 a OMS realizou a publicação e em 2002 a 

revisão de princípios que regem a atuação multiprofissional de 

Cuidados Paliativos. 

   1. Promover o alívio da dor e outros sintomas 

   desagradáveis 

   2. Afirmar a vida e considerar a morte como um 

   processo normal da vida. 

   3. Não acelerar nem adiar a morte 

   4. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais 
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   no cuidado ao paciente 

   5. Oferecer um sistema de suporte que possibilite 

   o paciente viver tão ativamente quanto possível, 

   até o momento da sua morte 

   6. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os 

   familiares durante a doença do paciente e a 

   enfrentar o luto 

   7. Abordagem multiprofissional para focar as 

   necessidades dos pacientes e seus familiares 

   incluindo acompanhamento no luto 

   8. Melhorar a qualidade de vida e influenciar 

   positivamente o curso da doença 

   9. Deve ser iniciado o mais precocemente 

   possível, juntamente com outras medidas de 

   prolongamento da vida, como a quimioterapia e a 

   radioterapia e incluir todas as investigações 

   necessárias para melhor compreender e 

   controlar situações clínicas estressantes 

  No Brasil o Cuidado Paliativo iniciou-se na década de 

1980 e foi ganhando força por volta do ano 2000, e a cada dia 

vem apresentando crescimento, mas ainda existe um longo 

caminho para que todo cidadão brasileiro possa ter acesso a 

essa prática. (CARVALHO; PARSONS, 2012) 

  O paciente paliativo deixa demonstrar ser um fator de 

dificuldade para a maioria dos profissionais de saúde, já que 

muitas vezes a formação acadêmica propõe um foco voltado 

para diagnóstico e tratamento, quando o centro passa a ser a 

pessoa doente e não a doença existe uma dificuldade maior em 

como se proceder, justamente por isso identificamos que existe 

a necessidade de uma observação geral e multidisciplinar aos 
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pacientes de Cuidado Paliativo, individualizando o atendimento 

e facilitando dessa forma o relacionamento para que o paciente 

se sinta confortável para compartilhar suas experiências, 

ajudando dessa forma a equipe, inclusive o médico, na 

impressão a respeito de evolução prognóstico e expectativas 

com relação ao tratamento. (BLASCO, 2018) 

  É imprescindível que o médico por melhor que sejam 

suas técnicas e conhecimentos consiga entender que ele 

sozinho não conseguirá atender as necessidades de cuidado 

integral que esse paciente exige. É necessário também domínio 

sobre a comunicação, que pode possibilitar que os médicos 

consigam dessa forma demonstrar compaixão e sensibilidade 

em situações que requerem assuntos mais sensíveis, como a 

morte. (BLASCO,2018) 

  Dessa forma é importante frisar nos cursos de saúde a 

necessidade de discussão de temas que normalmente 

encontra-se dificuldade em momentos que o profissional se 

dirige para falar com paciente ou familiares sobre as más 

notícias, como em destaque agravamento da doença, 

possibilidade de morte ou até a sensação de impotência sobre 

o caso. (BLASCO, 2018) 

  Para isso nota-se que é preciso conhecer seu trabalho, 

entender e tentar se posicionar em relação ao trabalho de toda 

a equipe, ao mesmo tempo. Já que os Cuidados Paliativos não 

se faz isoladamente e o conjunto de profissionais se faz 

indispensável para que se alcance a excelência no cuidado, 

dessa forma, mesmo que existam profissionais de diferentes 

áreas, porém que não levam seu conhecimento de trabalhos 

especializados para a equipe, entende-se que ocorre uma 

escassez de trabalho em equipe. (BLASCO, 2018) 



INTRODUÇÃO DOS CUIDADOS PALIATIVOS NO ENSINO EM SAÚDE 
 

 
 

  Vemos que o contato com a área de cuidados paliativos 

pelos estudantes é mínimo, e que a maioria aprende por meio 

de leituras e conteúdo de cursos, já que apesar do conteúdo ser 

mais bem ensinado através de práticas, existe uma dificuldade 

de implementação dessas medidas no Brasil, por se tratar de 

um país onde existe uma forte cultura de hierarquia entre as 

diferentes profissões e têm seus trabalhos reconhecidos de 

forma diferentes, mostrando assim poucas oportunidades para 

um trabalho colaborativo e isso se reflete em uma barreira para 

que a área tenha um desenvolvimento, ocasionando o fracasso 

do reconhecimento dos cuidados paliativos como campo de 

especialização. (CALDAS; MOREIRA; VILAR, 2018) 

  Essa barreira também é relatada em outros países, 

quando se procura por qualificação de integração entre os 

profissionais qualificados e escassez de especialização do 

corpo docente. E como alternativa para uma possível mudança 

desse histórico seria a implementação definitiva da medicina 

paliativa nas disciplinas das escolas médicas. Já que os 

estudantes desde a faculdade são ensinados e treinados para 

curar e salvar, não conseguindo muitas vezes se adequar a 

situações voltadas para o  paliativismo. (CALDAS; MOREIRA; 

VILAR, 2018) 

  Um estudo holandês publicado em 2020 reuniu cinco 

grupos, o primeiro composto por especialistas em Cuidados 

Paliativos, o segundo por médicos, o terceiro por enfermeiras, 

o quarto por profissionais da educação em saúde e por fim, um 

grupo de médicos recém formados. Listaram-se seis 

competências e 46 habilidades em formas de perguntas para 

avaliar o conhecimento e a capacidade de praticar os Cuidados 

Paliativos de todos os participantes. As competências 
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consistiam na comunicação, planejamento antecipado de 

cuidados, controle da dor e de sintomas, trabalho em equipe 

multidisciplinar, cuidados no fim da vida e desenvolvimento 

pessoal e bem-estar. A avaliação prática foi feita em ambiente 

real e simulado. Os resultados mostraram que o planejo em 

cuidados teve a pontuação mais baixa, independente do grupo 

ser especialista ou não. O ambiente simulado mostrou 

resultados melhores para os médicos recém formados. 

Desenvolvimento de bem-estar, comunicação e gerenciamento 

da dor e sintomas obtiveram as melhores pontuações. O estudo 

concluiu que o ideal seria a implementação do ensino em 

Cuidados Paliativos nas escolas de saúde de forma diluída, 

como integrar as competências e habilidades testadas nos 

grupos nas disciplinas já existentes no currículo, como explicar 

em uma aula tradicional de insuficiência cardíaca congestiva a 

abordagem paliativa deste paciente. Os autores alegam que 

introduzir de forma integrada capacita melhor os alunos e 

introduz mais na sua prática o uso dos Cuiados Paliativos. 

Indiscutivelmente, alegam que é inevitável praticar medicina 

sem vivenciar situações que necessitam dos Cuidados 

Paliativos, sendo necessária a implementação deste no ensino 

de graduação. (PIETERS; DOLMANS; EVERDINGEN; 

WARMENHOVEN; WESTEN; VERSTEGEN, 2020) 

  Olhando por uma visão diferente, no campo dos 

pequenos cursos e especializações, nos Estados Unidos, o 

Center to Advance Palliative Care (CAPC) fornece treinamento 

prático por especialistas na área por 1 ano para equipes de 

profissionais de saúde. Além disso, oferecem um seminário 

anual de 2,5 dias sobre planejamento, implementação e 

expansão dos Cuidados Paliativos. Até agora, 2.300 hospitais 
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e hospices e mais de 5.000 pessoas fizeram parte do seminário 

ou treinamento, destes, 76% consegue implementar o 

programa de Cuidados Paliativos na sua prática.  (GRANT; 

ELK; FERRELL; MORRISON; GUNTEN, 2009) 

  O Disseminating End-of-Life Education to Cancer 

Centers (DELEtCC), também nos Estados Unidos, apresentado 

por professores de Cuidados Paliativos, oferecem 3 dias de 

curso. Entre 2002 e 2005, 199 equipes foram treinadas por este 

programa e implementaram os Cuidados Paliativos a prática em 

saúde nas suas instituições. (GRANT; ELK; FERRELL; 

MORRISON; GUNTEN, 2009) 

  Ainda sobre o ensino de Cuidados Paliativos nos EUA, o 

Advocating for Clinical Excellence (ACE), com durabilidade de 

2,5 dias, é direcionado para profissionais de psico-oncologia. 

Aborda o funcionamento eficaz da equipe e processos 

burocráticos, com o objetivo de prestar melhores serviços 

institucionais de Cuidados Paliativos. O curso foi classificado 

com nota 4,6, sendo a pontuação máxima 5. Os Estados Unidos 

também conta com o National Palliative Care Research Center 

e com a American Cancer Society (ACS), que investem em 

iniciativas a pesquisas na área de Cuidados Paliativos. 

(GRANT; ELK; FERRELL; MORRISON; GUNTEN, 2009) 

  Dentro desse viés o estudante deve entender a realizar 

o diagnóstico clínico, procurar entender o curso da doença, com 

sua história natural e os tratamentos que podem ser realizados, 

ou os que já foram e qual a possível evolução que cada paciente 

pode apresentar naquele momento. Tratando assim que será 

necessária uma visão geral para que todas as especialidades 

estejam integradas na melhor conduta. (CARDOSO & 

SANTOS, 2017) 
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  Tal visão é importante para que sejam construídos e 

revisados os elementos bases do cuidado, garantindo uma 

assistência completa para o paciente e seus familiares, 

expandindo o universo do tratamento focado exclusivamente no 

curativo. (CARDOSO & SANTOS, 2017) 

  O profissional de saúde historicamente sabe se adequar 

a tecnologia, entretanto não se torna tão eficaz quando 

comparado ao manejo da terminalidade. Nesse ponto vemos 

que a formação não lida com o conhecimento desfocado no 

processo curativo, engessando a equipe e dificultando ou 

negligenciando a discussão de cuidados paliativos com 

pacientes e familiares. (CARDOSO & SANTOS, 2017) 

  Nesse contexto pode-se identificar também um problema 

de saúde mental dentre os profissionais de saúde, já que por 

não ocorrer uma formação de maneira adequada quanto ao 

treinamento de comunicação, por exemplo de más notícias, 

muitos profissionais se sentem desesperados, causando 

sentimentos diversos como de impotência ou até de fracasso 

diante da situação estimulando para situações que forçam a 

ansiedade ao corpo e podendo dessa forma desenvolver 

problemas futuros. (CARDOSO & SANTOS, 2017) 

  Na questão relacionada a ética e moralidade é 

importante que o profissional saiba se colocar fora do seu 

posicionamento pessoal, já que por vezes o cuidado paliativo 

não é transcendido de uma verdade absoluta e sim de um 

conjunto de fatores que retém a melhor conduta para o 

paciente. Dessa forma não se deve propor decisões voltadas 

para crenças pessoais, com a necessidade de um trabalho 

especial na graduação para que ocorra uma formação 

continuada do profissional. (CARDOSO & SANTOS, 2017) 
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  A educação para a morte, em âmbito hospitalar, ainda é 

considerada escassa e uma filosofia pouco empregada no 

contexto atual, ela nasce basicamente da necessidade de 

cuidado e da dificuldade da equipe de enfrentar as situações 

agravantes de perda de pacientes. Na visão tradicional para os 

profissionais de saúde a morte se torna uma evidência do 

fracasso terapêutico e da equipe, e não com deveria ser 

considerada que é o curso normal da vida, sendo ela inevitável 

e inseparável da condição humana, usando como confirmação 

os métodos de prolongamento artificial da vida, que visam a 

partir da tecnologia manter o corpo vivo o maior tempo possível 

por utilização de aparelhos antes da cessação dos sinais vitais. 

(CARDOSO & SANTOS, 2017) 

CONCLUSÕES 

 

Como visto anteriormente, a inversão da pirâmide etária 

no Brasil ocasionou um aumento de doenças crônicas. Devido 

a esse efeito, foi necessário o aumento da abordagem do 

cuidado paliativo. Entretanto, muitos profissionais de saúde não 

estavam aptos para realizar tal terapêutica. Portanto, isso fez a 

área da saúde começar a questionar sobre o real motivo das 

dificuldades desses profissionais com essa abordagem. Além 

disso, questionamentos foram levantados, como: “o que os 

médicos recém formados devem saber obrigatoriamente sobre 

cuidados paliativos?”, “o que as faculdades deveriam fornecer 

de informação sobre o assunto?” 

  Sabe-se que o conhecimento médico sobre o tema do 

cuidado paliativo ainda é muito precário no Brasil, uma vez que 

o mesmo não é de abordagem obrigatória nas faculdades. Na 

maioria das instituições esse tema é tido como disciplina 
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optativa ou até mesmo como aula isolada dentro de uma 

disciplina.  Dessa forma, faz-se necessária a implementação de 

medidas educacionais na formação dos discentes.  

  A grande maioria dos profissionais de saúde tem a ideia 

errônea que o objetivo de suas profissões é única e 

exclusivamente a cura de doenças. Dessa forma, o paliativismo 

é visto como tabu e preconceito. Não é raro que alguns 

profissionais de saúde desconheçam a filosofia paliativista ou 

resumam-na aos cuidados de pacientes terminais. 

  Durante toda a formação medica, aprende-se sobre 

cuidado integral e humano. Na área do cuidado paliativo todos 

esses conceitos são colocados em prática, uma vez que visa 

melhorar a qualidade de vida do paciente e não apenas tratar 

uma doença. Afinal, o enfermo não se resume a uma doença. 

Além disso, ao olhar o paciente de forma integral, essa maneira 

de promover saúde serve não apenas para o doente, mas 

também para sua família, auxiliando-os no processo de luto. 

  Diante do estudo bibliográfico realizado para execução 

deste capitulo, pode-se observar as abordagens propostas por 

estudos e vivencia de outros países. Assim, deve-se considerar 

a hipótese de implementar o ensino em Cuidados paliativos nas 

graduações em saúde de forma diluída nas disciplinas e 

unidades curriculares já existentes, com competências e 

habilidades que correlacionadas aos Cuidados Paliativos. 

Dessa forma, a educação sobre o fim da vida estaria sendo 

implementada em todas as esferas do ensino em saúde, 

buscando normalizar a temática e incluí-la na formação do 

profissional em saúde, trazendo familiaridade com o tema. 

  Também são válidas as especializações e pequenos 

cursos extracurriculares. Estes devem ser estimulados pelas 
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instituições hospitalares e pela iniciativa individual de cada 

profissional, com intuito de enriquecer a vivencia profissional e 

pessoal, preparando-o para uma situação inevitável na prática 

da profissão: o fim da vida e o sofrimento do paciente.  

  Para um diálogo eficiente entre equipe assistencial, 

paciente e familiares, os profissionais devem abordar a temática 

de forma natural e com respaldo cientifico. Logo, é primordial 

que haja incentivos ao campo de pesquisa sobre os Cuidados 

Paliativos no Brasil, a fim de aprimorar a visão desta prática em 

na realidade brasileira. 

É importante frisar que o medo do profissional de saúde 

em trabalhar com o paliativismo, temendo aumento de carga 

horária e sofrimento emocional, é uma ignorância imposta por 

uma sociedade que teme a morte e o sofrimento. Os Cuidados 

Paliativos vêm com o intuito de tranquilizar e ensinar de forma 

sensata a lidar com a situação, de forma tal que melhoraria a 

experiência de doença do paciente, da família e entes queridos 

envolvidos, e não menos importante, do profissional, que 

inevitavelmente irá lidar com este tipo de situação na prática da 

sua profissão. 

Vale lembrar e trazer a discussão que os princípios do 

cuidado paliativo não visa encurtar a vida do paciente 

promovendo uma eutanásia, nem muito menos prolongar seu 

sofrimento realizando distanásia, mas garantir ao enfermo o 

direito de qualidade de vida e uma boa morte quando o 

momento chegar. Além de procedimentos e condutas, aos 

profissionais devem estar aptos ao eixo mais básico da 

humanidade: a comunicação. Assim, garante-se uma boa 

relação médico-paciente e o conhecimento e realização das 

vontades e desejos do enfermo e de sua família. Dessa forma, 
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mudamos a visão de promoção de saúde dentre os 

profissionais dessa área e permitimos um melhor cuidado e 

manejo de pacientes que passam por doenças terminais ou 

crônicas.   
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RESUMO: Trata-se de uma Revisão Integrativa de literatura 
com o fito de encontrar a influência da Perícia Forense para as 
áreas de atuação da Medicina Legal. As buscas foram 
realizadas por meio de trabalhos científicos encontrados nas 
bases de dados PubMed e biblioteca Virtual em Saúde, na qual 
foram usados os descritores, na língua portuguesa, medicina 
legal, genética e criminal. Os achados foram responsáveis por 
achar as principais contribuições da Perícia forense, sendo a 
maior parte positiva para as investigações criminais. Assim, faz-
se notar que essa contribuição para a medicina legal atua em 
vários campos, além de estar em constante processo de 
evoluções positivas que potencializam as suas influências.  
 Palavras-chave: Genética Forense. Reação Em Cadeia 
Polimerase. Medicina Legal. Criminal. 
 

INTRODUÇÃO 

 Os peritos ou cientistas forenses tem como principal 

objetivo desenvolver e aplicar técnicas de análise de amostras 

que ajudem na interpretação da perícia criminal. As 
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investigações feitas nos locais dos crimes são importantes para 

pesquisar vestígios biológicos para serem analisados e com 

isso obter-se um resultado. O material mais analisado nas 

investigações criminais, é o DNA, visto que ele apresenta uma 

maior resistência ao meio ambiente e maior facilidade de 

manuseio, características que o tornam ferramenta fundamental 

na elucidação de crimes e identificação humana (SANTOS, 

2014). 

Para análise de investigações criminais, vários itens são 

coletados no local e trazidos para a identificação de materiais 

de possíveis suspeitos. O ácido desoxirribonucleico (DNA) é o 

componente mais procurado dentre esses itens para a 

elucidação de crimes, uma vez que ele pode ser coletado e 

isolado nesses locais onde normalmente encontram-se 

materiais biológicos que podem ser em grandes ou pequenas 

quantidades, podendo estar contaminado ou não por outras 

substâncias. Desse modo, a importância do estudo do DNA é 

um importante instrumento contra a criminalidade, uma vez que 

através do resultado das pesquisas, provas são geradas, em 

que em sua grande maioria são irrefutáveis e capazes de 

inocentar ou incriminar um indivíduo. Baseado nisso, entende-

se a importância dos estudos, coleta correta e adequada para 

a prova forense através dos peritos criminais. (MARTINS et al., 

2017). 

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), 

o Brasil é o 11º país com maior índice de homicídios no mundo, 

sendo que de acordo com a Associação Brasileira de 

Criminalística somente entre 5% a 8% é elucidado. O que nos 

mostra a importância de uma adequada análise genética do 

DNA para identificação humana. (FERREIRA,2016) 
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A genética, como domínio biológico, teve nos últimos 20 

anos avanços notáveis, principalmente relacionado ao 

surgimento e integração dos métodos da biologia molecular. Em 

nenhuma outra ciência se teve um avanço tão espetacular 

como nas que utilizam o conhecimento e os métodos da 

biologia molecular. A genética forense está aí como um dos 

exemplos mais extraordinários e bem-sucedidos dessa 

afirmação. Mesmo sendo um área de domínio biológico ela abre 

um leque enorme de conhecimento e eventuais contribuições 

de várias competências profissionais como biólogos, 

criminologistas, farmacêuticos, juristas, médicos entre outros. 

(AMORIM,2015) 

A aplicação da genética para a investigação de crimes 

vem evoluindo muito ao longo dos anos, como já foi relatado, a 

partir das investigações acadêmicas a respeito da estrutura e 

função do DNA, em particular a sequência não codificante. 

Dessa forma se alcançou destaques nas varas criminais e de 

família, de forma que testes genéticos passaram a ser um meio 

complementar da prova se tornando de fundamental 

importância para as decisões da magistratura. 

(DECANINE,2016) 

Nessa revisão apresentou-se definições quanto à perícia 

forense, e de que forma a genética tem impactado nas 

investigações.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Para o presente estudo foi escolhido o método de 

Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que propicia a análise e 
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seleção de estudos já realizados com a finalidade interpretativa 

de dados já pré-existentes, realizando discussões e 

questionamentos sobre o assunto selecionado, proporcionando 

a síntese de novos conhecimentos e agregar na prática a qual 

se refere (Sousa et al.,2017). Desse modo, as etapas para 

elaboração da pesquisa seguiram o modelo estabelecido por 

Ercole, Melo e Constant (2014) que é constituído por seis 

passos, sendo estes: identificação do tema e elaboração da 

pergunta norteadora, estabelecimento dos critérios de inclusão 

e exclusão, por meio da busca nas bases de dados, 

identificação e análise dos estudos pré-selecionados e 

selecionados, investigação e interpretação dos resultados 

encontrados e, por último, apresentação da revisão. 

A presente revisão tem como pergunta norteadora: O 

quanto o uso da genética influencia na perícia forense? Dessa 

forma, a coleta de dados foi realizada na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) no período do mês de setembro e outubro de 

2020, por meio dos Descritores em Ciências da Saúde, na 

língua portuguesa, que foram: medicina legal, genética e 

criminal. 

Definiu-se os critérios de inclusão e exclusão de acordo 

com a base de dados a ser utilizada. Assim, na BVS (Biblioteca 

Virtual em Saúde) os critérios de inclusão foram: Texto 

completo disponível, estudos em humanos, idioma em inglês e 

publicações entre 2016-2020. Com os filtros aplicados, foram 

encontrados treze (13) artigos, dos quais doze (12) foram 

escolhidos e um (1) excluído por não responder à pergunta 

norteadora. 

Tendo como eixo norteador tanto as perguntas quanto os 

critérios de inclusão e exclusão, foram feitas análises críticas 

com o objetivo de organizar os artigos selecionados de modo 
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que o método e a coerência do trabalho fossem mantidos, 

evitando assim possíveis falhas na revisão integrativa. 

Inicialmente, os títulos foram lidos, selecionando apenas os que 

tinham relação com o estudo. Logo após, os resumos foram 

analisados com o objetivo de filtrar os artigos relacionados ao 

tema trabalhado. Após esses passos, a leitura completa dos 

artigos selecionados foi realizada. 

Para melhor sistematização da análise e interpretação 

dos resultados encontrados nos artigos selecionados, foram 

construídos quadros enquadrando informações significativas 

quanto à autoria, título, base de dados, periódico publicado, 

idioma, país de origem, objetivos, principais resultados e à 

categoria a qual se enquadra cada estudo. Dessa forma, foi 

possibilitada tanto a discussão individualizada quanto 

comparativa dos principais resultados, reunindo todos os 

conhecimentos produzidos nos estudos escolhidos sobre a 

importância de mecanismos genéticos na perícia forense. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os idiomas dos artigos selecionados estavam divididos 

entre os idiomas Inglês, representando 91,6% da linguagem 

dos artigos selecionados, enquanto o idioma chinês esteve 

presente em 8,4% dos trabalhos. Quanto às publicações, os 

Estados Unidos representam a porcentagem (50%) de maior 

destino. (Quadro 1) 
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Tabela 1: Quadro 1: Caracterização geral dos artigos 

selecionados para compor a RIL. Patos, 2020. 

Autores/

Ano 

Título do Artigo Base de 

dados 

Título do 

periódico 

Idioma País 

ENSERIN

K, Martin 

(2016) 

Evidence on trial MEDLINE SCIENCE Inglês Estados 

Unidos 

MASUYA

MA, et al. 

(2017) 

Sex determination 

from fragmented 

and degenerated 

DNA by Amplified 

product-Length 

polymorphism 

bidirectional SNP 

analysis of 

amelogenin and 

SRY Genes 

 

MEDLINE Plos One Inglês Estados 

Unidos 

AMANKW

AA, Aaron 

Opoku 

(2018) 

Forensic DNA 

retention: Public 

perspective 

studies in the 

United Kingdom 

and around the 

world.  

MEDLINE Science & 

Justice 

Inglês Reino 

Unido 

PURI, 

Pooja, et 

al (2019) 

Differential organic 

DNA extraction of 

semen sample 

contaminated with 

blood for the 

MEDLINE Medico-

Legal 

Journal 

Inglês Estados 

Unidos 
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identification of a 

serial sexual 

offender: A case 

report 

 

Glynn, L. 

Claire 

(2020) 

potential 

applications of 

microRNA profiling 

to forensic 

investigations 

MEDLINE RNA 

SOCITY 

inglês Estados 

Unidos 

Cmapbell, 

rebecca et 

al. (2017) 

evaluation of 

victim-centered, 

trauma-informed 

victim notificatinon 

protocol forr 

untested sexual 

assault kits (SAKs) 

MEDLINE SAGE 

journals  

inglês Estados 

Unidos 

Ohira, 

hiroshi et 

al. (2018) 

DNA analysis of 

hairs in a 

suspected case of 

child abuse 

MEDLINE ELSEVIER inglês japão  

Q, Xu et 

al. (2018) 

Research 

progress on 

discrimination of 

Monozygotic 

Twins 

MEDLINE Journal of 

Forensic 

Medicine  

Chinês  China  

Hai Liu 

Xiaoyang 

Li  Julio 

Mulero  

Andrea 

Carbonar

o  Marc 

Short  

A convenient 

guideline to 

determine if two Y-

STR profiles are 

from the same 

lineage 

MEDLINE Eletroforen

se journal 

Inglês China 
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Jianye Ge  

(2016) 

Kjærulff, 

Mette 

Louise B 

G; Bonde, 

Ulla; 

Astrup, 

Birgitte 

Schmidt. 

(2019) 

The significance of 

the forensic clinical 

examination on the 

judicial 

assessment of 

rape complaints - 

developments and 

trends. 

 

MEDLINE Forensic 

Sci Int 

Inglês Dinamarc

a 

Abecasis, 

Ana B; 

Pingarilho

, Marta; 

Vandamm

e, Anne-

Mieke. 

(2018) 

 

Phylogenetic 

analysis as a 

forensic tool in HIV 

transmission 

investigations. 

 

MEDLINE AIDS Inglês Estados 

Unidos 

Wagner, 

Jennifer 

K. 

(2019) 

Ethical and Legal 

Considerations for 

the Inclusion of 

Underserved and 

Underrepresented 

Immigrant 

Populations in 

Precision Health 

and Genomic 

Research in the 

United States. 

 

MEDLINE Ethn Dis Inglês Estados 

unidos 

Dentre as publicações, foram encontradas 5 

categorias, sendo a de maior representação para o 

https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Kj%C3%A6rulff,%20Mette%20Louise%20B%20G%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Kj%C3%A6rulff,%20Mette%20Louise%20B%20G%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Kj%C3%A6rulff,%20Mette%20Louise%20B%20G%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Kj%C3%A6rulff,%20Mette%20Louise%20B%20G%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Bonde,%20Ulla%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Bonde,%20Ulla%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Astrup,%20Birgitte%20Schmidt%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Astrup,%20Birgitte%20Schmidt%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Astrup,%20Birgitte%20Schmidt%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%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=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=Forensic%20Sci%20Int
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%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=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=Forensic%20Sci%20Int
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Abecasis,%20Ana%20B%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Abecasis,%20Ana%20B%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Pingarilho,%20Marta%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Pingarilho,%20Marta%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Vandamme,%20Anne-Mieke%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Vandamme,%20Anne-Mieke%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Vandamme,%20Anne-Mieke%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Wagner,%20Jennifer%20K%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Wagner,%20Jennifer%20K%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Wagner,%20Jennifer%20K%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%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=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=Ethn%20Dis
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presente estudo as pesquisas de Investigação Criminal 

(50%; n=9). (Quadro 2) 

Quadro 2: Categorização dos estudos quanto às influências da 

perícia forense na medicina legal. 

Categoria 

dos Estudos 

Autores N % 

Investigaçã

o Criminal 

ENSERINK, Martin (2016) 

LI, Hai, L, X., et al (2016) 

CAMPBELL, rebecca et al. (2017) 

MASUYAMA et al (2017) 

CAMPBELL, Rebecca; SHAW, Jessica, 

CABRAL, Giannina, F. (2018) 

OHIRA, Hiroshi et al (2018) 

KJÆRULFF, Mette L,B,G; BONDE, Ulla; 

AUSTRUP, Birgitte S. (2019) 

PURI, Pooja et al (2019) 

GLYNN, Claire L. (2020) 

 

 

9 50 

Melhoria da 

Análise 

Forense 

ENSERINK, Martin (2016) 

CAMPBELL, rebecca et al. (2017) 

Q, Xu et al. (2018) 

GLYNN, L. Claire (2020) 

 

4 22,2 

Tipos de 

Teste 

MASUYAMA, et al. (2017) 

PURI, Pooja, et al (2019) 

 

2 11,1 

Banco 

Genético 

AMANKWAA, Aaron Opoku (2018) 1 5,6 

Pesquisa-

ação 

CAMPBELL, rebecca et al. (2017) 

Q, Xu et al. (2018) 

2 11,1 

https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Ohira,%20Hiroshi%22
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Dentre os achados desta revisão, encontra-se a 

Investigação Criminal como fator que recebeu grande 

contribuição da perícia forense. Foi possível notar que a análise 

forense de pêlos é um campo defeituoso dessa ciência por 

conta de seu caráter inespecífico quanto a análise não 

compatível em relação aos indivíduos. Nessa perspectiva, foi 

de grande importância para a medicina legal a constatação das 

qualidades e irregularidades desse tipo de amostra, fazendo 

com que os pêlos deixassem de ser considerados como a 

amostra mais importante e fidedigna (ENSERINK, 2016).  

Analisando outros estudos da presente RIL, os achados 

sobre investigação criminal mostraram que o PCR é uma das 

melhores técnicas de identificação de indivíduos por análise de 

resquícios de DNA, principalmente em casos de agressão 

sexual. Isso ocorre porque essa técnica possibilita que a 

amostra do material genético possa ser ampliada para análise 

e identificação. Com isso, deve ser levado em consideração que 

por analisar o DNA disponível na cena criminosa, o PCR é uma 

técnica muito sensível, passível de limitações, podendo ser 

contaminada por sangue, sêmen e outros vestígios. Após essas 

constatações, foi iniciado como principal amostra para o PCR o 

DNA Misto, no qual se utilizam mais marcadores genéticos e 

realizam o isolamento diferencial dessa amostra, tornando-a 

possível sua análise e mantendo o padrão dessa técnica como 

uma das melhores para a medicina legal. (PURI, P, et al.,2019). 

Certos estudos foram importantes para ressaltar a 

melhoria da análise forense. Nessa perspectiva, foi discutido 
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que o padrão antigo das amostras poderia não fornecer dados 

com alta proporção de veracidade, necessitando de atualizar o 

quadro de amostragem em relação com sua qualidade para um 

resultado correto. Desse modo, ocorreu um avanço significativo 

nos testes, tornando amostras que antes não eram tão 

fidedignas em um patamar que foi possível ser analisada em 

padrões aceitáveis de qualidade na testagem (ENSERINK, 

M,2016).  

Outra perspectiva nos achados da RIL, foram os tipos de 

testes diferentes fornecidos para a medicina legal. Quando a 

perícia forense encontrava barreiras e limitações em seus 

testes, surgia a necessidade de aprimorar os testes disponíveis 

e até mesmo a criação de novas testagens. Foi assim que se 

possibilitou ao meio científico forense diversos testes, como 

PCR e DNA Fingerprint, além de outros em desenvolvimento. 

(PURI et al.,2019). 

Além dos achados citados até o momento, uma parte dos 

estudos encontrados tratava sobre a perspectiva de um banco 

genético fornecido pelas análises forenses feitas até então. A 

retenção de DNA forense como banco de dados de um país 

torna-se de grande relevância na resolutividade de casos e no 

aumento do percentual de acertos nas sentenças, pois evita 

tanto o erro em um caso de reincidência criminal, quanto em 

novos casos, uma vez que a criação desse banco permite a 

análise de DNAs que já estão presentes nos dados, a inserção 

de novos e a comparação com o encontrados pela perícia. A 

criação de um banco genético não é fácil, por isso poucos 

países possuem um consolidado, sendo os EUA e o Reino 

Unido os que mais se aproximam de reter o DNA de quase toda 

sua população (AMANKWAA, 2018). 
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No material de estudo foi encontrado um artigo que 

falava sobre a aplicação de um perfil de microRNA para as 

investigações forenses. Esse material vem sendo pesquisado 

desde 1993, porém sua aplicação na área de medicina legal é 

recente, tendo como foco principal a análise de fluidos 

corporais, para fornecer uma análise universal e confirmatória 

de traços biológicos encontrados em cenas de crimes. Os 

atuais testes de fluidos corporais têm uma boa sensibilidade, 

porém uma baixa especificidade e são muito destrutivas as 

amostras, dessa forma a todo momento o técnico tem que tomar 

cuidado com as quantidades de cada teste. O exame próximo 

a perfeição seria sensível, específico, não destrutivo, universal 

e eficiente, e é isso que se busca com os estudos do microRNA. 

Os resultados dessa pesquisa nos mostraram que as miRNA 

tem um grande potencial, porém ainda tem muito a ser 

estudado e muitas adversidades ainda devem ser superadas, 

pois para ela ser usada no campo legal deve ter o máximo de 

certeza que puder para não prejudicar outros por conta de uma 

técnica não confiável (GLYNN,  2020). 

Um dos artigos acadêmicos analisados tinha o objetivo 

de diferenciar gêmeos monozigóticos. A discriminação dos 

gêmeos monozigóticos se tornou e continua sendo um dos 

problemas difíceis no campo forense, pois por terem a genética 

idêntica, é impossível distinguir um do outro usando sistema de 

tipagem forense tradicional de DNA. Nesse estudo é mostrado 

as mudanças genéticas e epigenéticas recentemente 

identificadas em pares de monozigóticos, o que pode fornecer 

um novo insight para a discriminação forense entre os gêmeos 

(XU, et al., 2018) 

Com base no artigo lido sobre os estudos feitos nas 

células humana, tendo como principal objetivo analisar o 
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material genético (DNA) no fio de cabelo podemos encontrar 

dois tipos de DNA, sendo eles: DNA mitocondrial que é 

encontrado nas mitocôndrias e o DNA nuclear que se encontra 

no cromossomo do núcleo. O DNA nuclear é linear e tem 

aproximadamente 3 bilhões de pares de bases e é protegido 

por histonas (BORGES-OSÓRIO; ROBINSON, 2013). 

  O DNA mitocondrial possui forma circular com fita dupla 

e possui mais que 16.000 pares de bases, possui poucos 

genes, 37 no total, sendo 13 genes codificadores de proteínas, 

22 para RNA transportadores e 2 para as subunidades 

ribossômicas. Este DNA é considerado como um genoma 

compacto, pois raramente possui sequências repetitivas O DNA 

mitocondrial é de grande importância para as análises forenses, 

pois ele é utilizado para amostras como ossos, cabelos, dentes 

e em grandes desastres como incêndios, explosões e queda de 

aviões onde já não se consegue fazer uso do DNA nuclear 

(VIEIRA, 2011). 

Diante disso, antes da utilização do DNA, as análises 

eram feitas a partir de sinais de nascença, arcada dentária, 

melanina, anomalias genéticas, cor dos olhos e tipagem 

sanguínea para os fatores ABO e RH, porém estas análises não 

ofereciam uma boa precisão, pois seu índice de exclusão era 

muito baixo. O primeiro teste de DNA para investigação de 

paternidade era feito através do sistema HLA, entretanto o 

resultado era apenas 89% de certeza, o que gerava muitas 

batalhas na justiça. Então na década de 80 um geneticista 

britânico 10 chamado Alec Jeffrey desenvolveu um sistema que 

ele nomeou de “DNA fingerprint" ou “impressão do DNA” 

(SCORSIN, 2000). 

De acordo com o material colhido para estudo, tem-se 

como resultado de que o DNA pode ser extraído a partir das 
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amostras biológicas que são encontradas no local do crime, 

como sangue, bulbo capilar, urina, sêmen e outros vestígios 

deixados no local. A coleta dos diferentes tipos de amostras 

biológicas varia de acordo com a cena do crime. Nos crimes 

sexuais destaca-se a coleta do sêmen, considerado o material 

biológico mais comumente investigado em casos de crimes 

sexuais, onde o DNA é extraído dos espermatozoides. Nas 

cenas do crime a identificação do sêmen pode ser feita através 

do teste com brentamina, que através de uma reação 

colorimétrica destaca o sêmen com uma coloração púrpura, já 

no corpo delito, este material biológico pode ser recuperado 

através dos fluidos vaginais ou anais da vítima (VIEIRA, 2011). 

Já em outro artigo, a principal pauta de estudo foi o 

planejamento para a criação de um protocolo de notificação de 

vítimas informadas sobre o estupro, centrado na vítima. Para 

isso, a equipe do projeto de pesquisa-ação começou discutindo 

a filosofia geral e a abordagem que desejavam para trabalhar 

com sobreviventes. Com base no trabalho do Sexual Violence 

Justice Institute (2008), a equipe queria que o protocolo fosse 

vítima centrada, o que significa que a vítima está no centro de 

todas as decisões relativas à recuperação e qualquer 

envolvimento com o sistema de justiça criminal; a escolha, 

segurança e bem-estar da vítima são o foco; e as necessidades 

da vítima são uma preocupação de todos e um esforço coletivo 

(não apenas a tarefa de uma disciplina, como a defesa da 

vítima). Consistente com o trabalho do Centro Nacional de 

Violência Doméstica, Trauma e Saúde Mental (2011), a equipe 

de pesquisa-ação também queria que o protocolo fosse trauma 

informado, o que significa que deve atender à segurança 

emocional das vítimas, bem como à sua segurança física; 

fortalecer a capacidade das vítimas de se recuperarem dos 
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efeitos traumáticos do abuso e da violência, fornecendo 

informações, recursos, serviços e apoio; e educar as vítimas, 

prestadores de serviços e a comunidade em geral sobre o 

impacto do trauma na saúde e no bem-estar dos sobreviventes. 

O principal objetivo da criação desse método seria 

garantir que, uma vez que um sobrevivente fosse notificado, ele 

não teria que esperar por uma "abertura" com a polícia e 

promotores para prosseguir com o caso (a menos que solicitado 

pela vítima). Ou seja, o projeto foi determinado pela quantidade 

de casos que os investigadores, defensores e promotores 

poderiam lidar com a viabilidade (com base nos níveis de 

pessoal da organização no momento em que esta avaliação foi 

realizada) e do mesmo modo a investigação continuaria 

centrada na vítima, garantindo todos os direitos e bem-estar a 

mesma.  

 

CONCLUSÕES  

  A análise feita identificou diversas contribuições da 

Perícia Forense para a Medicina Legal, atuando 

primordialmente na investigação criminal. Mesmo sendo de 

suma importância para outras vantagens, como as criações de 

novos testes, a melhora dos mesmos para analisar cada vez 

mais tipos de amostras biológicas, criando até mesmo um 

banco genético com os possíveis achados de DNA, foi possível 

notar que os avanços oferecidos pela Perícia Forense 

influenciam de maneira entrelaçada na Medicina Legal, sempre 

contribuindo para a Investigação de vários crimes, assim como 

tais investigações evidenciaram a necessidade desse avanço. 
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 Dessa forma, foi possível evidenciar que a Medicina 

Legal não estará recorrentemente avançando junto com as 

práticas da perícia forense, pois as contribuições científicas são 

mútuas, fortalecendo a área da entomologia. 
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RESUMO: A área da medicina do trabalho por muito tempo foi 
negligenciada, fato que culminou em prejuízos à integridade da 
saúde física de milhares de trabalhadores ao longo dos anos.  
Destaca-se entre os agravos aos profissionais as doenças 
hematológicas, dada a gravidade que podem acometer, 
atrelado ao fato de serem dose dependentes em sua maioria, 
ou seja, podem ser evitadas uma vez que se tem 
conhecimentos adequados para tal. É então de suma 
importância o conhecimento das doenças profissionais 
hematotóxicas, assim como suas formas de prevenção 
eficientes, caracterização clínica e complementar adequada, 
para assim, garantir a promoção do atendimento de qualidade 
aos trabalhadores. As principais doenças hematotóxicas 
relacionadas ao trabalho são: anemia hemolítica adquirida, 
anemia aplástica devida a outros agentes externos, anemia 
aplástica não-especificadas, outras anemias devidas a 
transtornos enzimáticos, púrpura e outras manifestações 
hemorrágicas, agranulocitose, metahemoglobinemia, outros 
transtornos especificados dos glóbulos brancos como 
leucocitose e reação leucemóide, síndromes mielodisplásicas e 
leucemias. É necessário o  conhecimento amplo dessas 
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doenças, entendendo os agentes hematotóxicos de maior 
interesse para o trabalhador e a afecção que pode ser causada 
por ele, assim como saber pontos importantes de cada afecção, 
como epidemiologia, fatores correlacionados, quadro clínico, 
abordagem diagnóstica, medida terapêutica e fatores válidos 
para o tema de forma geral. 
Palavras-chave: Doenças profissionais. Hematologia. 
Medicina do trabalho. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O sangue é um tecido conjuntivo fluido, composto de 

uma parte líquida, o plasma, e outra parte de células e 

fragmentos celulares, os chamados elementos figurados do 

sangue (RODRIGUES, et al., 2018). 

As agressões ao sistema hematopoiético podem ocorrer 

na medula óssea ou na corrente sanguínea. Quando na 

medula, pode afetar a célula primitiva multipotente ou qualquer 

uma de suas células derivadas e quando na corrente 

sanguínea, age alterando ou destruindo a função dessa célula 

já formada. Independentemente de ser na medula óssea ou na 

corrente sanguínea, as modificações geradas resultam em 

hemopatias, que são doença do sangue ou dos tecidos 

hematopoiéticos (BRASIL, 2001). 

No ambiente de trabalho houve um fator comum ao longo 

da história que contribuiu para uma epidemia de toxicidade, a 

exposição sem proteção adequada, comumente atrelada à 

introdução de novas substâncias químicas não testadas no 

comércio (LADOU, et al., 2016). À medida que houve 

conhecimento da toxicidade dos agentes, gradualmente o uso 

de EPIS foi regulamentado, reduzindo a exposição e 
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consequentemente, diminuindo a frequência de hemopatias no 

campo ocupacional e ocasionalmente ainda ocorre hoje 

(RODRIGUES, et al., 2018). 

Dentre os agentes hematotóxicos de maior interesse 

para a saúde do trabalhador destacam-se as radiações 

ionizantes e o benzeno, existindo ainda  toxinas hematológicas, 

como chumbo, gás arsina e arsênio. Esses agentes podem agir 

de diferentes formas, por exemplo lesando a célula primitiva 

multipotente que resultará em uma hipoprodução celular ou em 

linhagens celulares anormais. Pode afetar a sobrevida das 

células sanguíneas promovendo desnaturação da hemoglobina 

e hemólise; Agir na síntese e metabolismo das porfirinas e 

hematopoiese; Aumentar o risco de neoplasias 

hematopoiéticas; e ainda interferir na coagulação, levando a 

uma trombocitopenia. Para se estimar tais efeitos, avalia-se o 

funcionamento do sistema hematopoético por meio da história 

clínica ocupacional detalhada e de exames laboratoriais 

(LADOU, et al., 2016). 

Até 1999, no Brasil, as doenças profissionais eram 

apenas uma extensão do conceito de “acidente do trabalho” e 

ao final dos anos 90, foi proposta por Schilling uma lista das 

doenças entendendo amplamente sua magnitude e dividindo-

as em categorias: Grupo I: Inclui doenças em que o trabalho é 

causa necessária para que ocorra; Grupo II: Doenças em que o 

Trabalho pode ser um fator de risco, contribui mas não 

determina isoladamente; Grupo III: Doenças em que o Trabalho 

desencadeia e ou agrava um distúrbio latente, ou doença já 

estabelecida ou preexistente. (BRASIL, 2020). 

São as hemopatias relacionadas ao trabalho, de acordo 

com a portaria/MS N.º 1.339/1999 do Ministério da Saúde: 1) 
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Anemia hemolítica adquirida; 2) Anemia aplástica devida a 

outros agentes externos e anemia aplástica não-especificada; 

3) Outras anemias devidas a transtornos enzimáticos; 4) 

Púrpura e outras manifestações hemorrágicas; 5) 

Agranulocitose (neutropenia tóxica); 6) Metahemoglobinemia; 

7) Outros transtornos especificados dos glóbulos brancos: 

leucocitose, reação leucemóide; 8) Síndromes 

mielodisplásicas; 9) Leucemias; Dentre essas, apenas as duas 

últimas são consideradas doenças malignas (BRASIL, 2020) , 

(BRASIL, 2001).  

Esse trabalho tem por objetivo descrever as doenças 

hematológicas relacionadas ao trabalho. 

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

Trata-se de uma revisão narrativa, cuja pesquisa utilizou 

como descritores: Medicina do trabalho, Doenças profissionais, 

Hematologia, Medicina do trabalho, Hematotoxicidade e 

Anemia, através do Google acadêmico, dando preferência à 

artigos  publicados entre 2016 e 2020, porém com a inclusão de 

2 obras anteriores a 2016 por serem consideradas clássicas e 

essenciais para o trabalho. A pesquisa levou em consideração 

obras em inglês, português e espanhol, além de livros também 

em versões atuais entre 2016 e 2020 e sites oficiais do 

Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Anemia hemolítica adquirida 

Doença associada à diminuição da sobrevida ou à 

destruição de eritrócitos maduros e a incapacidade da medula 

óssea de compensação (BRASIL, 2001). Seu mecanismo 

fisiopatológico não é totalmente elucidado, mas parece ser 

devido à exposição de grupos sulfídricos da membrana do 

glóbulo vermelho e sua ligação com radicais das substâncias 

tóxicas, alterando a permeabilidade da membrana e assim 

favorecendo a passagem de água e cátions no sentido inverso 

ao do seu gradiente de concentração, resultando na destruição 

dos glóbulos. Outro mecanismo dito é relacionado à produção 

de autoanticorpos contra os eritrócitos, que os cobrem e por 

isso acabam sendo ingeridos por macrófagos (HOFFBRAND; 

MOSS, 2018). 

São fatores de risco para destruição dos glóbulos a ação 

de agentes infecciosos, anticorpos, trauma físico e substâncias 

tóxicas do ambiente de trabalho (nitrados e aminados do 

benzeno, arsina, chumbo, mercúrio, cobre e manganês). Pode 

ocorrer em qualquer idade, em ambos os sexos e ter gravidade 

variável (BRASIL, 2001). O quadro clínico é caracterizado por 

anemia e acompanha icterícia por causa do aumento da 

concentração sérica de bilirrubina indireta, já que o fígado 

estará incapacitado de conjugar o metabólito do heme liberado 

da hemoglobina e o baço está aumentado (HOFFBRAND; 

MOSS, 2018). 

A anemia caracteriza-se de forma normocrômica com 

reticulocitose, podendo apresentar poiquilocitose, policromasia, 

eritrócitos fragmentados e restos de membrana celular 
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(BRASIL, 2001). A medula óssea pode ter hiperplasia da série 

eritróide e às vezes aumento das outras séries e com 

repercussão de um leve aumento periférico plaquetário. A 

doença tende a regredir e a recidivar e pode ocorrer de forma 

isolada ou associada com outras afecções. (HOFFBRAND; 

MOSS, 2018). 

Para o diagnóstico, laboratorialmente encontra-se: 

dosagens de hemoglobina livre no plasma, bilirrubina indireta e 

lactato desidrogenase (LDH) aumentadas, teste de Coombs 

negativo e dosagem sanguínea ou urinária que confirmam 

exposição ocupacional a arsina, chumbo   ou mercúrio. Seu 

tratamento é feito com transfusão de concentrados de glóbulos 

quando caso grave e hidratação venosa junto à alcalinização 

urinária que diminuirá a precipitação de hemoglobina tubular 

nos rins (BRASIL, 2001). 

Anemia aplásica ou aplasia medular 

Pode ser devida a outros agentes externos ou não 

especificados. É um grupo de anormalidade, decorrente das 

células-tronco hematopoiéticas pluripotentes, causando 

anemia, neutropenia e trombocitopenia, que é a pancitopenia 
(BRASIL, 2001). A medula mesmo desprovida de células 

hematopoiéticas mantém a arquitetura medular com 

substituição das células por gordura (RODRIGUES, et al., 

2018). 

A aplasia pura de hemácias (citopenia isolada) também 

pode ocorrer, mas é uma entidade mais rara e que pode 

progredir para anemia aplástica franca com pancitopenia 

(BRASIL, 2001). 

A etiologia ocupacional tem sido descrita em 

trabalhadores expostos ao benzeno, às radiações ionizantes e, 
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com menor evidência: aos compostos arsenicais, óxido de 

etileno, 2-etoxietano, 2-metoxietanol, TNT, organoclorados 

como pentaclorofenol (PCP, conhecido no Brasil como pó da 

China) e hexaclorociclohexano (LADOU, et al., 2016). 

O benzeno, a radiação ionizante e agentes citotóxicos, 

organoclorados são descritos como agentes etiológicos 

ocupacionais com dose-dependência para o surgimento de tais 

hemopatias ocupacionais (BRASIL, 2001). 

As características clínicas estão relacionadas ao 

baixo número de células sanguíneas circulantes. 

O início é geralmente insidioso, mas pode ser 

dramático, dependendo da gravidade e velocidade 

com que a anemia evolui. O paciente mostra 

sinais/sintomas de anemia e pode apresentar 

hemorragias secundárias à plaquetopenia e 

infecções secundárias à leucopenia. O baço não 

está aumentado. (Manual de Procedimentos para 

os Serviços de Saúde, 2001) 

 

O diagnóstico da anemia aplástica é feito pela 

associação entre as citopenias periféricas com a medular 

substituída por gordura é aparente na morfologia das amostras 

de biópsia, e as hemácias circulantes estão normais (BRASIL, 

2001). Para a classificação de um quadro grave se identifica a 

hipocelularidade medular com menos de 25% ou menos de 

50% do espaço medular apresentando menos de 30% de 

células hematopoéticas ou quando há ao menos dois dos 

critérios: anemia com contagem de reticulócitos inferior a 

40.000/mm3  ou índice de reticulócitos abaixo de 1%;  

neutrófilos inferiores a 500/mm3;  plaquetas aquém de 

20.000/mm3  (SILVA, 2018). 
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O tratamento pode ser com androgênios, corticóides em 

altas doses, globulinas anti linfócitos, antitimócitos e transplante 

de medula óssea. O estadiamento é o mesmo da deficiência 

relacionada à anemia, proposto pela AMA  (BRASIL, 2001). É 

válido ressaltar que a radiação danifica o DNA e gera uma 

importante sequela aguda que cursa para a aplasia medular, 

então deve ser especialmente cuidadosa com esse tipo de 

exposição (SILVA, 2018). 

Em trabalhadores expostos nas condições descritas 

acima, nas quais outras causas de anemia aplástica não-

ocupacionais foram excluídas, ela pode ser classificada como 

doença relacionada ao trabalho, do Grupo I da Classificação de 

Schilling, posto que o trabalho ou a ocupação com exposição 

ao benzeno, às radiações ionizantes e/ ou a outras substâncias 

citadas podem ser considerados como causas necessárias 

(BRASIL, 2001) . 

Outras anemias por transtornos enzimáticos 

Ocorrem por defeitos da produção da hemácia, 

principalmente na síntese da hemoglobina, tendo seu 

mecanismo na interferência na síntese e na biotransformação 

do heme da hemoglobina (ANTUNES, et al., 2019). A 

diminuição da produção de heme é a principal causa em 

pacientes expostos ao chumbo, embora a hemólise causada 

por efeitos na membrana ou pela inibição de outras enzimas 

como a 5'-pirimidina nucleotidase também sejam importantes e 

o chumbo tem sua principal fonte ocupacional em atividades 

industriais (RODRIGUES, et al., 2018). 

Sua epidemiologia e fatores de risco de natureza 

ocupacionais estão ligados ao chumbo como exemplo clássico. 

Além dele, substâncias como: 2,4-diclorofenol (2,4-D) e 2,4,5-
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triclorofenol (2,4,5-T) que são herbicidas usados na agricultura; 

tetraclorodibenzo-p-dioxina; o-benzil-p-clorofenol; cloreto de 

vinila e benzeno. (BRASIL, 2001). 

A intoxicação crônica por chumbo pode causar além da 

anemia, alterações espermáticas, nefropatia, dor abdominal, 

hipertensão arterial, neuropatia periférica e encefalopatia. 

Através da associação da história de exposição e confirmação 

laboratorial por meio das dosagens de chumbo no sangue e/ou 

urina, quando o chumbo no sangue (Pb-S) é de 40 µg/100 ml 

se estabelece o diagnóstico (BRASIL, 2001). 

O hemograma apresenta uma anemia hipocrômica e 

microcítica com reticulocitose e granulações basófilas em seus 

glóbulos vermelhos, em maior tamanho que os habituais, com 

forma redonda ou ovóide em número variável, raramente únicos 

e corados em azul. A disposição dos grãos se faz de modo 

uniforme, às vezes concentrados num ponto ou dispostos como 

uma coroa na periferia do glóbulo e o estadiamento usa como 

referência a Associação Médica Americana (AMA) (SOUZA; 

COSTA, 2019).  

Todas as anemias descritas encaixam-se na 

classificação de Schilling no Grupo I, em que trabalhadores 

expostos tiveram excluídas outras causas de anemias por 

transtornos enzimáticos não ocupacionais (BRASIL, 2001). 

Em decorrência da inibição da formação do heme, ocorre 

acúmulo de ferro no interior dos eritroblastos com formação de 

siderócitos e sideroblastos, que pode ser detectada pela 

coloração com corante da Prússia (azuis positivos) no exame 

do material obtido por aspiração/biópsia de medula óssea 

(BRASIL, 2001). 
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A medida terapêutica mais importante é a cessação da 

exposição (BRASIL, 2001). A anemia pode ser corrigida pela 

terapia quelante específica. Casos graves podem demandar 

transfusão de concentrado de hemácias (ANTUNES, et al., 

2019). 

Na intoxicação pelo chumbo devem ser considerados os 

níveis de plumbemia e a possibilidade de que esses níveis 

sangüíneos possam estar causando dano e eventual 

deficiência ou disfunção em outros órgãos, aparelhos, sistemas 

ou tipos de células (BRASIL, 2001). 

Púrpura 

Também chamada de porfiria,  tem esse nome pela 

coloração arroxeada dos fluidos corporais dos pacientes 

durante uma crise aguda e representam um conjunto de 

doenças com deficiência enzimática específica na via da 

biossíntese do heme, o qual é responsável pela produção dos 

precursores para o transporte de oxigênio e citocromos. A 

deficiência gera um acúmulo de precursores metabólicos, que 

darão origem a manifestações neurológicas e cutâneas 

(VACARINI, et al., 2010).  

De forma geral, podemos tratar como manchas na pele 

decorrentes de hemorragia que são classificadas por sua 

extensão como petéquias, sufusões ou equimoses, quando 

mais extensas (BRASIL, 2001). Outras manifestações 

hemorrágicas pode ser o hematoma e as hemorragias de 

mucosa ou de serosas que podem resultar de uma série de 

anormalidades dos vasos sanguíneos, das plaquetas, da 

coagulação e da fibrinólise (VACARINI, et al., 2010).  

A trombocitopenia tóxica de natureza ocupacional é 

decorrente da exposição ao benzeno e às radiações ionizantes, 
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devido à trombocitopoese ineficaz com consequente 

trombocitopenia, geralmente associada à citopenia das séries 

eritrocítica e granulocítica. A absorção do benzeno ocorre pela 

inalação do vapor ou pela pele na sua forma líquida. O que não 

for exalado entra na circulação sanguínea, sofrendo 

metabolização pelo fígado e por órgãos que contenham 

grandes quantidades de gordura, como a medula óssea 

(FONSECA, et al., 2017). 

Outros agentes químicos que têm origem ocupacional e 

que pelo mesmo mecanismo de ação causam trombocitopenia 

tóxica, são: DDT, o letano, o lindano e o arsênio orgânico. 

Alguns  agentes químicos como terebintina,  o TDI, e a vinila 

têm a capacidade, por um mecanismo imune, de causar 

trombocitopenia (BRASIL, 2001). 

Porfirias não é uma doença, e sim um conjunto de 

doenças genéticas distintas, de formas adquiridas, que têm em 

comum deficiência enzimática específica na via da biossíntese 

do heme, gerando acúmulo de precursores metabólicos, que 

dará origem a caracterização do seu quadro clínico, o qual 

associa gera manifestações neuroviscerais e fotocutâneas 

(VACARINI, et al., 2010). 

O quadro clínico apresenta ainda manifestações 

hemorrágicas combinadas ou isoladas, pois podem ocorrer 

distúrbios quantitativos das plaquetas gerando sangramento 

espontâneo (BRASIL, 2001). 

O diagnóstico das manifestações  pode ser feito através 

da história clínica e do exame físico, mas só é confirmado pelos 

exames laboratoriais. A avaliação inicial deve ser realizada 

através de exames que detectem defeitos da coagulação 

(BRASIL, 2001). 
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Agranulocitose  

Caracterizada pela diminuição do número de 

granulócitos no sangue periférico, por causa de um distúrbio na 

medula óssea por efeito mielo-depressor de substâncias 

químicas tóxicas. Na classificação de Schilling, é do grupo II, 

refere às tóxicas, relacionadas a toxicidade direta à 

hematopoiese (VACARINI, et al., 2010). As principais causas 

de neutropenia podem ser classificadas em: 1) Anormalidades 

no compartimento medular ósseo; 2) Defeitos da maturação; 3) 

Anormalidades no compartimento sanguíneo periférico; 4) 

Anormalidades no compartimento extravascular (BRASIL, 

2001). 

Entre os agentes ocupacionais destacam-se o benzeno, 

radiações ionizantes, os derivados do fenol (dinitrofenol, 

pentaclorofenol), o arsênio, o óxido nitroso e o 

hidroxibenzonitrito (BRASIL, 2001). 

O achado laboratorial com mais evidente e de maior 

importância para a clínica é a neutropenia.  Os linfócitos e os 

monócitos podem apresentar-se de maneira aumentada em 

termos absolutos ou relativos e os granulócitos podem estar em 

ausência completa. Nos casos de cronicidade, a neutropenia 

pode surgir de forma lentiforme e a leucometria pode não cair 

para menos de 2.000/mm3. Quando a agranulocitose é de 

forma isolada, o exame da medula pode apresentar séries 

eritrocítica e megacariocítica normais. O aspecto mais notável 

é a ausência de granulócitos (VACARINI, et al., 2010).  

Estagiamento também pelos critérios da AMA e de modo 

geral o curso é insidioso e as manifestações clínicas típicas são 

processos infecciosos como consequência do aumento da 

suscetibilidade às infecções (BRASIL, 2001). 
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Quando a agranulocitose é fulminante,  essa se 

manifesta com tremores, febre alta, prostração, possíveis 

úlceras gangrenosas na gengiva, amígdalas, palato mole, 

lábios, língua ou faringe e, menos comumente, na pele, nariz, 

vagina, útero, reto ou ânus. Pode haver ainda adenopatia 

regional e a doença progride muito rapidamente para morte, 

normalmente de três a nove dias (BRASIL, 2001). 

Ela pode ser ainda isolada, caracterizando-se com 

deficiência de granulócitos, quase sempre. Sobre o tratamento, 

o mais importante é a identificação do agente agressor e a 

descontinuação da exposição ou do uso, se for um 

medicamento (BRASIL, 2001).  

Metahemoglobinemia  

É a presença de metahemoglobina no sangue em 

concentrações superiores a 1%. A síntese da metahemoglobina 

acontece por meio da oxidação do átomo de ferro da forma 

ferrosa para a forma férrica, e com isso torna a molécula 

incapaz de ligar-se ao oxigênio (BRASIL, 2001). 

A epidemiologia e os fatores de risco de natureza 

ocupacional estão ligados a toxicidade por aminas aromáticas 

e seus derivados (benzeno, tolueno, naftaleno, antraceno) 

(ANTUNES, et al., 2019). 

Os sintomas variam em intensidade, sendo leves 

frequentemente. As concentrações de 10 a 25% de 

metahemoglobina geram cianose, que são toleradas sem 

efeitos nocivos aparentes; de 35 a 40% pode ser sentida uma 

leve dispnéia aos exercícios, fadiga, cefaleias, taquicardia e 

tontura; com concentrações próximas de 60% letargia e estupor 

podem aparecer. A concentração letal para adultos, 

provavelmente, é maior que 70%. A cianose persistente e com 
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ausência de hipoxemia sugere possibilidade de 

metahemoglobinemia. O sangue periférico fica castanho-

avermelhado e o diagnóstico é baseado nesses achados 

(ANTUNES, et al., 2019). 

Em trabalhadores expostos, sem causas não-

ocupacionais de metahemoglobinemia, classifica-se como 

doença relacionada ao trabalho, do Grupo I de Schilling, em que 

a exposição ocupacional a aminas aromáticas pode ser 

considerada como causa necessária (BRASIL, 2001). 

Transtornos especificados dos glóbulos brancos 

São: Leucocitose e reação leucemóide. Sabe-se que a 

leucocitose é o aumento do número de leucócitos no sangue 

periférico (maior que 10.000/mm3), o aumento do número de 

leucócitos pode indicar precocemente o efeito leucemogênico 

da exposição ao benzeno e às radiações ionizantes (BRASIL, 

2001). 

E a reação leucemóide é o aparecimento de ao menos 

um mielócito no sangue, evidenciando desvio a esquerda mais 

intenso, desvio hierárquico, com predomínio de células 

maduras, sem hiatos e sem blastos presente, normalmente sem 

que as plaquetas e hemácias sejam afetadas (BRASIL, 2001). 

Essa patologia não apresenta sintomatologia específica 

nos casos secundários à exposição ao benzeno e às radiações 

ionizantes. Nos casos secundários aos processos inflamatórios 

específicos, há  ausência de esplenomegalia e a taxa de 

fosfatase alcalina leucocitária aumentada (BRASIL, 2001). 

Sobre o tratamento não há tratamento para a alteração 

hematológica, o tratamento é da patologia de base. Quando 

secundário à exposição ao benzeno e às radiações ionizantes, 



Principais doenças hematológicas relacionadas ao trabalho 
 

 
 

deve cessar a exposição e manter a vigilância do trabalhador 

(BRASIL, 2001). 

Pode ser classificado como doença relacionada ao 

trabalho, do Grupo I da Classificação de Schilling, em que a 

exposição ocupacional ao benzeno e às radiações ionizantes 

pode ser considerada como causa necessária (BRASIL, 2001). 

Síndromes mielodisplásicas  

Compreendem um grupo de distúrbios genéticos 

adquiridos das células hematopoiéticas. São um grupo de 

doenças clonais adquiridas, semelhantes ao câncer e 

caracterizados por hematopoiese ineficaz,  que resulta em 

anemia, trombocitopenia, neutropenia,  ou uma combinação de 

citopenias. Essa síndrome se relaciona com a morfologia 

hematopoiética bizarra e potencialidade à transformação em 

leucemia aguda, entretanto, a maioria dos pacientes com 

mielodisplasia não desenvolve leucemia (BRASIL, 2001). 

Tanto o benzeno quanto a radiação ionizante foram 

implicados no desenvolvimento da mielodisplasia, sendo os 

fatores de risco relevantes a exposição a pesticidas ou 

solventes, ou o emprego em setores específicos, como indústria 

têxtil, fazenda,  ou profissionais da saúde. A sobrevida média 

dos pacientes é de menos de 12 meses, com desenvolvimento 

de leucemia e/ou complicações por citopenias (LADOU, et al., 

2016). 

 A classificação é baseada na caracterização das células 

sanguíneas e da medula, podendo se basear em aspectos 

clínicos e quando não houver identificação da etiologia será 

classificada como primária (ANTUNES, et al., 2019).  

O quadro clínico tem citopenia, medula hipercelular, 

anormalidades morfológicas variadas, número adequado de 
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células primordiais hematopoéticas mas tem hematopoese 

inefetiva, resultando nas várias citopenias, anemia de 

instalação insidiosa, seguida posteriormente de possíveis 

hemorragias secundárias à plaquetopenia e infecções 

secundárias à leucopenia. Elas têm curso crônico com duração 

variável e pode preceder o surgimento de uma leucemia aguda. 

A maioria dos pacientes morre quando há evolução para 

pancitopenia (BRASIL, 2001). 

Os achados laboratoriais incluem citopenias de vários 

graus e aumento do volume corpuscular médio eritrocitário. Em 

geral, a medula óssea tem displasia de todas as linhagens 

celulares e exibe celularidade medular anormal, habitualmente 

hipercelular. Observa-se aumento anormal na porcentagem de 

células blásticas (LADOU, et al., 2016). 

Se fazem mais comuns em homens do que em mulheres, 

idades médias entre 71 e 76 anos ao diagnóstico e pode ser 

considerada o mais comum dos distúrbios hematológicos 

malignos (ANTUNES, et al., 2019). São geralmente 

consideradas idiopáticas, mas apresenta ligação com 

quimioterapia citotóxica, especialmente para a doença de 

Hodgking e melfalan para o mieloma múltiplo ou carcinoma de 

ovário, além de colchicina, cloranfenicol, óxido nitroso e uso de 

antiinflamatórios não-hormonais, como a fenilbutazona 

(BRASIL, 2001). 

O diagnóstico costuma ser casual por exames de rotina, 

devido ao aparecimento das citopenias, além do rastreio de 

profissionais com exposição ao benzeno em indústrias 

químicas e petroquímicas, laboratórios, grandes siderúrgicas, 

indivíduos  expostos ao benzeno pelo uso de solventes em 

tintas, vernizes, thinners, removedores, desengraxantes, 
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querosene e colas ou que manuseiam gasolina (ANTUNES, et 

al., 2019). 

O tratamento visa à correção das citopenias. O uso de 

andrógenos como danazol e fluoximesterona é uma 

possibilidade, mas apresenta resultados conflitantes na 

literatura. Alguns estudos relatam melhora do quadro anêmico 

pela associação de granuloquinas e eritropoetina e o 

transplante de medula também é uma opção para o tratamento. 

O estagiamento nas síndromes mielodisplásicas pode ser 

confundido com os conceitos de evolução e prognóstico, e 

devem ser utilizados os critérios propostos para anemias e/ou 

para as doenças dos glóbulos brancos (BRASIL, 2001). 

Leucemias  

Neoplasia de células primitivas hematopoiéticas, de 

carácter maligno e que têm origem na medula óssea e 

distribuição pela circulação sanguínea (BRASIL, 2001). 

A classificação é de acordo com o grau de diferenciação 

das células, podendo ser agudas ou crônicas não se referem à 

duração da doença. De acordo com o tipo celular que 

predomina, podendo ser mielocíticas (mielóides) ou linfocíticas 

(linfóides) (BRASIL, 2001). 

As causas não são bem esclarecidas, mas é comprovado 

a relação ocupacional que o benzeno e a radiação ionizante 

estão ligados ao desenvolvimento de leucemias agudas, bem 

como a exposição a agrotóxicos. Logo, a Leucemia de maior 

importância no campo ocupacional é a aguda (ANTUNES, et al., 

2019). 

Nas leucemias agudas, as células hematopoiéticas 

imaturas, que são os blastos, proliferam sem se diferenciar em 

células maduras normais, sendo que as células proliferantes, 
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sejam mielóides ou linfóides, não permitem a produção normal 

de eritrócitos, granulócitos e plaquetas pela medula. Esse 

processo então é o responsável pelas principais complicações 

clínicas, que pode ser: anemia, hemorragia e suscetibilidade a 

infecções (BRASIL, 2001). 

Estudos realizados pela OSHA, nos Estados Unidos, de 

avaliação de risco estimam que a exposição ao benzeno em 

níveis de 10 partes por milhão (ppm), durante a vida laboral, 

gera cerca de 95, em cada 1.000 trabalhadores e que 1 ppm, a 

exposição provoque um 10 mortes por leucemia em cada 1.000 

trabalhadores (BRASIL, 2001). 

As leucemias agudas se dividem em duas classes: 1) 

leucemia linfoblástica aguda (LLA); e 2) leucemia mieloblástica 

aguda (LMA). Sendo que a principal diferença entre as duas 

está na morfologia da medula óssea, complementada pela 

coloração histoquímica, a citogenética, os marcadores de 

superfície  e a expressão oncogênica (BRASIL, 2001). 

A epidemiologia diz que os risco de incidência é 

progressivo com a idade,  exposição à radiação ionizante na 

gravidez dobra o risco de leucemia na infância e radiologistas 

têm uma incidência aumentada e sendo dose-dependente para 

exposições acima de 50 rads (radiation absorbed dose) 

(ANTUNES, et al., 2019). 

As leucemias agudas são caracterizadas por: 

aparecimento de manifestações clínicas de forma abrupta e 

tormentosa; sintomas relacionados com a depressão da função 

normal da medula- febre, fadiga, sangramento, linfadenopatia 

generalizada, esplenomegalia e hepatomegalia; envolvimento 

da medula óssea com infiltração subperiosteal com dor óssea; 

infiltração leucêmica das meninges. O tratamento é feito com 



Principais doenças hematológicas relacionadas ao trabalho 
 

 
 

quimioterapia. E as crônicas têm sintomas inespecíficos como 

fadiga, fraqueza, anorexia e perda de peso. O diagnóstico é 

feito através da identificação das manifestações clínicas, 

inclusive do hemograma, com contagem absoluta de linfócitos 

e especificações anêmicas (BRASIL, 2001). 

A leucemia linfocítica crônica (LLC) é representada pela 

proliferação de linfócitos  incompetentes imunologicamente e a 

leucemia mielóide crônica (LMC) pelo acúmulo desordenado de 

elementos da série granulocítica que invadem os órgãos 

hematopoéticos (BRASIL, 2001). 

Prevenção 

Sobre a prevenção das hemopatias ocupacionais, pode-

se referir a elas de modo geral, uma vez que todas baseiam-se 

em procedimentos da vigilância em saúde do trabalhador, 

podendo listar pontos importantes como: 1)  reconhecimento 

das atividades e locais de trabalho com substâncias 

potencialmente causadores de doença; 2) monitoramento 

sistemático das concentrações dos agentes no ambiente; 3) 

medidas rigorosas de higiene e segurança no trabalho, como  

sistemas de ventilação exaustora, controle de vazamentos, 

sistemas hermeticamente fechados na indústria e facilidades 

para higiene pessoal através de recursos para banho, lavagem 

das mãos, braços, rosto e troca de vestuário 4) diminuição do 

número de trabalhadores expostos e do tempo de exposição 

desses 5) fornecimento de equipamentos de proteção individual 

e coletivos adequados cumprindo a PPRA (NR 9), do PCMSO 

(NR 7) e de outros regulamentos sanitários e ambientais 6)  

identificação dos trabalhadores com suscetibilidade aumentada 

para substâncias químicas e relocação para setores 8) exame 

médico periódico objetivando a identificação de sinais e 
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sintomas para a detecção precoce da doença e em de suspeita 

ou confirmação  notificar o caso aos sistemas de informação em 

saúde e emitir a CAT (BRASIL, 2001); (LADOU, et al., 2016). 
A Portaria Interministerial/MS/MTb n.º 3/1982 

proibiu em todo território nacional a fabricação de 

produtos que contenham benzeno em sua 

composição, admitindo, porém, a presença dessa 

substância como agente contaminante com 

percentual não superior a 1%, em volume. 

(BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo 

Pereira, 2014). 

No caso das radiações ionizantes seguem-se as 

Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica em 

Radiodiagnóstico Médico e Odontológico, definidas pela 

Portaria/MS n.º 453/1998 que prevê todos os equipamentos de 

segurança e manutenção preventiva rigorosa, inclusive só 

espaço com blindagem (BARSANO; BARBOSA, 2018). 

Agrotóxicos organoclorados são proibidos pela Lei 

Federal n.º 7.802/1989 e outros  grupos de agrotóxicos 

precisam seguir as Normas Regulamentadoras Rurais (NRR), 

Portaria/MTb n.º 3.067/ 1988, especialmente a NRR 5. As NR 7 

e a NR 15, da Portaria/MTb n.º 3.214/1978 são responsáveis 

por definir parâmetros para a vigilância dos danos e efeitos 

sobre a saúde dos trabalhadores no Brasil (BARSANO; 

BARBOSA, 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Conclui-se, dessa forma, que as doenças hematotóxicas 

relacionadas ao trabalho são patologias com repercussão 

clínica importantes, sendo necessário que o médico e o 

trabalhador em contato saibam todas as recomendações para 
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prevenção, uma vez que são determinantes para a exposição e 

consequentemente surgimento de hemopatias, assim como, os 

médicos tenham conhecimento suficiente para identificá-las e 

tratá-las de forma correta e rápida.  
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Resumo: Nos últimos 5 anos, aumentou-se o interesse de 
estudar a associação entre religião/espiritualidade, saúde 
mental e seus resultados funcionais. Isso porque a maioria dos 
estudos têm revelado, de forma consistente, a espiritualidade 
como um fator protetor e, também, como um dos primeiros 
recursos utilizados quando o indivíduo é posto sobre situações 
que possam suscitar o desencadeamento de transtornos 
mentais, especialmente o transtorno por uso de álcool. O 
presente trabalho é uma revisão de literatura integrativa com o 
objetivo de avaliar a influência da espiritualidade/religiosidade 
no cenário do álcool durante o período entre 2015 e 2020 em 
indivíduos entre 19 e 44 anos. Realizou-se esta revisão 
integrativa de literatura com 19 estudos obtidos por meio das 
bases de dados PubMed e Scielo sobre 
espiritualidade/religiosidade e uso de álcool entre indivíduos de 
19 a 44 anos. Foram analisados 15 artigos sobre o tema entre 
2015 e 2020. As evidências indicam que há importante e 
relevante relação entre o nível espiritualidade/religiosidade do 
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indivíduo e alcoolismo. Há diminuição do uso da substância em 
pacientes com alto nível de espiritualidade/religiosidade, 
fornecendo, assim, dados importantes para uso delas na 
abordagem holística do indivíduo com dependência alcoólica. 
Portanto, percebe-se que a espiritualidade e/ou religiosidade 
devem ser levadas em consideração para abordagem e 
terapêutica do alcoolismo. 
Palavras-chave: Espiritualidade; Crenças Religiosas, 
Alcoolismo; Adulto 
 
INTRODUÇÃO  
 

O uso excessivo de álcool é altamente incapacitante, 
prejudica a produtividade, o funcionamento interpessoal e 
coloca cargas psicológicas e financeiras sobre aqueles que 
abusam da substância. Em particular, constitui um dos 
transtornos mentais mais prevalentes e uma preocupação 
grave para a saúde pública em todo o mundo (ACHEAMPONG, 
2016; ADONG, 2018).  

Aproximadamente 283 milhões (5,1%) de adultos, acima 
dos 15 anos, foram notificados com transtorno por uso de álcool 
em 2016. De forma que o álcool ocupa o terceiro lugar entre os 
fatores de risco para o adoecimento do indivíduo, é considerado 
a principal variável para o desenvolvimento de mais de 64 
doenças e desencadeia cerca de 3 milhões de óbitos por ano 
ao redor do mundo. (DERGES, 2017; FOSTER, 2016; 
PUENTE, 2018). 

O álcool é considerado uma das causas de menor 
qualidade de vida do ser humano. (ADONG, 2018) É visto, nos 
últimos anos, que uma das maneiras de se melhorar a 
qualidade de vida de um paciente é através do desenvolvimento 
da autotranscedência. Ela é uma definição ampla da 
maturidade ou da perspectiva da vida, que se explica através 
de proposições centrais no âmbito de confrontar as pessoas 
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com a finitude da existência ou em momentos relevantes de 
mudança interna. De modo a se expressar, com base nos 
estudos, através de uma relação positiva com o bem-estar 
emocional, físico, social e, especialmente, o espiritual. Esses 
aspectos, mostraram-se presentes na maioria dos pacientes 
que se recuperaram do transtorno do uso do álcool. O qual a 
espiritualidade desempenha um papel de forma consistente 
nessa questão. (HEREDIA, 2016; CAN, 2013) 

A dependência do álcool em pacientes que estão em 
processo de recuperação pode estar relacionada a diversos 
fatores de risco internos e externos: interpessoais, pessoais e 
ambientais. (MORENO, 2005). Dentre os fatores pessoais, os 
eventos estressantes da vida estão diretamente relacionados 
ao consumo de substâncias, enquanto a espiritualidade é um 
fator relacionado ao não consumo de bebidas alcoólicas. Ela é 
um fator protetor identificado, de forma coesa, em publicações 
dos últimos 5 anos com relacionamento negativo ao consumo 
excessivo de álcool é a espiritualidade. (GANOCY, 2016; 
GRANT, 2015; PUENTE, 2019).   

Dessa forma, tem-se por espiritualidade, normalmente, o 
conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não 
material, com a suposição de que há mais no viver do que pode 
ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo a 
questões como o significado e sentido da vida ou o propósito, 
não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática 
religiosa. Em contraponto, religiosidade (um distinto, mas 
construção sobreposta), costuma se relacionar ao grau de 
envolvimento, com grupos sociais, instituições e organizações 
destinados a incrementar a espiritualidade (GANOCY, 2016; 
HAI, 2019). 

Sobre esse fato, verificou-se em pesquisas realizadas 
nos EUA que nove a cada dez indivíduos acreditam na 
existência de um Deus ou um espírito universal, enquanto que 
apenas 63% são filiados a uma uma religião (KLASSEN, 2017; 
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PEW RESEARCH CENTER, 2014). Elucidando que uma 
quantidade significativa de  pessoas não possuem uma 
abordagem dogmática sobre a fé e não acreditam que sua 
religião seja o único caminho para a salvação. Elas continuam 
tendo a sua espiritualidade preservada, valendo-se adentrar 
nesse tema para uma melhor compreensão do mesmo.  

Estudos atuais, apesar de concordarem que o aumento 
da espiritualidade é um forte protetor de uma redução do 
consumo excessivo do álcool, reconhecem, também, que a 
mesma pode apresentar aspectos negativos, suscitando a 
ingestão de álcool. Algumas medidas são, comumente, 
pontuadas para aprofundar essa questão. Primeiramente, 
acerca dos aspectos positivos - as experiências espirituais 
diárias, enfrentamento religioso positivo, objetivos na vida, 
frequência à igreja, oração e perdão a si mesmo e aos outros - 
estes são incessantemente associados ao um estado de bem 
estar psicológico, e dessa maneira, contribuem como uma 
pretensão contra o ingestão alcoólica mal-adaptativa. Em 
contraponto, os enfrentamentos negativos e as lutas espirituais 
revelaram um outro lado da espiritualidade, associado a 
estresses psicológicos, e por conseguinte, aumentando o risco 
do uso problemático do álcool. (GANOCY, 2016; GRANT, 2015; 
HERDIA, 2016) 

Com isso, as experiências espirituais diárias estão 
intimamente relacionadas à extensão em que os indivíduos 
regularmente se sentem conectados com Deus e outros 
conceitos transcendentes. O enfrentamento religioso positivo, é 
a maneira que o indivíduo vai usar sua espiritualidade com 
recursos para lidar de forma adaptativa ao estresse, enquanto 
o enfrentamento religioso negativo, relaciona-se a pensar em 
Deus como punitivo (GANOCY, 2016; GRANT, 2015; HERDIA, 
2016). As lutas espirituais podem ser dadas como os 
empecilhos que uma pessoa pode se deparar em sua fé, 
englobando tensões sobrenaturais, problemas intrapsíquicos e 
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problemas espirituais intrapessoais (GANOCY, 2016; GRANT, 
2015; HERDIA, 2016). Mostra-se que programas espirituais, 
como o Alcoólicos Anônimos (AA) busca atua sobre a mudança 
espiritual no indivíduo para reduzir o consumo por meio dessas 
medidas. (KRENTZMAN, 2017). 

Entretanto, é relatado que essas medidas que estão 
contidas na espiritualidade não atuam de modo direto como um 
fator protetor ou prejudicial. É apontado que elas são capazes 
de constantemente propiciar um maior estado de bem estar ou 
de estresse psicológico, e assim contribuir como uma forte 
variável sobre o consumo de álcool. Dessa maneira, os níveis 
de espiritualidade estão vigorosamente relacionados, de forma 
inversamente proporcional, às chances do abuso dessa 
substância (GRANT, 2015; KATHOL, 2017). 

Ligado a isso, a espiritualidade tem se revelado 
consistente como um dos primeiros recursos quando o 
indivíduo é posto em condições estressoras e potencialmente 
traumáticas. Condições essas que podem variar desde 
desastres naturais, controle de doenças mentais graves, 
ataques terroristas, ou qualquer outro fator potencialmente 
desencadeador de distúrbios psiquiátricos. Como, por exemplo, 
a depressão maior, ideação suicida, transtorno por uso de 
álcool, entre outros. Nesse ponto, caso a espiritualidade seja 
uma estratégia utilizada para suporte, ela mostrou-se 
relativamente eficaz na redução ou abrandamento da 
prevalência dos transtornos psiquiátricos. (KRAUSE, 2018). 

Diante do exposto, no âmbito do transtorno do uso de 
álcool, torna-se evidente a necessidade de estudar o fenômeno 
da recuperação, obtenção da abstinência ou sobriedade 
através da espiritualidade/religiosidade como ferramenta para 
remissão ou proteção. De acordo com a literatura, por mais que 
esses estudos estejam em alta nos últimos cinco anos, ainda 
são temas que precisam ser abordados com estudos de alta 
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qualidade, a fim de que possamos combater esse transtorno de 
forma mais efetiva (PUENTE, 2018). 

 
OBJETIVO 
 

O presente trabalho é uma revisão integrativa da 
literatura que tem a finalidade de avaliar a influência da 
espiritualidade e religiosidade no alcoolismo e distúrbios 
relacionados a essa substância no período de 2015 a 2020 em 
adultos entre 19 e 44 anos.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura com 
caráter integrativo, realizada através de trabalhos acadêmicos 
que versam sobre a seguinte temática: A influência da 
espiritualidade e/ou religiosidade sobre o alcoolismo em 
adultos. A busca pelos trabalhos foi feita na língua inglesa nos 
meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2020.   

 
Critérios de inclusão e exclusão: 
 

As bases de dados utilizadas para coleta de artigos 
foram PubMed e Scielo. Foram colocados para análise crítica 
artigos ou resumos, com os seguintes grupos de palavras-
chave:  
1) Termos médicos relacionados ao sexo e gênero, transtornos 
mentais, faixa etária de 19 a 44 anos;  
2) Termos médicos relacionados à espiritualidade e 
espiritualismo;  
3) Termos médicos relacionados à religião e religiosidade;  
4) Termos médicos relacionados à consumo de álcool, abuso e 
dependência de álcool e alcoolismo.   
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Tipos de estudo: 
 

Utilizou-se o operador booleano “and” entre os quatro 
grupos de palavras-chave, com o intuito de adicionar fatores de 
inclusão no estudo. Inicialmente, foi feita uma pré-análise do 
total de, aproximadamente, 61 referências obtidas na base de 
dados, na qual foram excluídas 28 publicações após análise de 
título e resumo. Além desses, 14 trabalhos foram excluídos 
após análise detalhada. Ao final, foram escolhidos 19 artigos 
para o presente estudo.  

 
Variáveis analisadas: 
 

Para esta revisão de literatura foram utilizadas pesquisas 
conduzidas em seres humanos: clínicas, experimentais e de 
revisão sistemática. Foram incluídos participantes entre 19 e 44 
anos e não houve restrição quanto ao sexo, origem e raça/etnia 
dos mesmos. No entanto, ao decorrer da análise, 42 artigos 
foram descartados, uma vez que, após a leitura do título, 
palavras-chave, resumo ou análise detalhada, não se 
enquadravam com o tema e parâmetros de inserção. 

Os desfechos incluídos nesses estudos compararam 
diversas variáveis. Espiritualidade e/ou religiosidade com o 
consumo, abuso e dependência de álcool; saúde mental e 
espiritualidade e/ou religiosidade; relação entre espiritualidade 
e/ou com saúde mental e transtornos mentais. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Após uma pré-análise do total de aproximadamente 
21.393 referências obtidas nas bases de dados relacionadas à 
espiritualidade, foram excluídas 19.459 publicações ao limitar 
aos artigos publicados entre os anos de 2015 e 2020 e idade 
dos sujeitos (19-44 anos). Por último, usando os operadores 
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booleanos relacionados ao uso de álcool, resultou em 61 artigos 
em comum, que após avaliação específica dos mesmos, 
obteve-se o número de 19 artigos que se correlacionam com o 
presente estudo. 

 
Figura 1 - Fluxograma referente à análise dos artigos na 
base de dados 

 
Fonte: Autoral 

 
Revistas onde o tema foi publicado: 
 

Revistas com temáticas relacionadas com dependência 
ao álcool e outras drogas, uso indevido de substâncias, 
comportamento e saúde mental e seus distúrbios obtiveram 
maior porcentagem de frequência relativa, ficando com 36,8% 
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no total, enquanto as revistas com temática de saúde coletiva 
com 26,3%, psicologia com 15,7% e, por fim, enfermagem e 
religião e saúde obtiveram 10,5% cada. 

 
Figura 2 – Proporção de revistas 

 
 
Países de origem dos estudos 
 

Em relação aos países de origem que publicaram 
estudos sobre a variáveis analisadas (espiritualidade, 
religiosidade e alcoolismo), foi visto que os Estados Unidos da 
América (EUA) foi o mais prevalente, com 11 estudos e 
frequência relativa de 57,9%. México e Brasil obtiveram 2 
publicações, com frequência relativa de 10,5% cada. Por fim, 
Uganda, Colômbia, Portugal e Japão obtiveram 1 estudo cada, 
totalizando 5,3%.  
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Uso de álcool e relação entre fatores de risco e processo 
saúde-doença do indivíduo  

Nos últimos anos o estudo da saúde mental é um tema 
que está sendo cada vez mais debatido e discutido em todas as 
profissões, principalmente na área da saúde. Os distúrbios 
mentais estudados na psiquiatria podem se sobrepor entre si e 
serem maléficos para a saúde mental e física do indivíduo 
(DERGES, 2017). 

Em relação ao alcoolismo e transtornos mentais, um 
estudo feito na Itália avaliou o risco de consumo de álcool com 
ansiedade e depressão em graus moderado a grave, em 1.102 
estudantes universitários. Observou-se que a depressão estava 
relacionada diretamente ao risco de alcoolismo e ao nível 
moderado a grave de ansiedade, porém o oposto também 
ocorre. Confirmando, assim, que esses distúrbios estão 
significativamente correlacionados (KRETZMANN, 2017). 

Um estudo brasileiro relacionando o uso de álcool e 
transtornos mentais com a qualidade de vida de pacientes na 
Atenção Primária de Saúde, com 624 adultos, demonstrou que 
as variáveis predominantes foram: sexo feminino, faixa etária 
acima de 39 anos, mulheres que viviam sem companheiro e 
ensino fundamental incompleto, cada um, respectivamente, 
com 72,6%, 64,5%, 57,6% e 55%. Além de que um número 
importante, equivalente a 64,6% dos participantes, 
frequentavam atividades de sua religião mais que duas vezes 
por mês (DERGES, 2017). 

Avaliando a relação entre a qualidade de vida e o uso de 
álcool, ainda sobre esse estudo, os autores usaram o 
questionário Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) 
para avaliação dos pacientes. Esse teste é um instrumento de 
avaliação desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) para triagem e diagnóstico de Problemas Ligados ao 
Álcool. Com ele, identificou-se um menor escore de qualidade 
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de vida para os indivíduos indicados com dependência ao álcool 
na avaliação do AUDIT (DERGES, 2017). 

Em relação ao malefício do álcool no organismo do 
indivíduo, já comprovado em estudos, uma revisão bibliográfica 
publicada em 2016, revisou 63 estudos sobre os efeitos do 
álcool nos sintomas físicos e mentais dos pacientes e concluiu 
que o excesso de álcool aumenta o risco de dependência e 
causa maior chance de morte, sendo essa chance de 39% após 
20 anos de ingestão e 15% depois de 10 anos.  

 
Saúde mental e sua relação com 
espiritualidade/religiosidade  
 

No âmbito de saúde mental, um estudo feito com 418 
soldados do estado de Ohio, analisou a associação da 
espiritualidade com saúde mental e seus diversos transtornos, 
como: ideação/comportamento suicida, transtorno de estresse 
pós-traumático (TEPT), depressão e depressão com 
transtornos relacionados ao uso de álcool. O estudo fez uso de 
algumas escalas, como a Escala de Bem-Estar Espiritual, feita 
para avaliar a espiritualidade dos pacientes, e suas subescalas: 
a de bem-estar existencial e a de bem-estar religioso. Dessa 
forma, percebeu-se que nível de espiritualidade elevado foi 
associado a melhores desfechos na saúde mental dos 
indivíduos durante a vida para todas as patologias supracitadas 
na publicação (GANOCY, 2016). 

Além disso, outro achado importante do mesmo estudo 
foi em relação à utilidade das subescalas de bem-estar 
existencial e religioso. Ele sugeriu que o bem-estar existencial 
pode ser mais influente e mais determinante que o religioso na 
avaliação e diagnóstico desses transtornos mentais. Assim, 
torna-se evidente que essas ferramentas são importantes para 
a terapêutica de distúrbios psíquicos (GANOCY, 2016). 
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Fatores estressantes e espiritualidade foram dados 
como relevantes e relacionados ao consumo de álcool em duas 
publicações (PUENTE, 2019; PUENTE, 2018). Um deles 
avaliou, além dessas variáveis, os valores do indivíduo 
(PUENTE, 2018) Ambos convergindo que a saúde física e 
mental do indivíduo e a espiritualidade foram associados ao não 
consumo de álcool, enfatizando ainda mais a definição de 
saúde dada pela OMS em 1946: “um estado de completo bem-
estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de 
doença ou enfermidade”. 

 
Religiosidade/espiritualidade no âmbito do uso do álcool 
 

Em um estudo comparando uso de álcool e outras 
substâncias com alta/baixa religiosidade/espiritualidade entre 
os indivíduos, concluiu que aqueles com altos níveis de 
religiosidade/espiritualidade tiveram 63% menos chances de 
uso de substâncias em comparação com homens com baixos 
níveis de religiosidade/espiritualidade e as mulheres com níveis 
altos de religiosidade/espiritualidade tiveram 58% de chance 
reduzida de uso de substâncias em comparação com mulheres 
com níveis baixos. Mostrando, dessa forma, o quão são 
importantes essas duas vertentes para o ser humano 
(ACHEAMPONG, 2016) 

A relação entre vulnerabilidade ao consumo de álcool, 
autotranscendência espiritual e bem-estar psicossocial foi 
analisada em adultos entre 18 e 25 anos em uma publicação. 
Encontrou-se uma relação inversa entre autotranscendência 
espiritual e vulnerabilidade ao consumo de álcool, além do 
baixo risco ao consumo de álcool em pacientes com bem-estar 
psicossocial, evidenciando que mesmo em indivíduos jovens, a 
espiritualidade e saúde mental, quando presentes, influenciam 
abertamente nos costumes adquiridos do jovens do século XXI 
(HEREDIA, 2016) 
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Relação entre o consumo de álcool, a idade do indivíduo e 
religião/espiritualidade 
 

Um ponto interessante analisado em um artigo, resultou 
que a redução no consumo de álcool possui influência nos 
aspectos do amadurecimento do ser humano e sua 
espiritualidade. Isso se deve a fato de que, em alcoolistas em 
recuperação, o uso de uma menor quantidade de álcool foi 
associado a níveis elevados de propósito de vida, perdão a si 
mesmo e práticas espirituais/religiosas, denotando que a o 
bem-estar espiritual pode levar à diminuição do uso de bebidas, 
porém o contrário também ocorre (KRENTZMAN, 2017) 

Um estudo prospectivo relacionou o uso pesado de 
álcool (“heavy drinking”) em estudantes universitários e as 
diferentes formas de espiritualidade entre eles, obtendo o 
resultado no qual a maioria dos alunos afirmava ter afiliação 
religiosa e acreditava que a espiritualidade era importante para 
eles (KLASSEN, 2017). Além disso, foi evidenciado que 
indivíduos com maior risco para o beber problemático são 
aqueles que possuem baixa espiritualidade e/ou religiosidade 
(FOSTER, 2016). É visto que elas desempenham um papel 
importante na saúde e no bem-estar dos adultos jovens, 
podendo servir de apoio na redução do episódios de ‘heavy 
drinking’ e formação de conexões sociais através de grupos de 
apoio sobre espiritualidade.  

De encontro aos estudos sobre “heavy drinking”, dois 
outros artigos, um brasileiro e outro de Portugal, demonstraram 
que o consumo de bebida alcoólica na adolescência é fator de 
risco para dependência alcoólica na idade adulta (BRITO, 2015; 
MARTINS-OLIVEIRA, 2016). O português, inclusive, obteve o 
resultado que a religião esteve como fator macrossomal e 
serviu como proteção para uso da substância. É importante 
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conhecer essa relação de que os costumes na adolescência 
podem refletir na saúde do adulto no futuro.  

 
Religiosidade e sua relevância no âmbito dos transtornos 
relacionados ao álcool  
 

Sob outra visão, um estudo feito em Uganda não 
detectou relação estatística significativa entre escore geral de 
espiritualidade e/ou religiosidade em pacientes infectados pelo 
vírus HIV e seu uso não-saudável de álcool. Entretanto, o 
comportamento religioso, como afiliação às religiões que 
proíbem o uso de álcool, participação em rituais religiosos, 
orações e discussão de crenças religiosas exerceram maior 
influência na diminuição no uso de álcool, contrariando o padrão 
que vinha sendo encontrado em outros estudos que 
relacionavam espiritualidade e religiosidade. (ADONG, 2016; 
KATHOL, 2017; MEYERS, 2017) 

Assim como a espiritualidade é retratada em diversos 
estudos (FOSTER, 2016; GRANT, 2015; HEREDIA, 2016; 
KRENTZMAN, 2017; KLASSEN, 2017; PUENTE, 2019; 
PUENTE, 2018; WENT, 2017) como benéfica para pacientes 
com distúrbios alcoólicos, o indivíduo que possui conflitos 
religiosos está propenso a ter problemas com álcool, 
principalmente entre adultos mais jovens, quando comparados 
aos mais velhos (FOSTER, 2016; GRANT, 2015; HEREDIA, 
2016; KRENTZMAN, 2017; KLASSEN, 2017; PUENTE, 2019; 
PUENTE, 2018; WENT, 2017; KRAUSE, 2018).  Com isso, 
corrobora-se que práticas religiosas/espirituais fazem parte da 
formação do indivíduo e assim como elas podem diminuir o 
risco de problemas com o álcool, conflitos do indivíduo com as 
mesmas, podem atormentá-lo.  
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Transtornos mentais e religiosidade/espiritualidade 
 
Nos últimos anos, o aumento de pesquisas sobre 

espiritualidade e/ou religiosidade mostra que elas podem 
diminuir não apenas o uso de álcool, mas outras patologias 
mentais como transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), 
transtorno depressivo maior e ideação suicida atual (SHARMA, 
2017). A vivência espiritual e/ou religiosidade do indivíduo é um 
assunto que necessita ser abordado pelo médico em consultas, 
desde que, estudos de diversos aspectos vêm comprovando 
sua importância no processo saúde-doença no indivíduo. Dessa 
forma, essas ferramentas poderiam ser usadas para uma 
abordagem holística e, por consequência, um melhor desfecho 
terapêutico e melhor relação médico-paciente (GANOCY, 2016; 
HAI, 2019; MEYERS, 2017; PUENTES, 2018). 

Por fim, um artigo de revisão sistemática e meta-análise 
examinou a eficácia das intervenções espirituais/religiosas para 
o uso de substâncias ou resultados psicossociais espirituais, 
com um total de 20 estudos e 3700 participantes. O estudo 
concluiu que as intervenções de espiritualidade/religiosidade 
são mais eficazes do que as intervenções que não usaram 
abordagem espiritual/religiosa em indivíduos com uso de 
substância (HAI, 2019).  Ainda assim, são escassos estudos 
sobre esse tema e revisões de alta qualidade ainda precisam 
ser desenvolvidas, principalmente relacionados ao álcool.  

 
CONCLUSÕES 
 

 É fato que a questão do consumo excessivo de 
álcool mobiliza diversos países e causa, anualmente, milhões 
de mortes em todo o mundo. Além disso, desencadeia diversos 
danos ao indivíduo, que vão desde diminuição da produtividade 
e prejuízos de saúde a problemas de convívio social. Nota-se, 
portanto, que a correlação entre espiritualidade, religiosidade e 
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consumo de álcool possui extrema relevância, pois a maioria 
dos estudos mostraram que a essas variáveis são fatores de 
proteção ao consumo excessivo de álcool. 

No quesito espiritualidade e religiosidade, percebe-se 
que estes são dois aspectos importantes para saúde e bem-
estar de uma pessoa, visto que proporcionam possíveis 
direções e sentido de vida. Dessa forma, as pesquisas denotam 
que aqueles que possuem maiores experiências espirituais e 
religiosas tendem a consumir menos álcool, já que encontram 
outras maneiras de conduta e desenvolvimento pessoal.  

Em relação à diferença entre os sexos, alguns estudos 
mostraram que a relação entre espiritualidade e/ou 
religiosidade com chances reduzidas de consumo de drogas e 
álcool é mais forte em mulheres. Logo, seria plausível que mais 
pesquisas sejam feitas, levando em consideração sexo e 
gênero, a fim de comparar e explicar as possíveis diferenças 
entre estes. 

Um outro aspecto interessante: adultos jovens possuem 
maior susceptibilidade ao uso abusivo de álcool se comparados 
com adultos com idade mais avançada. Isso evidencia que, 
mesmo num grupo de adultos, é possível e adequado, 
destrinchar melhor os grupos e idades, tendo em vista que a 
fase adulta é longa e complexa. 

Encontraram-se, ainda, fatores que mostram que a 
espiritualidade e a religiosidade são bons fatores terapêuticos 
auxiliares não só para o alcoolismo, mas também para outros 
desequilíbrios psíquicos, como transtorno de estresse pós-
traumático (TEPT), transtorno depressivo maior e ideação 
suicida atual.  

Entretanto, existem algumas limitações em relação à 
espiritualidade e religiosidade, visto que elas são questões 
subjetivas e mensurá-las ainda é complexo na medicina atual. 
Por conseguinte, seria ideal que novos parâmetros e escalas de 
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comparação sejam elaborados, para que a investigação se 
torne mais fidedigna.  

É preciso salientar, ainda, que fatores pessoais, 
familiares e socioeconômicos também podem alterar e/ou 
influenciar o caráter espiritual e religioso de um indivíduo. Pela 
sua condição subjetiva, cada pessoa possui uma relação única 
e intransferível com a espiritualidade e/ou religiosidade. 

Outro fator limitante encontrado foi a localização dos 
estudos já feitos. Notou-se, curiosamente, que grande parte dos 
trabalhos analisados foram realizados nos Estados Unidos. 
Dessa forma, torna-se cabível enfatizar e fomentar mais 
pesquisas em outros países, visto que culturas, etnias e 
religiões podem alterar resultados. 

Por fim, fica evidente que apesar das limitações em 
mensurar espiritualidade e/ou religiosidade nas publicações, 
essas variáveis possuem associação direta com menor 
consumo e abuso de álcool, além de outros transtornos 
psiquiátricos. Porém, necessita-se de mais trabalhos com 
melhores padrões de desenvolvimento e destaque nos 
aspectos analisados por este presente estudo. 
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RESUMO: O cenário de emergência de saúde pública devido à 
doença coronavírus (COVID-19) tem revelado consequências 
que afetam a população humana em diversos âmbitos, com 
milhões de casos confirmados e milhares de vítimas.  Quando 
o âmbito analisado é a saúde mental, o imprevisível panorama 
pandêmico e com encerramento incerto vem se tornando uma 
preocupação primária de saúde, exigindo olhares atenciosos e 
intervenção imediata. Sendo assim, o presente estudo objetivou 
apresentar uma revisão integrativa acerca do impacto do 
confinamento na saúde e no bem-estar da população em geral 
e a extensão dos efeitos psicológicos por ele gerados. Trata-se 
de uma revisão integrativa feita em seis etapas utilizando-se a 
questão norteadora: “Quais os impactos na saúde mental da 
população provocados pelo isolamento e distanciamento 
sociais na atual conjuntura pandêmica?”. O levantamento 
bibliográfico foi feito nas plataformas PubMed e SciELO, 
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incluindo estudos de 2015 a 2020. Obteve-se 61 artigos. Após 
os critérios estabelecidos, 19 estudos foram selecionados para 
compor a revisão integrativa, sendo 15 da PubMed e quatro da 
SciELO. Concluiu-se que, baseado nas respostas psicossociais 
à pandemia da COVID-19, o isolamento e distanciamento 
sociais podem levar ao sentimento de incerteza, ansiedade, 
depressão e medo, o que pode gerar uma estigmatização em 
quem está cumprindo o confinamento. É preciso entender o 
estado de saúde mental e os problemas psicossociais da 
população em geral. 
Palavras-chave: Saúde mental. Isolamento social. Pandemia. 
Covid-19. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A nova doença coronavírus (COVID-19) foi descoberta 

pela primeira vez em Wuhan, uma província de Hubei localizada 

na China em dezembro de 2019. Em seguida, houve uma 

disseminação viral muito rápida no território chinês que logo 

depois se fez presente em todos os continentes, caracterizando 

um verdadeiro caos pandêmico. Ela se espalhou por 208 países 

com um impacto global na saúde e na economia. Nesse 

estágio, é preciso preparação, transparência e 

compartilhamento de informações para formulação de 

atividades que promovam o controle de surtos, como o 

isolamento social (CHENG; SHAN, 2020). 

Uma vez que a Covid-19 se alastrou de maneira tão 

rápida por todo o mundo, a maioria dos governos decidiu pôr 

restrições a fim de impedir a propagação descontrolada do 

vírus. Embora o distanciamento e o isolamento sociais e outras 

medidas (como exemplo o uso de equipamentos de proteção 
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individual), possam ajudar a conter a disseminação 

descontrolada do SARS-CoV-2, eles parecem afetar 

negativamente a saúde mental da população (PIEH et al., 

2020).  

Nesse contexto, essa situação gerou um relevante e 

notável impacto emocional nos profissionais de saúde e na 

população em geral, tanto originado dos efeitos do isolamento 

quanto das medidas preventivas de distanciamento, onde foram 

observados sintomas importantes de ansiedade, estresse, 

dificuldade para dormir e até mesmo depressão (ODRIOZOLA-

GONZÁLEZ et al., 2020).  

Diante disso, o impacto psicológico da quarentena pode 

ser comprovado quando se avalia domínios disfuncionais da 

personalidade, assim como a afetividade negativa e o 

distanciamento. Nesse sentido, estudos demonstram que os 

problemas emocionais e as crenças sobrenaturais resultam em 

fatores de risco relevantes para a redução do bem-estar 

emocional durante o confinamento da pandemia. (BAIANO et 

al., 2020). 

Sabendo que as medidas governamentais durante a 

pandemia incluem manter os residentes em suas casas com 

saída apenas para atividades essenciais, pode-se aferir que o 

confinamento abrange também o fechamento de estradas, 

ferrovias e transportes públicos. Essas medidas de bloqueio 

têm sido adotadas por vários países e regiões (ZHENG et al., 

2020).  

Tais medidas exibiram efeito na prevenção e no controle 

de infecções, mostrando um considerável decréscimo no 

número de casos. Todavia, o confinamento generalizado 

inevitavelmente impôs efeitos psicológicos sobre as emoções 
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sociais e na saúde mental, exemplificadas em massa com a 

ansiedade e depressão. Estudos relatam o vertiginoso aumento 

da ansiedade social em áreas pandêmicas levando a 

consequências sem precedentes, como distúrbios, transtornos 

sociais e psicológicos e casos de violência (ZHENG et al., 

2020). 

Ademais, a preocupação gerada pelos riscos de contrair 

o vírus levou grande parte da população a se preocupar 

excessivamente com as medidas protetoras de infecção. Isso 

se justifica no consumo de informações nas redes sociais e na 

televisão durante a pandemia, que gerou intensa preocupação, 

revelando um aumento significativo dos comportamentos 

preventivos, como lavar as mãos em demasia, usar máscaras 

faciais e ficar longe de lugares lotados (BAIANO et al., 2020). 

O confinamento gerado pela quarentena tem 

consequências de potencial prolongado sobre a saúde 

psicológica de todos, que perpassam por quadros críticos, 

como sintomas de estresse pós-traumático, confusão mental e 

raiva. Em momentos de pandemia, como em catástrofes 

globais, há um risco elevado de transtorno de estresse pós-

traumático, depressão e ansiedade. (GUESSOUM et al., 2020). 

Ao se avaliar o efeito psicológico de medidas de 

confinamento em uma área pandêmica, observou-se que houve 

o aumento da percepção de distanciamento espacial dos 

indivíduos em relação ao coronavírus, encarando a doença 

como algo perigoso e que necessita de distanciamento social, 

fator desencadeante de medo e de insegurança em grande 

parte da população que nunca enfrentou tal processo ou não 

consegue compreender sua magnitude epidemiológica. Por 

outro lado, medidas como restrição de movimento prolongaram 
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a permanência em casa, uma vez que foi fechada a maioria dos 

locais passíveis de aglomeração, o que posteriormente levou à 

ansiedade e à depressão (ZHENG et al., 2020). 

É sabido que o isolamento social em tempos pandêmicos 

do novo coronavírus tem gerado dúvidas quanto à saúde mental 

de todos os cidadãos. Ao se avaliar um grupo etário específico, 

é possível observar peculiaridades que expõe fatos relevantes. 

Passando por uma fase transitória difícil, os adolescentes se 

encaixam em um grupo de alta vulnerabilidade para 

interferências na saúde psicológica provocadas pelo 

confinamento. Uma vez que suas relações sociais são 

interrompidas repentinamente e entra em vigor a obrigação de 

usar máscaras que escondem os rostos e interrompem a 

comunicação pelas expressões faciais, os adolescentes se 

sentem mais frágeis e indefesos às bruscas mudanças 

(GUESSOUM et al., 2020). 

Nesse contexto, existem múltiplas consequências 

condicionadas a tais fatores, como o estresse crônico e agudo, 

a possibilidade de vivenciar um luto, a preocupação com suas 

famílias, o aumento do uso de redes sociais e maior tempo de 

exposição às telas devido à interrupção das atividades 

escolares e ao confinamento, bem como diminuição de 

exercícios físicos e atividades ao ar livre, ameaçando não 

apenas a integridade da saúde mental, mas bem como da física 

(GUESSOUM et al., 2020). 

Diante desse exposto, é interessante entender os resultados de 

um estudo sobre a saúde mental de estudantes universitários 

em meio à quarentena da COVID-19 na Grécia, que mostrou 

que os participantes sofreram uma mudança com aumento da 

ansiedade e da depressão, com a quantidade de sono 
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aumentada, mas com baixa na qualidade. Foi relatada a piora 

na vida sexual, bem como há relatos de que a qualidade de vida 

em si tem desnivelado e gerado consequências. Esses 

resultados constituem a necessidade de intervenções 

específicas nas populações vulneráveis em relação aos seus 

transtornos de saúde mental (KAPAROUNAK et al., 2020). 

Outro grupo populacional que está em constante 

exposição e em vulnerabilidade direta às interferências na 

saúde psíquica são os profissionais de saúde e os 

trabalhadores de linha direta ao combate de novo coronavírus. 

A extenuante carga horária de trabalho, o excesso de emoções 

negativas e vivência de luto constante, a falta de equipamentos 

de proteção individual, o esgotamento de remédios específicos 

e o sentimento de não ter apoio adequado ou de não ter 

conseguido ajudar as vítimas podem contribuir para a carga 

mental dos profissionais de saúde (NOCHAIWONG et al., 

2020). 

Embora esse grupo não esteja diretamente ligado ao 

isolamento social, é importante citá-lo neste estudo para 

compreender que preocupações com a saúde mental e 

problemas psicossociais também atinge quem está lidando 

diretamente com esse problema, lutando diariamente contra o 

vírus no seu trabalho. Sendo assim, os profissionais de saúde 

também têm medo do contágio e uma percepção aguçada de 

perigo por estarem na linha de frente. A partir disso, pode-se 

entender que as pessoas que estão em quarentena, os 

profissionais de saúde, bem como a população em geral, 

correm o risco de desenvolver sofrimento psíquico e outros 

problemas de saúde mental (NOCHAIWONG et al., 2020).  
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Dessa forma, o presente estudo objetivou apresentar 

uma revisão integrativa acerca do impacto do confinamento na 

saúde e no bem-estar da população em geral e a extensão dos 

efeitos psicológicos das medidas de isolamento durante a 

pandemia da COVID-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura realizada por meio do método de Pesquisa Baseada 

em Evidências, no período de agosto a outubro de 2020. Assim, 

foi feita a sumarização para construção do estudo em seis 

etapas: deliberar a questão norteadora, delimitar os critérios de 

inclusão e exclusão, fazer a coleta de dados dos artigos obtidos, 

avaliar ponderadamente os estudos selecionados para formar 

a revisão integrativa, discussão e interpretação dos resultados 

e apresentação da síntese elaborada. Com base nisso, para 

realizar a pesquisa, foi utilizada como questão norteadora a 

seguinte pergunta: “Quais os impactos na saúde mental da 

população provocados pelo isolamento e distanciamento 

sociais na atual conjuntura pandêmica?”. 

Os dados foram obtidos a partir do levantamento 

bibliográfico nas seguintes bases de dados e bibliotecas 

eletrônicas: USA National Library of Medicine (PubMed) e 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO). No PubMed, foram 

encontrados 54 artigos pelo uso dos descritores Mental Health, 

Lockdown, Pandemic e Quarantine, combinados pelos 

operadores Booleanos AND e OR. A fim de encontrar 

resultados mais condizentes com a pesquisa, foram 

adicionados os seguintes critérios de inclusão: Free full text, 5 
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years, Humans e English, restando 20 trabalhos. Dos 20 

artigos, foram excluídos cinco através da leitura do título e do 

resumo, por fuga à questão norteadora, restando um total de 15 

artigos. Com os descritores Mental Health e Quarantine na base 

eletrônica da SciELO, combinados pelos operadores Booleanos 

AND e OR foram encontrados sete artigos. Destes, foi excluído 

um pela leitura do título e resumo, pois fugia à questão 

norteadora e dois artigos por serem repetidos, obtendo quatro 

artigos. A amostra total foi de 19 estudos. O confinamento e o 

distanciamento sociais provocados pela pandemia da COVID-

19 ainda estavam ocorrendo durante a redação deste artigo. 

Para melhor compreensão da metodologia utilizada na 

elaboração do presente estudo, o fluxograma a seguir resume 

a sequência do levantamento de dados nas bibliotecas 

eletrônicas, os filtros aplicados e como foi feita a exclusão dos 

artigos não utilizados. 
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Figura 1. Fluxograma dos métodos do presente estudo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, é válido apresentar um olhar geral dos 

registros encontrados como resultados da pesquisa avançada 

por meio da síntese do que se trata cada uma das obras 

utilizadas para montagem deste artigo, a fim de que, em 
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seguida, sejam expostos os assuntos apreendidos após o 

estudo minucioso de cada. 

 

Tabela 1. Identificação dos autores/ano, dos seus respectivos 

tipos de estudos e dos principais assuntos abordados. 
Autor/ano  Tipo de estudo Assunto principal 

GUESSOUM, et 

al. 2020. 

Revisão de 

literatura 

Transtornos psiquiátricos em 

adolescentes durante pandemia de 

COVID-19 

KAPAROUNAKI, 

et al. 2020. 

Estudo transversal Saúde mental de estudantes 

universitários em meio à quarentena 

na Grécia 

NOCHAIWONG, 

et al. 2020. 

Estudo transversal Problemas psicossociais entre 

profissionais de saúde e população 

em geral durante pandemia 

MUKHTAR. 2020. Estudo de revisão Saúde psicológica durante 

pandemia da Covid-19 

GUALANO, et al. 

2020. 

Estudo transversal Prevalência de sintomas depressivos 

e distúrbios do sono nos italianos 

durante confinamento 

ODRIOZOLA-

GONZÁLEZ, et al. 

2020. 

Estudo transversal Impacto psicológico do confinamento 

em grupo universitário espanhol 

durante pandemia 

DAVIDE, et al. 

2020. 

Estudo de coorte 

longitudinal 

Efeitos dos sintomas de 

contaminação em pacientes com 

TOC durante pandemia 

GOODMAN-

CASANOVA, et al. 

2020. 

Ensaio clínico Fornecimento de saúde por telefone e 

pela televisão para idosos em 

confinamento 
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PIEH, et al. 2020. Estudo transversal Saúde mental e bem-estar de acordo 

com a qualidade dos relacionamentos 

na pandemia 

KILLGORE, et al. 

2020. 

Estudo transversal Resiliência psicológica durante o 

confinamento pela Covid-19 

BAIANO, et al. 

2020. 

Estudo transversal Tendência à preocupação e ao 

medo durante o confinamento da 

COVID-19 na Itália 

SU, et al. 2020.  Estudo transversal Impacto do isolamento pela COVID-19 

na saúde psicológica dos indivíduos na 

China e na Itália 

ZHENG, et al. 

2020. 

Estudo 

observacional 

Ansiedade social em regiões 

pandêmicas onde as medidas de 

bloqueio foram impostas 

KIM, et al. 2020.  Estudo transversal Diferenças nos comportamentos 

preventivos e na saúde psicossocial 

dos sul-coreanos 

SHARMA, et al. 

2020.  

Estudo transversal Bem-estar psicológico da 

população LGBT e do grupo de 

risco durante o confinamento da 

Covid-19 

MARTINEZ, et al. 

2020. 

Estudo transversal Benefícios da atividade física em 

períodos de distanciamento social 

para a saúde mental 

FARO, et al. 2020. Revisão de 

literatura 

Consequências do isolamento social 

no período de pandemia pela Covid-19 

AHUMADA. 2020. Estudo 

observacional 

Efeitos da quarentena sobre o bem-

estar subjetivo dos chilenos 

durante pandemia 
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ZANON, et al. 

2020. 

Revisão de 

literatura 

Implicações e aplicações da 

psicologia positiva em tempos de 

pandemia 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Juntamente, é importante observar os tipos de estudo 

dos artigos selecionados. É possível compreender sua 

disposição de prevalência na figura seguir, onde houve um 

maior número de estudos transversais (11) e uma menor 

quantidade e de mesmo valor de ensaios clínicos (um), estudos 

de coorte longitudinais (um) e estudos de revisão (um). 
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Figura 2. Identificação dos estudos selecionados quanto ao 

tipo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Assim, ao analisar os artigos em questão e com o auxílio 

de fontes externas, é possível compreender que o isolamento e 

o distanciamento sociais durante a pandemia do novo 

coronavírus trouxe afecções sem precedentes na saúde mental 

da população. Desse modo, há uma intensa preocupação com 

a qualidade de vida das pessoas no que tange a saúde 

psicológica, uma vez que as organizações de saúde e os 

profissionais de saúde estão voltando a atenção ao controle da 

pandemia, orientando as medidas de isolamento e dando 

menor enfoque ao  impacto da saúde mental  (MUKHTAR, 

2020).  

As consequências da COVID-19 vão além da saúde 

física. Sofrimento emocional, estigma público, ansiedade, 

medo, depressão, tendência suicida, discriminação, racismo, 
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xenofobia, sintomas pós-traumáticos e distúrbios do sono são 

algumas das consequências que se pode observar na saúde 

psicológica dos indivíduos (MUKHTAR, 2020). Dessa forma, 

sabendo-se que o impacto sobre a saúde psicológica persista 

além dessa situação pandêmica, é necessário estabelecer as 

intervenções mais eficazes para reduzir o ônus das 

consequências psicológicas e sociais através do planejamento 

de estratégias para grupos mais vulneráveis, por exemplo, 

jovens, e considerar o papel da Internet na comunicação e 

estigmatização (GUALANO et al., 2020). 

Ao se observar outros grupos no contexto de isolamento, 

onde o medo geral de se infectar e a importância da higiene 

pessoal é fundamental para evitar a transmissão, pacientes 

com Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) podem ter um 

impacto negativo.  Tendo em vista que o isolamento social 

representa um evento de vida estressante que pode causar 

resultados dramáticos na saúde mental devido à separação dos 

entes queridos, perda de liberdade e sentimentos de incerteza, 

os pacientes com TOC podem ter seus sintomas piorados 

devido ao medo geral de se infectar e à ênfase em lavar as 

mãos nos avisos de saúde. (DAVIDE et al., 2020). 

Junto disso, é importante salientar que hábitos de 

limpeza com maior frequência, iniciados como um 

comportamento normal de proteção, podem levar a obsessões 

e ações compulsivas relacionadas à contaminação, 

principalmente em pessoas vulneráveis que têm outros tipos de 

obsessões e compulsões (DAVIDE et al., 2020). 

Outra população vulnerável aos acometimentos na 

saúde física e mental consiste nos idosos residentes em 

instituições de longa permanência ou em residência comum 
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com comprometimento cognitivo leve ou demência leve. Eles 

estão entre os mais vulneráveis ao impacto desse 

confinamento. Suas condições crônicas podem ser agravadas 

pelas consequências do confinamento, ou seja, tal medida leva 

ao isolamento social, um fator de risco para consequências 

relacionadas à saúde, que aumenta o risco de demência e 

declínio cognitivo em adultos mais velhos (GOODMAN-

CASANOVA et al., 2020).  

Somado a isso, renunciar a atividades presenciais, como 

oficinas de memória e creches, pode piorar a cognição e o 

funcionamento desse público em específico. Nesse contexto, 

na era da tecnologia da informação e comunicação, surge a 

telemedicina como uma ferramenta em potencial para fornecer 

cuidados de saúde e diminuir o risco de exposição dos idosos 

(GOODMAN-CASANOVA et al., 2020). 

Ademais, a evolução digital e tecnológica pode também 

revelar indicadores de saúde mental através do uso da 

linguagem e de expressões psicossociais em dados de mídia 

social, tendo em vista que ela desempenha um papel vital no 

registro das reações, opiniões e características de saúde 

mental dos seus usuários. Diante disso, estudos revelam 

mudanças significativas no uso de palavras funcionais, palavras 

relativas e palavras de preocupação pessoal com base em suas 

respostas psicológicas de base cultural em tempos de 

pandemia da COVID-19 (SU et al., 2020). 

Nesse aspecto, existem diferentes formas de 

comportamentos de saúde preventiva e psicossocial do COVID-

19 com base nas características sociodemográficas e culturais 

dos indivíduos. Estudos mostram que grupos que participam de 

atividades culturais e artísticas e que participam de atividades 
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sociais apresentam características com elevada prevenção 

contra a COVID-19. Sendo imprescindível a tomada de ações 

como medida preventiva contra a doença, deve-se sempre 

enfatizar o fenômeno psicossocial da população diante suas 

características comportamentais que refletem seus atos 

preventivos de contaminação e de transmissão (KIM; CHO, 

2020). 

Como dito anteriormente, o impacto do bloqueio pode 

variar entre diversos grupos sociais. Dessa vez, é preciso olhar 

para o padrão no impacto psicológico do bloqueio entre adultos 

LGBT e pessoas com maior risco de complicações de Covid-19 

(pessoas com comorbidades ou com histórico de 

depressão/solidão, por exemplo). Assim, é preciso lembrar que 

esses grupos sociais podem ter que lidar com o estresse por se 

identificarem como membros de uma comunidade minoritária 

em sua sociedade (SHARMA; SUBRAMANYAM, 2020). 

Juntamente, as restrições à mobilidade física podem ter 

interrompido não apenas a vida social de muitas pessoas, mas 

em conjunto a vida sexual, aumentando, dessa maneira, 

o  estresse contínuo e o tédio devido o isolamento social, na 

qual é possível observar a atenuação dos índices de uso de 

pornografia, o que pode predispor a dependência e outros 

impactos na saúde mental (SHARMA; SUBRAMANYAM, 2020). 

Situações possíveis de pandemia que tenham agente de 

propagação veloz, como o vírus de disseminação rápida, 

geralmente levam a população a sentir desconforto e 

tensão. Com base nisso, foi visto que as doenças de caráter 

pandêmico estão associadas a um alto nível de 

ansiedade. Para exemplificar, é válido lembrar-se da epidemia 

de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) que causou 
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ansiedade e problemas a nível psicológico em cidadãos de 

diversos países. Da mesma forma, a influenza H1N1, também 

conhecida como “Gripe Suína”, causou considerável ansiedade 

generalizada na população em 2009, especialmente depois que 

foi declarado seu estado pandêmico pela Organização Mundial 

de Saúde (ZHENG et al., 2020). 

Assim, segundo estudos, os sentimentos de ansiedade 

estão altamente associados à gravidade percebida pela 

população. Isso justifica a preocupação excessiva conforme as 

medidas de isolamento foram ficando cada vez mais 

imponentes e preocupantes aos olhares da sociedade. 

Posteriormente, as pessoas podem perceber altos níveis de 

risco de infecção quando há um número crescente de novos 

casos do novo coronavírus nas proximidades de seus lares, 

ciclos de amizades e familiares, o que resulta em maior 

ansiedade social. Isso conclui que a gravidade da pandemia é 

diretamente proporcional à ansiedade social em regiões 

pandêmicas (ZHENG et al., 2020). 

Para melhorar tais condições de saúde psíquica, é 

preciso avaliar fatores como a inatividade física e o 

comportamento sedentário, já que eles estão associados a 

problemas de saúde física e mental. Devido as medidas de 

distanciamento social e de isolamento durante a epidemia de 

COVID-19 em 2020, muitas pessoas ficaram impossibilitadas 

de continuar suas atividades físicas e tiveram dificuldades em 

aderir aos exercícios feitos em casa, gerando um aumento nos 

índices de sedentarismo. Sabe-se que a atividade física auxilia 

na manutenção geral da saúde física e mental, além de 

estimular o sistema imunológico, podendo diminuir o risco de 

infecções virais do trato respiratório. Isso leva ao 
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reconhecimento de que os exercícios de intensidade moderada 

devem ser feitos pela população saudávelassintomática 

durante a pandemia, respeitando o isolamento. Assim, o estilo 

de vida fisicamente ativo é uma importante estratégia de 

enfrentamento para lidar com as adversidades do confinamento 

e proteger a saúde mental (MARTINEZ et al., 2020). 

Porém, a população vive um conjunto de sentimentos 

que vão do medo de contrair a doença à sensação de 

insegurança em todas as esferas de biopsicossociais, da forma 

de viver coletivamente à individual, da maneira orgânica e social 

das relações humanas às mudanças nas relações interpessoais 

que geram o afastamento. No que tange a saúde mental, é 

preciso salientar que as consequências da atual pandemia de 

COVID-19 são maiores do que o quantitativo de mortes. Isso é 

explicado quando é observado os sistemas de saúde dos 

países entrando em colapso, a exaustiva carga horária dos 

profissionais de saúde, e os impactos do distanciamento social 

na saúde física e mental da população (FARO et al., 2020) 

Uma das maneiras de tentar compreender a forma que 

as pessoas podem encarar positivamente as adversidades 

impostas pela vida é através do estudo da resiliência. Logo, as 

circunstâncias enfrentadas na conjuntura pandêmica de 2020 

podem dar a possibilidade de entender os esforços para 

fortalecer psicologicamente a saúde mental e crescer como 

seres humanos (ZANON et al., 2020). Assim, diante do exposto, 

o impacto da saúde psicológica traz consequências 

psicossociais nos indivíduos afetados e na população em geral 

em contexto de pandemia. É evidente, portanto, o necessário 

avanço em medidas de intervenção e apoio psicossocial para 

melhorar a saúde mental. Percebe-se também que a sociedade 
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carece de maior atenção à saúde psíquica diante dessa 

conjuntura. 

 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com as evidências mostradas, acredita-se que 

os problemas emergentes de saúde mental global relativos à 

pandemia da COVID-19 podem evoluir para problemas de 

saúde duradouros permeados por sofrimento psicológico, 

ansiedade, depressão, problemas de sono, estigma social, 

irritabilidade, angústia emocional, medo, pânico e outros 

acometimentos. 

Contudo, embora exista a comprovação de tais 

acometimentos, é notável que ainda falta a preocupação 

necessária com relação aos impactos na saúde mental 

provocados pelo isolamento e distanciamento dos indivíduos, 

mas sabe-se que os resultados observados e demonstrados 

neste presente escrito acerca do tema revelam uma onda 

crescente de intervenções e de criação de estratégias de 

enfrentamento saudáveis, atenção plena e bem-estar. 

Diante disso, pode-se salientar que são necessários 

mais estudos que aprofundem a abordagem das nuances na 

saúde mental e no bem-estar (físico, social, mental, emocional, 

psicológico e espiritual) da população durante tempos 

pandêmicos. É preciso estimular intervenções, como atividades 

psicológicas proativas, encorajar a prática da resiliência, dispor 

de instalações e de equipes de tratamento psiquiátrico 

especializadas que ofereçam uma equipe multiprofissional para 

lidar com as questões de saúde mental na população em geral 



AS NUANCES DA SAÚDE MENTAL DURANTE O ISOLAMENTO E 
DISTANCIAMENTO SOCIAIS PELA COVID-19 

 

 
 

e considerar o papel da Internet na comunicação e na 

estigmatização. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AHUMADA, P. S. M. Efectos del aislamiento social y la cuarentena sobre el 
bienestar subjetivo de los chilenos durante el brote de COVID-19. p. 1–10, 
[s.d.].  
BAIANO, C. et al. Tendency to worry and fear of mental health during Italy’s 
COVID-19 lockdown. International Journal of Environmental Research 
and Public Health, v. 17, n. 16, p. 1–8, 2 ago. 2020.  
CHENG, Z. J.; SHAN, J. 2019 Novel coronavirus: where we are and 
what we knowInfectionSpringer, , 1 abr. 2020. Disponível em: 
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32072569/>. Acesso em: 28 out. 2020 
DAVIDE, P. et al. The impact of the COVID-19 pandemic on patients with 
OCD: Effects of contamination symptoms and remission state before the 
quarantine in a preliminary naturalistic study. Psychiatry Research, v. 291, 
1 set. 2020.  
FARO, A. et al. COVID-19 and mental health: The emergence of care. 
Estudos de Psicologia (Campinas), v. 37, p. 1–14, 2020.  
GOODMAN-CASANOVA, J. M. et al. Telehealth home support during 
COVID-19 confinement for community-dwelling older adults with mild 
cognitive impairment or mild dementia: Survey studyJournal of 
Medical Internet ResearchJMIR Publications, , 1 maio 2020.  
GUALANO, M. R. et al. Effects of COVID-19 lockdown on mental health 
and sleep disturbances in Italy. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, v. 17, n. 13, p. 1–13, 1 jul. 2020.  
GUESSOUM, S. B. et al. Adolescent psychiatric disorders during the 
COVID-19 pandemic and lockdownPsychiatry ResearchElsevier Ireland 
Ltd, , 1 set. 2020.  
KAPAROUNAKI, C. K. et al. University students’ mental health amidst 
the COVID-19 quarantine in GreecePsychiatry ResearchElsevier Ireland 
Ltd, , 1 ago. 2020.  
KILLGORE, W. D. S. et al. Psychological resilience during the COVID-
19 lockdownPsychiatry ResearchElsevier Ireland Ltd, , 1 set. 2020.  
KIM, Y. J.; CHO, J. H. Correlation between preventive health behaviors and 
psycho-social health based on the leisure activities of South Koreans in the 
COVID-19 crisis. International Journal of Environmental Research and 
Public Health, v. 17, n. 11, p. 1–10, 1 jun. 2020.  



AS NUANCES DA SAÚDE MENTAL DURANTE O ISOLAMENTO E 
DISTANCIAMENTO SOCIAIS PELA COVID-19 

 

 
 

MARTINEZ, E. Z. et al. Physical activity in periods of social distancing due 
to covid-19: A cross-sectional survey. Ciencia e Saude Coletiva, v. 25, p. 
4157–4168, 1 out. 2020.  
MUKHTAR, S. Psychological health during the coronavirus disease 
2019 pandemic outbreakInternational Journal of Social 
PsychiatrySAGE Publications Ltd, , 1 ago. 2020.  
NOCHAIWONG, S. et al. Mental health circumstances among health care 
workers and general public under the pandemic situation of COVID-19 
(HOME-COVID-19). Medicine, v. 99, n. 26, p. e20751, 26 jun. 2020.  
ODRIOZOLA-GONZÁLEZ, P. et al. Psychological effects of the COVID-19 
outbreak and lockdown among students and workers of a Spanish 
university. Psychiatry Research, v. 290, 1 ago. 2020.  
PIEH, C. et al. Relationship quality and mental health during COVID-19 
lockdown. PLoS ONE, v. 15, n. 9 September, 1 set. 2020.  
SHARMA, A. J.; SUBRAMANYAM, M. A. A cross-sectional study of 
psychological wellbeing of Indian adults during the Covid-19 lockdown: 
Different strokes for different folks. PLoS ONE, v. 15, n. 9 September, 1 
set. 2020.  
SU, Y. et al. Examining the impact of covid-19 lockdown in Wuhan and 
Lombardy: A psycholinguistic analysis on weibo and twitter. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, v. 17, n. 12, p. 
1–10, 1 jun. 2020.  
ZANON, C. et al. COVID-19: Implicações e aplicações da Psicologia 
Positiva em tempos de pandemia. Estudos De Psicologia (campinas), v. 
37, 2020.  
ZHENG, L. et al. Is lockdown bad for social anxiety in COVID-19 regions?: 
A national study in the SOR perspective. International Journal of 
Environmental Research and Public Health, v. 17, n. 12, p. 1–12, 1 jun. 
2020.  

 

 



CONSEQUÊNCIAS DO USO DE PSICOTRÓPICOS EM PACIENTES COM 
TRANSTORNOS PSICÓTICOS AFETIVOS: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

 
 

CAPÍTULO 7 
 

CONSEQUÊNCIAS DO USO DE 
PSICOTRÓPICOS EM PACIENTES COM 

TRANSTORNOS PSICÓTICOS AFETIVOS: 
REVISÃO INTEGRATIVA 

 
 

Vitória Martins Castro FEITOSA1 

Mariana Moreira BATISTA1 

Rita de Cássia Pereira DANTAS1 

Raquel Bezerra de Sá de Sousa NOGUEIRA2 

Gisele Medeiros Costa ONE2 

1Graduandos do curso de medicina da UNIFIP Centro Universitárioç 
2Professora da UNIFIP Centro Universitário 

vitoriamcf@outlook.com 

 
RESUMO  
 
Os psicotrópicos tornaram-se bastante utilizados para 
tratamento de transtornos mentais, produzindo alterações de 
comportamento, humor e cognição. Esses efeitos nem sempre 
são benéficos, devido aos efeitos adversos que os 
acompanham. Objetivou-se compreender os impactos 
causados pelo uso de psicotrópicos em pacientes com 
transtornos psicóticos afetivos. Teve como base a pergunta 
norteadora, “Quais as consequências do uso de psicotrópicos 
em pacientes com transtornos psicóticos afetivos? As 
publicações foram selecionadas a partir da busca na plataforma 
BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) e o levantamento de dados 
ocorreu entre agosto e setembro de 2019. Ademais, foram 
utilizados como estratégia de rastreio os seguintes descritores: 

mailto:vitoriamcf@outlook.com
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“Transtorno psicóticos afetivos” operador booleano and 
“psicotrópicos”. Trata-se de uma revisão integrativa a partir de 
26 trabalhos, cujos filtros foram: texto completo disponível e tipo 
de documento “artigo”. Partindo desses achados, foram 
excluídos 15 artigos, pois não respondiam a pergunta 
norteadora ou eram irrelevantes para a pesquisa. A prescrição 
de medicamentos psicotrópicos em virtude do tratamento de 
sintomas neuropsiquiátricos na demência atinge determinados 
fenótipos comportamentais específicos emergentes do 
processo neuropatológico, porém o usuário fica propício aos 
efeitos adversos do consumo desses fármacos. Sendo assim, 
o tratamento psicótico depende de forma particular e individual 
de cada transtorno, de forma a prezar e valorizar a segurança 
do paciente em primeiro plano. No uso dos psicotrópicos deve-
se tomar algumas precauções, tanto com a posologia 
empregada, quanto com o tipo de transtorno psicoafetivo de 
forma específica, para que esses medicamentos não venham 
trazer mais malefícios do que benefícios ao usuário.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Transtornos psicóticos. Psicotrópicos. 
Saúde. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Os psicotrópicos, de acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), são medicamentos que agem no Sistema 

Nervoso Central, mais especificamente nas vias mesolímbica e 

mesocortical, sendo utilizados para tratamento de transtornos 

como a Esquizofrenia, produzindo alterações de 

comportamento, humor e cognição (GOLAN et al., 2014). Eles 

atuam inibindo os receptores D2 da via dopaminérgica e podem 

inibir neurotransmissores da via serotoninérgica (BYANES, 
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2005). Os antipsicóticos podem ainda ser divididos em 

antipsicóticos típicos, isto é, fármacos mais antigos com ações 

proeminentes no receptor D2, e antipsicóticos atípicos, que 

constituem uma geração mais nova de fármacos com 

antagonismo D2 menos proeminente e, consequentemente, 

com menos efeitos extrapiramidais (GOLAN et al, 2014). 

Esses medicamentos podem ser usados com intuito de 

produzir efeitos antipsicóticos, agindo nas alucinações e delírios 

associados a esquizofrenia e também são empregados no 

combate a náuseas e êmese, com exceção do aripiprazol. 

Outrossim, eles também podem ser usados como 

tranquilizantes em comportamentos indesejados e irritabilidade 

secundários a outros transtornos como autismo, soluços 

intratáveis, expressões tônicas e físicas indesejadas na doença 

de Tourette e alguns são utilizados como adjuvantes no 

processo antidepressivo (WHALEN; FINKEL; PANAVELIL, 

2016). 

Nesse contexto, parte da natureza humana querer estar 

no controle daquilo que o rodeia e não seria diferente com seu 

humor e suas emoções. Dessa forma, seja por necessidade 

psicopatológica ou para recreação, o uso de psicotrópicos tem 

aumentado exponencialmente nas últimas décadas 

(ANDRADE; ANDRADE; SANTOS, 2005), fato internalizado até 

na prática clínica, já que médicos chegam a prescrever 

psicotrópicos para, aproximadamente, 40% dos pacientes com 

deficiência intelectual e comportamento desafiador, mesmo 

sem tantas evidências clínicas e literárias da sua eficácia nesse 

tipo de tratamento (SCHEIFES et al, 2015).  

O uso dessas drogas lícitas tem crescido, inclusive, entre 

os estudantes, como relatado pelos acadêmicos de Ciências da 
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Saúde da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com o 

intuito de controlar suas inseguranças e anseios relacionados 

as instabilidades e responsabilidades da vida acadêmica. Essa 

atitude é compartilhada pela população em geral, que insiste, 

de forma ilegal e não prescrita, em buscar estabilidade 

emocional nesses fármacos (CYRA et al, 2006). 

Atrelado aos benefícios dessa classe farmacológica, 

têm-se também os efeitos adversos, como os extrapiramidais 

que acontecem pela exacerbação da via colinérgica em 

detrimento do bloqueio dos receptores de Dopamina, causando 

distúrbios de movimento como distonia até discinesia tardia, 

rigidez e tremor, sendo esses efeitos diretamente proporcionais 

ao tempo de tratamento e a dosagem em que são ingeridos 

(WHALEN; FINKEL; PANAVELIL, 2016). 

Diante da relevância desse tema, objetivou-se 

compreender os impactos causados pelo uso de psicotrópicos 

em pacientes com transtornos psicóticos afetivos. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão tipo integrativa da literatura que, 

de acordo com Souza, Silva e Carvalho (2010), é um método 

que proporciona a síntese de determinadas informações e a 

agregação da aplicabilidade de resultados e estudos práticos 

relevantes.  

A pergunta norteadora indagou sobre quais as 

consequências do uso de psicotrópicos em pacientes com 

transtornos psicóticos afetivos?. As publicações foram 

selecionadas a partir da busca na plataforma BVS (Biblioteca 

Virtual de Saúde) e o levantamento de dados ocorreu entre 
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agosto e setembro de 2019. Ademais, foram utilizados como 

estratégia de rastreio os seguintes descritores: “Transtorno 

psicóticos afetivos” operador booleano and “psicotrópicos”.  

 Com isso, foram encontrados 26 trabalhos pela 

utilização dos seguintes filtros: texto completo disponível, ano 

de publicação entre 2015 e 2018 e tipo de documento “artigo”. 

Partindo desses achados, excluíram-se 15 artigos, pois não 

respondiam à pergunta norteadora ou eram irrelevantes para a 

pesquisa.  

 

Figura 1 – Fluxograma da metodologia utilizada na 

pesquisa. 

 

 
 

De acordo com a figura 1 constata-se uma amostra final 

formada por 11 artigos. Destes, extrairam-se informações 

como: nome do artigo, respectivos autores, base de dados, 

periódico e ano de publicação. Outrossim, considerou-se os 
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principais achados, a categorização de estudo e a interpretação 

dos resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir de um total de 11 artigos selecionados, contata-

se que o ano de maior número de publicações foi o de 2017, 

com 63,6% (n=7), seguido de 2015 e 2016 com a mesma 

quantidade de trabalhos selecionados, com 18,18% (n=2) cada. 

Em relação ao idioma, observou-se que 100% (n=11) estavam 

em outro dialeto, sendo o inglês a linguagem de maior 

prevalência, com 63,6% (n=7). E sobre as revistas, não houve 

revista com maior ênfase sendo todas relevantes para o estudo. 

 

QUADRO 1: Caracterização dos artigos por autor, ano, 

título, revista, país e principais achados.  

Nº Artigo Autores 
Base de 

dados 
Periódico 

Ano de 

Publica

ção 

01 Psychotro

pic use 

and 

associated 

neuropsyc

hiatric 

symptoms 

among 

patients 

with 

Maust, 

Donavan 

T; Langa, 

Kenneth 

M; Blow, 

Frederic 

C; Kales, 

Helen C. 

MEDLIN

E 

Int J 

psiquiatria 

Geriatrica. 

2017 
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dementia 

in the USA 

02 Neuropsyc

hiatric 

syndrome

s of 

multiple 

sclerosis 

Murphy, 

Ruth; 

O'Donogh

ue, 

Stefani; 

Counihan, 

Timothy; 

McDonald

, Colm; 

Calabresi, 

Peter A; 

Ahmed, 

Mohamme

d As; 

Kaplin, 

Adam; Hal

lahan, 

Brian. 

MEDLIN

E 

J Neurol 

Neurocirur

gia 

Psiquiatria

. 

2017 

03 Recent 

advances 

in the 

Forlenza, 

Orestes 

V; Loureir

o, Júlia 

MEDLIN

E 

Curr Opin 

Psychiatry

. 

2017 

https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Murphy,%20Ruth%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Murphy,%20Ruth%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22O%27Donoghue,%20Stefani%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22O%27Donoghue,%20Stefani%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22O%27Donoghue,%20Stefani%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Counihan,%20Timothy%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Counihan,%20Timothy%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22McDonald,%20Colm%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22McDonald,%20Colm%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Calabresi,%20Peter%20A%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Calabresi,%20Peter%20A%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Ahmed,%20Mohammed%20As%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Ahmed,%20Mohammed%20As%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Ahmed,%20Mohammed%20As%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Kaplin,%20Adam%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Kaplin,%20Adam%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Hallahan,%20Brian%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Hallahan,%20Brian%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Hallahan,%20Brian%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=J%20Neurol%20Neurosurg%20Psychiatry
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=J%20Neurol%20Neurosurg%20Psychiatry
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=J%20Neurol%20Neurosurg%20Psychiatry
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=J%20Neurol%20Neurosurg%20Psychiatry
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Forlenza,%20Orestes%20V%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Forlenza,%20Orestes%20V%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Forlenza,%20Orestes%20V%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Loureiro,%20J%C3%BAlia%20Cunha%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Loureiro,%20J%C3%BAlia%20Cunha%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=Curr%20Opin%20Psychiatry
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=Curr%20Opin%20Psychiatry
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https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Loureiro,%20J%C3%BAlia%20Cunha%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Pais,%20Marcos%20Vasconcelos%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Pais,%20Marcos%20Vasconcelos%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Pais,%20Marcos%20Vasconcelos%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Pais,%20Marcos%20Vasconcelos%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Stella,%20Florindo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Stella,%20Florindo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Kaidar-Person,%20Orit%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Kaidar-Person,%20Orit%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Kaidar-Person,%20Orit%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Meattini,%20Icro%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Meattini,%20Icro%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Meattini,%20Icro%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Deal,%20Allison%20M%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Deal,%20Allison%20M%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Deal,%20Allison%20M%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Deal,%20Allison%20M%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Francolini,%20Giulio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Francolini,%20Giulio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Francolini,%20Giulio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Carta,%20Giulio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Carta,%20Giulio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Carta,%20Giulio%22
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Valeriani et al. (2015) constatou que a falta ou excesso 

de dopamina pode desencadear processos não homeostáticos 

ao corpo humano, como os transtornos psicóticos afetivos. 

Dentre eles, é de suma importância destacar a presença de 

alucinações, caracterizadas por experiências sensoriais reais 

baseadas em objetos e fenômenos irreais, e delírios, que se 

referem a crenças e ideais não vinculados ao aparelho sensorial 

e distorcidos por um juízo errôneo da realidade. Smith e 

Dubosvsky (2017) destacam ainda a possibilidade de evolução 

desses sinais para desencadear patologias como esquizofrenia 

e esclerose múltipla. 

Ademais, um desequilíbrio típico é o transtorno bipolar, 

responsável por oscilações no humor do paciente, o qual possui 

intervalos de depressão e mania. Assim, sintomas psicóticos 

graves podem estar presentes nessa condição de via 

dopaminérgica alterada, como a depressão grave (VALERIANI 

et al., 2015). 

Nessa perspectiva, o uso de antipsicóticos tem como 

umas das funções bloquear o receptor dopaminérgico D2, o 

qual causa um efeito inibitório nas funções dessa via no 

Sistema Nervoso Central por meio dos tratos mesolímbico e 

mesocortical. Dessa forma, pode-se proporcionar um 

melhoramento dos sintomas positivos da esquizofrenia, que 

correspondem a alucinações e delírio (VALERIANI et al., 2015). 

Outrossim, um dos artigos encontrados aborda a 

temática do uso de antipsicóticos pré e pós-natal, considerando 

suas ações no feto e na gestante.  

De acordo com Smith e Dubosvsky (2017), mulheres 

esquizofrênicas podem fazer o uso de medicamentos 

antipsicóticos nos períodos gestacional e pós-parto sem que 
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haja interferência ao feto, inclusive são utilizados para 

minimizar os sintomas de náusea e vômito. Contudo, a 

venlafaxina e duloxetina são contraindicadas nesses casos, já 

que podem causar más-formações no feto, hemorragias e pré-

eclâmpsia. Além disso, há evidências de que essa terapia 

esteja relacionada à gravidez indesejada ou não planejada. 

Explorando a amostra final, foram encontrados 4 artigos 

que correlacionavam o uso de medicamentos psicotrópicos e 

seu risco/benefício, considerando efeitos adversos e eficácia 

terapêutica. 

No estudo de Scheifes et al. (2016), foi avaliado o uso de 

drogas psicotrópicas, incluindo antipsicóticos, antidepressivos, 

psicoestimulantes, estabilizadores do humor e 

benzodiazepínicos. Relacionou-se a qualidade de vida das 

pessoas estudadas à mediação da qualidade de vida global, 

utilizando como base as reações adversas que os 

medicamentos selecionados promoveram.  

Já Valeriani et al. (2015) afirma que a auto-gestão 

farmacológica de novas substâncias psicoativas (NPS) induz 

consequências psicopatológicas. No entanto, os impactos a 

curto prazo e longo prazo ainda são pouco abordados na 

literatura médica e os níveis de montagem de evidência 

sugerem a presença de um elevado risco de distúrbios 

psicóticos entre os utilizadores de NPS. 

A olanzapina foi identificada como a automedicação mais 

utilizada para tratar psicoses induzidas por NPS, seguindo de 

quetiapina, risperidona, aripiprazol, haloperidol, clozapina. 

Entretanto, a ingestão de olanzapina pode ser associada com a 

estimulação glutamatérgica extensa dos neurónios 

dopaminérgicos e, quando utilizada para fins recreativos, é 
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geralmente ligada ao desejo de relaxar ou obter resposta 

ansiolítica, podendo ser relacionada a outras substâncias, como 

o álcool (VALERIANI et al., 2015).  

Portanto, o auto tratamento farmacológico de NPS, 

muitas vezes, induz crises psicóticas e representa um 

fenômeno em crescimento rápido. Em conjunto, existem riscos 

relacionados com a auto prescrição de medicamentos que 

tratam a psicose induzida por esses fármacos, no qual, em 

particular, é necessário investigação adicional para o contexto 

de uso da olanzapina, danos relacionados e os impactos de 

saúde pública (VALERIANI et al., 2015). 

Considerando os efeitos adversos, Scheifes et al. (2016) 

encontraram que, em um total de 80 pessoas, 91,2% dessa 

população apresenta um ou mais eventos adversos devido ao 

uso de psicotrópicos. Isso faz que esse resultado seja cerca de 

dez vezes maior em comparação com o total de pessoas que 

não sofrem com os efeitos negativos desse tipo de 

medicamento, os quais contabilizam 8,8%.  

Com efeito, ocorrem frequentemente efeitos adversos do 

consumo de drogas psicotrópicas, entre outros, os sintomas 

psicológicos (por exemplo, sedação, agitação interna), 

sintomas neurológicos (por exemplo, epilepsia, discinesia), 

alterações de peso, sintomas sexuais (por exemplo, diminuição 

do desejo sexual, a disfunção eréctil) e dependência psicológica 

ou física. Desse modo, mais conhecimento a respeito desses 

sinais e o impacto sobre a qualidade de vida deve estimular a 

mudança na prescrição práticas. Para tanto, melhorar a 

qualidade da atenção e revisar a medicação estruturada podem 

ser intervenções eficazes. Tal atitude não deve considerar 

apenas os efeitos farmacológicos da droga, mas também incluir 
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a gestão das crenças e atitude de cuidadores e familiares 

(SCHEIFES et al., 2016). 

Nesse sentido, ao prescrever antipsicóticos, 

especialmente os típicos, o médico deve ter cautela na 

posologia, visto que os receptores não devem ultrapassar o 

limiar de interação com o fármaco, para evitar o surgimento de 

eventos adversos. Então, é perceptível que o limite entre riscos 

e benefícios com o uso desses medicamentos é tênue, o que 

confere, segundo Forlenza et al. (2017), uma eficácia limitada e 

um grande potencial de reações adversas com essa terapia, 

requerendo maior atenção dos profissionais de saúde. 

Um dos artigos analisados versa sobre o uso de 

antipsicóticos atrelados ao sofrimento patológico, como em 

casos de câncer de mama. Nessas situações, de acordo com 

Kaider-Pessoa et al. (2017), 75 % das pacientes sofrem de 

algum transtorno psicológico como depressão, ansiedade e 

estresse, ligados a fatores específicos como faixa etária 

(geralmente acima de 50 anos) e processos que interferem na 

autoestima como a mastectomia, ou seja, a retirada da mama. 

Esses fatores originam-se da tensão gerada sobre as 

pessoas desde o diagnóstico, momento que pode mudar a vida 

da paciente e a forma de enxergar o que a cerca, à sobrecarga 

do tratamento, com procedimentos muitas vezes dolorosos e 

extenuantes. Dessa forma, torna-se útil o tratamento com 

antipsicóticos, no sentido de melhorar esses sintomas, trazendo 

melhora na qualidade de vida e maiores chances de êxito na 

luta contra o câncer, doença que degrada o corpo, mas também 

a mente dos indivíduos (KAIDER-PESSOA et al., 2017). 

Dos artigos encontrados na pesquisa, dois relatam o uso 

de intervenções alternativas no tratamento de transtornos 
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psicóticos visando a redução de danos ao paciente em 

processo terapêutico. 

Segundo Martin et al. (2017), o uso de recursos não 

farmacológicos, como a comunicação verbal e não verbal, o 

aconselhamento, a distração e as terapias comportamentais, 

têm mostrado uma eficácia relevante quando comparada à 

administração de medicamentos psicotrópicos PRN (do latim 

“pro re nata”: “se necessário”). De fato, conforme Olsen et al. 

(2015), a oferta de opções não farmacêuticas ao paciente 

convida-o a gerir seus próprios sintomas e participar ativamente 

do seu tratamento, provocando maior autonomia e senso de 

agência. 

Além disso, a utilização terapia farmacológica alternativa 

aos psicotrópicos, por exemplo, ocitocina, neuropeptídeo 

intranasal, mostrou-se efetiva no melhoramento da cognição 

social em transtornos afetivos (PEREZ-RODRIGUEZ et al., 

2014). 

Diante disso, entende-se que o tratamento ideal de 

sintomas neuropsiquiátricos geralmente requer uma 

abordagem interdisciplinar, com entrada a partir de serviços 

neurológicos e psiquiátricos. As estratégias de gestão incluem 

a otimização de agentes modificadores da doença, reduzir as 

doses de agentes iatrogênicos (complicações devido ao 

tratamento médico) onde possível, iniciando agentes 

psicotrópicos que são menos susceptíveis de agravar os 

sintomas físicos e a adição de intervenções apropriadas de 

psicoterapêuticos (MURPHY et al., 2016). 

Nesse contexto, intervenções não farmacológicas, 

combinando estratégias com agentes psicofarmacológicos são 

recomendadas para o tratamento em transtornos psicóticos e 
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tendem a atingir os resultados eficazes. Assim, o envolvimento 

terapêutico nas atividades sociais e ocupacionais ajustados ao 

nível de funcionalidade do paciente faz parte de uma 

abordagem integrada para gerenciar distúrbios 

comportamentais graves (FORLENZA et al., 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante de tais informações, verificou-se que o uso de 

psicotrópicos trazem benefícios aos pacientes com transtornos 

psicóticos afetivos, como esquizofrenia, distúrbios do sono e 

ansiedade. Entretanto, a janela terapêutica desses fármacos é 

bastante estreita e os benefícios possuem um limiar atrelado ao 

surgimento de sintomas como tremor, rigidez e movimentos 

involuntários. Assim, torna-se perigoso a automedicação em 

pacientes sem indicação clínica e orientação profissional. 

Nessa perspectiva, constatou-se que, com o uso dos 

psicotrópicos, deve-se ter bastante cautela, não apenas com a 

posologia empregada, mas também com o transtorno 

psicoafetivo em casos específicos, com a finalidade de reduzir 

os danos ao usuário pela administração desses medicamentos, 

de modo que os riscos não superem os benefícios agregados. 

Isso porque, nesse cenário terapêutico, os efeitos adversos são 

tão impactantes na vida de um indivíduo que seria necessário 

interromper o tratamento e mudar a abordagem farmacológica. 

Portanto, também vale destacar a importância do 

tratamento não farmacológico como a terapia ocupacional, 

comunicação e atividades psicossociais nesse processo 

terapêutico, visto que ele pode proporcionar um aumento na 
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qualidade de vida do paciente, sem a gravidade dos riscos 

trazidos pelos medicamentos. 
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RESUMO: A torção ovariana definida como a rotação parcial ou 

total do pedículo vascular ovariano que promove estase 

circulatória. Pode ocorrer em qualquer estágio da vida da 

criança, entretanto, o diagnóstico é considerado árduo pelos 

profissionais, visto que o prognóstico em sua maioria das vezes 

é inconclusivo. As lesões ovarianas que levam à torção são 

geralmente benignas e císticas. O objetivo do trabalho é 

descrever relato de caso de cisto ovariano detectados em 

paciente pediátrico que desenvolveu torção ovariana. O 

presente trabalho trata-se de um estudo descritivo, do tipo 

relato de caso. Após realização da anamnese, exame clínico 

com relato de dor pélvica e análise das imagens radiológicas a 

hipótese diagnóstica foi torção de ovário. O caso relatado e 

publicações levantadas trazem à luz a discussão do diagnóstico 

preciso de uma situação complexa face à dificuldade de 

diagnóstico. a abordagem cirúrgica foi realizada, por ser 

considerado na maioria dos casos do ovário torcido precoce 

exibe função ovariana normal posteriormente, sem 
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comprometimento do paciente pediátrico.  O diagnóstico por 

imagem e a intervenção cirúrgica oportunos são essenciais 

para prevenir as complicações da torção ovariana, com a 

capacidade de obter resultados satisfatórios e duradouros no 

que diz respeito ao alívio sintomático e melhoria da qualidade 

de vida. 

 
Palavras-chave: Cisto ovariano. Diagnóstico. Torção ovariana. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ovário, localizado na fossa ovariana é responsável 

pela puberdade e possui função reprodutiva otimizando o pico 

da massa óssea (ZACHARIN et al. 2020). 

 Sendo assim, ele tem grande importância e, sempre que 

possível, deve ser preservado. Todavia, raramente pode ser 

encontrado uma torção ovariana  definida como a rotação 

parcial ou total do pedículo vascular ovariano que promove 

estase circulatória, inicialmente venosa, e que se torna arterial 

com a progressão da torção e do edema resultante. 

       A torção ovariana pode ocorrer em qualquer estágio da vida 

da criança, entretanto, o diagnóstico é considerado árduo pelos 

profissionais, visto que o prognóstico em sua maioria das vezes 

é inconclusivo, podendo levar a outros diagnósticos mais 

comuns, como as de origem gastrointestinais e de 

geniturinários.   

Em crianças, segundo Cunha et al. (2020), as lesões 

ovarianas que levam à torção são geralmente benignas e 

císticas. A abordagem cirúrgica é segura, pois a maioria dos 

casos de torção do ovário torcido precoce exibe função 

ovariana normal posteriormente. 
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Face a essa alteração, conhecer esse evento patológico 

permite a realização de um diagnóstico preciso, melhorando 

então a assistência, uma melhor conduta terapêutica, para 

tratamento , uma vez que  as decisões de tratamento com base 

no diagnóstico estão associadas a um risco de danos.  

Através de  estudos que possam orientar e ajudar no 

enfrentamento dessa alteração em crianças, principalmente 

aquelas que apresentam um cisto no ovário.  

O presente estudo objetivo realizar o relato de  caso de 

uma criança com torção do ovário, a fim de propiciar ao 

profissional maior informações sobre a temática essencial para 

seu diagnóstico, tratamento precoce e preciso a fim de 

mimetizar outras condições abdominais agudas e melhorar a 

qualidade de vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia do trabalho foi dividida em duas etapas:  

1. Revisão de literatura acerca da temática; 

2. Realização de um relato de caso;  

          No que concerne a metodologia da revisão, consistiu-se 

em uma revisão da literatura, segundo Bento (2012), representa  

um processo de investigação indispensável não somente para 

definir bem o problema, mas também para obter conhecimentos 

precisos das diferentes variáveis que o permeiam.  

      Estabeleceram-se os seguintes critérios de inclusão: artigos 

publicados entre 01/01/2010 e 31/10/2020, em português, 

espanhol e inglês, com texto completo disponível, em pacientes 

pediátricos. A partir da query inicial foi também realizada uma 

pesquisa bibliográfica manual. 
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Sua busca foi efetuada através de busca em artigos, 

livros e dissertações que pudessem sintetizar o conhecimento 

produzido sobre a temática.  

Para identificar os estudos publicados, foi realizada 

pesquisa em bases de dados como: Biblioteca Virtual em 

Saúde, LILACS, SciELO, e PubMed, Google Acadêmico, 

utilizando as palavras-chave: Torção anexial, torção do ovário, 

manifestações clínicas, anatomia e fisiopatologia, achados de 

imagens.                 

Para melhor compreensão, foram realizados um 

diagrama do processo de busca em que os resultados foram 

interpretados com base na sumarização obtida a partir dos 

resumos lidos.  

Desse modo, as pesquisas selecionadas foram lidas, 

sintetizadas e discutidas de forma clara e concisa, 

estabelecendo relações com fundamentação teórica da 

interface Torção de ovário e suas consequências, conforme 

esquema 1. 

  No que se refere a segunda etapa da metodologia do 

estudo, foi realizado um estudo descritivo, do tipo relato de 

caso. Em que as informações foram obtidas por meio da 

descrição do profissional da área a partir da sua vivência, 

contendo registros fotográficos dos métodos diagnósticos aos 

quais o paciente foi submetido. 

          O relato de experiência é um tipo de fonte de informação 

dedicada à coleta de depoimentos e registro de situações e 

casos relevantes que ocorreram durante a implementação de 

um programa, projeto ou em uma dada situação-problema. A 

pesquisa qualitativa faz a análise das expressões humanas 

presentes nas relações, nos sujeitos e nas representações. 
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Figura 1: Diagrama de descrição do processo de busca da 

revisão.  

 
Fonte: Próprio autor, 2020.          
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. Revisão da Literatura 

 

A partir dos 44 artigos encontrados por pesquisa 

eletrônica, foram excluídos 12 por não preencherem os critérios 

de inclusão, 9 por não se enquadrarem no tema, resultando em 

23 artigos. A pesquisa bibliográfica manual permitiu o acréscimo 

de 6 artigos. A presente revisão foi assim elaborada com base 

em 23 artigos científicos, dos quais 14 e 9 são de nível de 

evidência.  

 

❖ Torção 

 

      A torção anexial consiste na rotação das estruturas 

anexiais (ovário e/ou trompa), em torno dos ligamentos 

infundíbulopélvico e úterovárico, com consequente 

compromisso vascular.Pode envolver ambas as estruturas ou 

cada uma isoladamente, sendo que a torção exclusiva da 

trompa é rara (OLIVEIRA, 2018).  

      Embora a Torção Anexial seja conhecida como uma 

patologia rara, ela ocorre com mais frequência durante os anos 

reprodutivos, o diagnóstico é complexo, nesse sentido os 

principais achados radiológicos são referidos neste estudo, 

tanto na ultrassonografia quanto na TC e RM (RAMOS,  2020). 

       Outrossim, segundo Febronio (2012), a torção de ovário 

é uma das causas mais comuns de dor abdominal de origem 

anexial, ocorrendo em pacientes jovens e necessitando de 

intervenção o mais precocemente possível, na tentativa de 

manter a viabilidade do ovário comprometido, que se manifesta 
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quando o ovário e seu pedículo se enrolam no ligamento 

suspensor do ovário. 

  A torção ocorre mais frequentemente à direita, sendo o 

ratio direito:esquerdo 3:2, o que pode ser justificado pelo efeito 

protetor do sigmóide como órgão relativamente fixo, 

comparativamente com a maior mobilidade do cego à direita. 

(CHILDRESS, 2017). 

 

❖  Anatomia e Fisiopatologia 

 

     Apesar de ser considerada uma emergência 

ginecológica, cujo atraso diagnóstico pode acarretar exclusão 

funcional ovárica, é na maioria das vezes subdiagnosticada. A 

sua manifestação clínica pode mimetizar outras entidades 

patológicas responsáveis por abdômen agudo, sendo a 

ecografia o exame auxiliar de eleição. No entanto, o diagnóstico 

definitivo é cirúrgico, na maioria dos casos (OLIVEIRA, 2018). 

       O ovário é conectado à parede pélvica pelo ligamento 

infundibulopélvico (ligamento suspensor do ovário), que o situa 

lateral ou superiormente ao útero. Os vasos ovarianos, por sua 

vez, acompanham o ligamento suspensor. Já o aspecto medial 

do ovário se conecta ao útero pelo ligamento útero-ovárico, 

composto de tecido muscular e fibroso e que ainda fornece 

vascularização proveniente da artéria uterina (HUANG, 2019). 

    Entre as alterações encontradas estão o aumento do 

trânsito oro-cecal, secundário aos ácidos biliares e também a 

má absorção dos mesmos. Os ácidos biliares (AB) do cólon 

atuam em receptores específicos do tipo 1, localizados nas 

células enterocromafins. Ao interagir com essas estruturas, 

induzem a liberação de 5-hidroxitriptamina (5-HT), que por ação 

no receptor 4 (5-HT), induz a liberação do peptídeo relacionado 
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ao gene da calcitonina, aumentando a peristalse que regulam a 

motilidade e a secreção (JARAMILLO, 2017). 

         Uma boa anamnese e exame físico, são essenciais para o 

diagnóstico,  

uma vez que metade dos casos de torção ovárica não é 

diagnosticada, inicialmente. 

 

Figura 02: Fisiopatologia da má absorção de ácidos biliares  

 

 
Fonte:adaptado de (Camilleri, 2015)  

❖ Quadro Clínico  

        O sintoma mais comum é dor abdominal aguda nos 

quadrantes inferiores, estando presente em 82-100% das 

pacientes. Essa dor pode ser constante ou intermitente (dado 

que o ovário pode torcer e destorcer durante a evolução do 

quadro). A sua duração é variável (podendo estar presente desde 

horas a meses - nos casos de subtorção), tal como a intensidade, 
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sendo esta última, grave na maioria dos casos. A presença de 

dor crónica, está associada a torção parcial ou intermitente (REY-

BELLET, 2016).  

       Os sintomas de torção ovariana são frequentemente 

inespecíficos, tornando difícil a sua diferenciação com outras 

causas de dor abdominal aguda. A apresentação clássica inclui 

dor pélvica unilateral, massa palpável e sinais de irritação 

peritoneal.  

       Em sintomas inespecíficos, como náusea e vômito, podem 

estar presentes. Em alguns casos, as pacientes sentem dores 

intermitentes, dificultando ainda mais o diagnóstico, sendo 

relacionadas a episódios de torção e distorção com intervalos 

assintomáticos entre eles. O diagnóstico diferencial inclui 

apendicite, diverticulite, cólica nefrética, doença inflamatória 

pélvica, cisto de corpo lúteo e endometriose, e o diagnóstico 

definitivo requer laparoscopia (OLIVEIRA, 2018). 

A referida clínica acima mencionada é inespecífica, sendo 

possível encontrá-la em outras entidades responsáveis por 

quadros de abdómen agudo, tais como gravidez ectópica, 

apendicite aguda, doença inflamatória pélvica, pielonefrite, colite, 

diverticulite, rotura de quisto ovárico, entre outras (SASAKI, 

2014). 

 

❖  Diagnóstico por imagens 

 

        A presença de lesão anexial sólida ou cística é considerada 

o principal fator predisponente para a torção ovariana.  

       O achado radiológico mais comum na torção ovariana, 

embora inespecífico, é o de ovário aumentado de volume (maior 

que 4,0 cm no maior diâmetro), com sinais de edema e/ou 

hemorragia estromais caracterizados por elevado sinal nas 
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sequências ponderadas em T2 em sua porção central, com 

distribuição periférica de seus folículos (KRAMER, 1997). 

 

Figura 3. Imagens de RM, em planos coronal (A) e sagital (B). 

 
Fonte: Gomes et al. 2019. 

 

 

      Observa-se na figura 1(A), uma volumosa formação 

cística anexial (cisto  parovariano – asterisco) como fator causal 

da torção ovariana. Identifica-se área hiperintensa na região 

central do ovário (seta preta), compatível com edema estromal, 

havendo consequente deslocamento dos folículos para a 

periferia ovariana (seta branca). Já na 1(B): Observa-se outra 

volumosa formação cística anexial (cisto parovariano – 

asterisco) como fator causal da torção ovariana. O hipersinal na 

região central do ovário, compatível com edema estromal (seta 

preta), e o consequente deslocamento dos folículos para a 

periferia ovariana (seta branca) também estão presentes. 
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      As imagens obtidas nos planos coronal e sagital após a 

administração de contraste facilitam a sua detecção, sendo 

também útil a pesquisa de flow voids no interior da estrutura 

anexial para definição do trajeto vascular.  

     A ecografia pélvica é o exame de primeira linha, quando 

se suspeita de torção anexial, uma vez que não é invasivo, é de 

baixo custo, acessível, sem radiação ionizante e permite avaliar 

tanto a anatomia como a vascularização ovárica (SWENSON 

2014).  

       O achado mais comum na ultrassonografia é um 

aumento ovárico unilateral (diâmetro >4cm ou volume >20cm3) 

(sensibilidade de 85.1%, especificidade de 18.8%, VPP de 

75.5% e VPN de 30%), habitualmente na linha média 

(sensibilidade de 36.2%, especificidade de 87.5%, VPP de 

89.5% e VPN de 31.8%) e acima do fundo uterino. (26, 28-30) 

Se o volume for 12 a 28 vezes superior ou o diâmetro 2,3 vezes 

maior do que o contralateral, aumenta a suspeita de torção 

ovárica (BRONSTEIN, 2015). 

      A ressonância magnética pode ser uma alternativa à 

ecografia, em situações ginecológicas agudas inconclusivas, ao 

permitir uma avaliação rigorosa de tecidos moles e delineação 

da anatomia, principalmente em contexto précirúrgico(NGO, 

2015). 

    Quando a principal hipótese diagnóstica é torção ovárica, 

a tomografia computorizada não está recomendada como 

primeira linha (SCHMITT, 2013).  

      É um exame rápido e eficaz em situações agudas, mas 

muito pouco sensível para torção (42%). No entanto, a 

presença de ovários com aparência normal na tomografia 

computorizada exclui torção ovárica (VPN 100%). 
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 Dessa forma, evitamos a realização de estudos 

adicionais, quando observamos ovários sem alterações, 

bilateralmente. A tomografia computadorizada permite perceber 

o ângulo da torção, que se revelou uma característica essencial 

para se prever a viabilidade ovárica. Na presença de uma 

massa edemaciada isolada, com área hiperdensa ou com falta 

de definição, uma torça com ângulo ≥ 360º, representa um 

ovário com probabilidade inferior de recuperação de viabilidade 

funcional (OLIVEIRA, 2018). 

 

❖ Tratamento 

 

O tratamento é cirúrgico, sendo as vias de abordagem 

possíveis a laparotômica e a laparoscópica. Tradicionalmente, 

a ooforectomia era a opção cirúrgica, devido ao risco teórico de 

eventos tromboembólicos, inviabilidade ovárica, recorrência 

e/ou malignidade. Contudo, o risco de embolia pulmonar não é 

superior na distorção, apresentando uma incidência de 0,2% 

em ambas as cirurgias (ooforectomia versus distorção) 

(GALINIER, 2019). 

Todavia, estudos recentes apoiam uma abordagem 

conservadora, na qual se realiza apenas distorção ou 

cistectomia/aspiração do cisto após redução da torção, 

permitindo assim a preservação dos anexos (OLIVEIRA, 2018). 

 

2.Relato de Caso 

 

A Paciente  de nove anos , gênero feminino, procurou o 

serviço médico de uma Unidade de Média Complexidade 

com queixa de dor  de dor pélvica e febre . A febre não foi 
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tão alta, entre 37,5 e 37,9 ° C. Não havia leucocitose, o 

intestino estava funcionando normalmente. 

A mesma já havia buscado assistência em outro serviço 

,em que foi diagnosticado como uma suposta 

cistite(infecção na urina). Trazia  uma ultrassonografia 

conforme figura 4. A mesma foi assistida  inicialmente com 

o tratamento a base de  antibioticoterapia para infecção 

urinária.  

 

Figura 4. Análise Radiológica-Ultrassonografia Abdominal 

primeiro dia de Sintomatologia. 

 
Fonte: Autores, 2020. 

Decorridos cinco dias em tratamento para cistite a 

paciente voltou ao hospital, devido a persistência da dor 

abdominal, ao exame clínico apresentava-se com aspectos de 

bom estado geral, porém  a palpação abdominal apresentava 

sintomatologia dolorosa.  
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Foi realizado então   um novo exame de imagem (Figura 

5), em que, foi se observado em uma avaliação 

ultrassonográfica uma massa aumentada na região pélvica com 

ausência de contornos regulares,  não delimitando o útero 

medindo em torno de  aproximadamente 200 ml, com 

visualização apenas de um ovário.  

 

Figura 5. Análise Radiológica-Ultrassonografia Abdominal 

quinto dia de Sintomatologia.

 
Fonte: Autores, 2020. 

       Com intuito de fechar o diagnóstico, pois não conseguia 

visualizar o útero,  foi solicitado uma ressonância magnética 

(RM)  
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 PROTOCOLO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

     O exame de ressonância magnética foi realizado em um 

scanner de ressonância magnética 3T sem o uso de agentes de 

contraste. Parâmetros de sequência de imagem 

multiparamétricos incluíram imagem SPIR multiplanar (pré-

saturação espectral com recuperação de inversão) ponderada 

em T1 (T1W) com supressão de gordura, imagem ponderada 

em T2 (T2W) turbo spin-eco (SSH-TSE), SPAIR (inversão 

atenuada espectral recuperação) imagem T2W SSH-TSE com 

supressão de gordura e imagem ponderada por difusão (DWI). 

     As imagens foram adquiridas usando um pulso 

gradiente de prova de movimento da mesma força aplicado 

sequencialmente ao longo de três direções ortogonais) com o 

uso de dois valores de b (0 e 1000 s / min2 ). Os valores do 

coeficiente de difusão aparente (ADC) foram determinados 

usando os dois valores de b, conforme mencionado 

anteriormente. 

 

INTERPRETAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

A imagem de RM  foi revisada por dois radiologistas com 

experiência no campo abdominal e ginecológico. A radiologista 

interpretou as imagens com base na presença dos seguintes 

recursos de ressonância magnética: 
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Quadro 1: Características  de torção ovariana. 

Fonte: Adaptado pelos autores, 2020. 

Após análise das imagens radiológicas (figura 6) a 

hipótese diagnóstica dos profissionais foi cistite ou torção de 

ovário, está face a dor pélvica relatada pela paciente, com 

probabilidade também de alteração ovariana, não comum em 

paciente pediátrico. 

A torção ovariana pediátrica é uma causa incomum de 

dor abdominal aguda em crianças e pode resultar em infarto do 

ovário e da trompa de Falópio, vários fatores levam a torções 

ovarianas (ASHWAL et al ,2015). 

Ovários são órgãos intra-abdominais e a fisiologia e 

anatomia das estruturas pélvicas muda mais com a idade nas 

mulheres do que nos homens. Essas alterações  são 

geralmente consideradas o resultado de um aumento repentino 

no volume ovariano devido a cistos, massas ou mobilização 

excessiva devido a um mesossalpinge longo. No entanto, a 

maioria dos ovários com torção foi relatada como normal 

(ASHWAL et al ,2015). 

➢ Espessura da parede tubária (> 10 mm) 

➢ Sinal de redemoinho (um pedículo ovariano torcido ou 

trompa de falópio torcida) 

➢ Fluido Peritoneal 

➢ Edema de Estroma Ovariano 

➢ Espessura simétrica ou assimétrica da parede cística 

ovariana 

➢ Desvio uterino para o lado torcido 

➢ Valores ADV no córtex ovariano 

➢ Valores ADV na medula ovariana 
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Figura 6. Análise Radiológica -Ressonância Magnética com  

sintomatologia aguda, com presença de massa.  

 
Fonte: Autores. 2020. 

Figura 7. Análise Radiológica -Ressonância Magnética com  

sintomatologia aguda, com presença de massa.  

 
Fonte: Autores. 2020. 

Assim, após o fechamento do diagnóstico a conduta foi 

a abordagem cirúrgica , dessa forma considerando que na 

maioria dos casos do ovário torcido precoce exibe função 

ovariana normal posteriormente. 
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O mecanismo de torção dos ovários normais permanece 

obscuro. Em meninas pré-menarca, os ligamentos útero-

ovarianos são normalmente alongados. A hipermobilidade 

devido a um ligamento útero-ovariano alongado e a 

hiperfrouxidão da mesossalpinge podem representar fatores de 

risco para torção ( LUCCHETTI et al, 2017). 

O diagnóstico de torção  pode ser um desafio diagnóstico 

em idade pediátrica porque as crianças não conseguem 

explicar os sintomas com precisão, além disso, os órgãos 

reprodutivos estão localizados no alto do abdômen, causando 

achados de exames pouco claros (AHN, CHUNG ;SANG, 

2014). 

No que concerne o diagnóstico de torção ovariana 

geralmente é feito com ultrassonografia. O achado mais 

consistente é uma massa pélvica ecogênica com não 

visualização do ovário (OLTMANN ,FISCHER e BARBER; 

2019), corroborando com os achados deste trabalho.  

 A  ultrassonografia com ou sem Doppler continua a ser 

a modalidade diagnóstica inicial mais viável, pois é facilmente 

acessível e pode diferenciar patologia ovariana cística de 

apendicite sem exposição à radiação. (OLTMANN, FISCHER e  

BARBER; 2019)  

Face ao exposto, baseado no estudo de (BAGOLAN et 

al.2012) é importante compreender que a torção ovariana pode 

ser  os cistos ovarianos simples com tamanho inferior a 5 

centímetros podem resolver-se ao longo de algumas semanas 

a meses após o nascimento, devido à diminuição dos níveis de 

hormônios maternos no sangue do paciente. Cistos complexos 

ou cistos ovarianos com tamanho superior a 5 centímetros 

geralmente são tratados cirurgicamente para evitar a perda 

gonodal. 
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As principais causas de torção ovariana não neoplásica 

são: aumento dos ovários devido a cisto; tubas uterinas 

anormalmente longas, mesossalpinge e 

mesovário; desenvolvimento de congestão venosa anexial 

devido à constipação, distensão do cólon sigmóide, gravidez, 

atividade hormonal pré-menarca; e movimento brusco de um 

ovário relativamente grande com um útero infantil (CASS, 

2005). 

Poucos relatos descrevem torção ovariana durante o 

período intrauterino com cistos simples de tamanho menor que 

5 centímetros. Em nosso caso, o ovário  tinha  torção em torno 

de seu eixo, essa possibilidade de torção em cisto ovariano 

simples de pequeno porte deve ser mantida em pacientes que 

estão em acompanhamento para resolução  e deve ser 

comunicada aos pais. 

      Embora a torção ovariana seja incomum, o diagnóstico e 

o tratamento precoces são importantes, especialmente durante 

a infância, pois a torção pode resultar em perda de órgãos, 

afetar adversamente o desenvolvimento puberal e causar 

infertilidade.   

No passado, o manejo da torção ovariana consistia na 

ressecção de todo o ovário sem distorção. Acreditava-se que o 

ovário hemorrágico representava tecido inviável e que a simples 

distorção levaria ao tromboembolismo.   

Em relação ao ovário contralateral, a ooforopexia ou 

transposição do ovário conceituado como um procedimento 

cirúrgico em que um ou ambos os ovários são suspensos e fixos 

à parede abdominal, há controvérsia em relação a esse 

procedimento , todavia é frequentemente considerada em 

casos de torção recorrente. 
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Não existe nenhuma prática de rotina aceita para prevenir 

a retorsão do mesmo ovário e/ou oposto após a distorção ou 

ooforectomia. A excisão do polo superior, aspiração do cisto e 

cistectomia são os métodos clássicos usados por muitos anos 

(CHILDRESS e  DIETRICH,2017). 

 A torção ovariana geralmente é diagnosticada 

tardiamente devido à falta de achados clínicos e métodos de 

imagem específicos, assim quanto mais informações forem 

apresentadas acerca dessa temática, mais precocemente 

ocorrerá as intervenções, evitando dessa forma sequelas e 

danos. 

 

CONCLUSÕES  

 

O caso relatado e publicações levantadas trazem à luz a 

discussão do diagnóstico preciso  de uma situação complexa 

que é a torção ovariana, considerada em qualquer criança do 

sexo feminino com dor abdominal inferior de início agudo e 

quando evidenciada em uma minoria de casos, quando bem 

executada e em pacientes adequadamente selecionados. 

Outrossim, nota-se que torção ovárica permanece um 

desafio diagnóstico. A clínica variável e inespecífica mimetiza 

diferentes patologias. Revela-se essencial manter esta hipótese 

diagnóstica em todas as mulheres em idade fértil, dado o 

impacto adverso de um diagnóstico tardio, todavia, mais 

estudos são necessários. Apesar dos avanços tecnológicos, 

ainda não existe nenhum exame imagiológico capaz de 

diagnosticar e excluir esta patologia com uma acuidade fiável 

(OLIVEIRA, 2018). 

 Portanto, o diagnóstico por imagem e a intervenção 

cirúrgica oportunos são essenciais para prevenir as 
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complicações da torção ovariana, com a capacidade de obter 

resultados satisfatórios e duradouros no que diz respeito ao 

alívio sintomático e melhoria da qualidade de vida. 
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RESUMO: A atrofia muscular espinhal (AME) é uma doença 
neuromuscular de caráter autossômico recessivo que afeta 
cerca de 1 em cada 11.000 recém nascidos. Nela os neurônios 
motores da medula espinhal e tronco cerebral são afetados, 
resultando em atrofia muscular e fraqueza. A doença é causada 
pela mutação no gene de sobrevivência do neurônio motor 1. 
Diante do comprometimento neuromuscular e do risco de 
evolução precoce para insuficiência respiratória e óbito, o 
objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão atualizada 
da literatura em busca de sintetizar as descobertas no âmbito 
do tratamento e manejo da AME até o presente momento. Foi 
realizada pesquisa na base bibliográfica PubMed utilizando os 
descritores “spinal muscular atrophy” e “treatment”, sendo 
utilizados os filtros: textos disponibilizados na íntegra de forma 
gratuita, estudos publicados nos últimos 5 anos, sobre humanos 
e em inglês. Dentre os artigos selecionados, a partir da leitura 
do título e de seus resumos, 13 se tratavam de ensaios clínicos, 
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seis de revisões bibliográficas e um de um estudo de coorte, 
totalizando 21 referências indexadas. As drogas atualmente 
aprovadas são: Nusinersen, Risdiplan e Zolgensma. Concluiu-
se que boa parte das drogas estudadas apresentam resposta 
considerável no controle do avanço da doença. Além disso, é 
essencial o acompanhamento multidisciplinar dos pacientes 
para obtenção de uma melhor evolução clínica e melhora da 
qualidade de vida. 
Palavras-chave: Atrofia Muscular Espinhal. Terapia genética. 
Genética Médica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A atrofia muscular espinhal (AME) é uma doença 

neuromuscular de caráter autossômico recessivo que foi 

descrita pela primeira vez por Guido Werdnig e Johann Hoffman 

em 1891, que descreveram casos graves de início da infância. 

A doença afeta 1 em cada 11.000 recém nascidos e nela os 

neurônios motores nos cornos anteriores da medula espinhal e 

tronco cerebral são afetados, resultando em atrofia muscular e 

fraqueza (LOWES, L.P et al., 2019).  

A doença é causada pela mutação no gene de 

sobrevivência do neurônio motor 1 (SMN 1). Os genes SMN1 e 

SMN2 foram localizados no cromossomo 5q13 em 1995; eles 

produzem uma proteína de 254 aminoácidos que tem função 

essencial na estrutura de certos neurônios que se iniciam na 

medula. A proteína SMN é codificada por eles e, quando se tem 

uma alteração genética no gene SMN1, ocorre redução 

considerável nos níveis dessa proteína. O SMN2 pode 

compensar apenas parcialmente a perda do SMN1, sendo um 

alvo importante para o desenvolvimento de drogas para a 
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condição. Um número maior de cópias de SMN2 pode modificar 

a gravidade da doença, resultando na variabilidade de 

gravidade e na idade de início da doença (GIDARO, T.; 

SERVAIS, L., 2019). 

 Existem cinco classificações para a atrofia muscular 

espinhal, do tipo 0 ao 4, que se baseiam na idade de início dos 

sintomas e no curso clínico da doença. Pacientes com AME0 se 

apresentam com sintomas desde o nascimento e se define pela 

ocorrência de dificuldade respiratória ao nascimento. A AME 

tipo 1 (Doença de Werdning-Hoffmann), por sua vez, se 

caracteriza pela fraqueza muscular generalizada, tendo início a 

partir dos seis meses de vida, de forma que nunca chegam a 

sentar sem ajuda. Nesses pacientes, a idade média de 

necessidade de ventilação é de cerca de 10,5 meses, com 

evolução para óbito nos primeiros dois anos, muitas vezes por 

insuficiência respiratória. (AL-ZAIDY, S.A.; MENDELL, J.R, 

2019). Essa forma é a mais comum e severa, se associando 

com mortalidade precoce em boa parte dos casos e com 

deficiência mais severa nos sobreviventes (GIDARO, T.; 

SERVAIS, L., 2019).  

Pacientes com AME tipo 3 adquirem a capacidade de 

deambular mas possuem risco maior em perder essa 

capacidade, dependendo da idade de início dos sintomas. Na 

AME tipo 3ª, pacientes possuem 97% de probabilidade de estar 

andando 10 anos após o diagnóstico. Por fim, AME4 é o menos 

severo dos tipos, ocorrendo em adultos com fraqueza muscular 

proximal simétrica difusa e reflexos tendinosos profundos 

ausentes ou marcadamente diminuídos (GIDARO, T.; 

SERVAIS, L., 2019).  

O diagnóstico de atrofia muscular espinhal não mudou 

desde os primeiros consensos. O processo de suspeita clínica 



ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL: PERSPECTIVAS ATUAIS DO TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO 

 
 

geralmente é conduzido pelos sinais de hipotonia e fraqueza 

progressiva simétrica e proximal, afetando mais os membros 

inferiores, poupando os músculos faciais, mas frequentemente 

envolvendo fraqueza dos músculos bulbares. Também ocorre 

fraqueza da musculatura intercostal, com preservação relativa 

do diafragma, o que resulta no tórax em “formato de sino” e 

padrão respiratório paradoxal (MERCURI, E. et al, 2018).  

O teste genético de SMN1/SMN2 é considerado o padrão 

para confirmação diagnóstica e, em caso de apresentação 

típica, não há necessidade de biópsia muscular (MERCURI, E. 

et al, 2018). 

Em 2016, o primeiro tratamento para AME foi aprovado 

nos Estados Unidos: um oligonucleotídeo antisense que 

aumenta a produção de proteína derivada de SMN2. Desde 

então, diversos clinical trials passaram a ser desenvolvidos em 

busca de descobrir novas drogas que possam atuar no 

tratamento e controle da doença. Assim, o objetivo do presente 

trabalho é realizar uma revisão atualizada da literatura em 

busca de sintetizar as descobertas no âmbito do tratamento da 

AME até o presente momento e as perspectivas futuras de 

abordagem da condição (BHARUCHA-GOEBEL, D.; 

KAUFMANN, P., 2017).  

 

MÉTODOS 

 

Para composição da presente revisão de literatura, foi 

realizada uma pesquisa na base bibliográfica PubMed 

utilizando os descritores “spinal muscular atrophy” e 

“treatment”, correlacionados pelo descritor booleano “AND”. Na 

pesquisa referida, foram utilizados os seguintes filtros: textos 

disponibilizados na íntegra de forma gratuita, estudos 
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publicados nos últimos 5 anos, sobre humanos e em inglês. 

Além disso, um artigo foi adicionado, sendo utilizados para 

busca os mesmos descritores anteriormente referidos em outra 

plataforma de busca, ao total de referências após busca 

manual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A princípio, utilizando os descritores referidos como 

escolhidos, foram encontrados 345 trabalhos científicos. Em 

seguida, após leitura de títulos e de resumos para esta revisão, 

foram selecionados 19 artigos da base de dados utilizada. Em 

adendo, foram adicionados dois trabalhos científicos 

proveniente de busca manual. Dentre os artigos selecionados, 

13 se tratavam de ensaios clínicos, seis de revisões 

bibliográficas e um de um estudo de coorte. Ao final, foram 

totalizadas 21 referências indexadas à presente revisão. 

A base terapêutica para AME consiste no aumento 

direcionado dos níveis da proteína derivada do gene SMN2, 

levando a aprovação formal da primeira terapia modificadora de 

doença para AME pela Food and Drug Administration (FDA) e 

pela European Medicines Agency (EMA), que consiste no 

nusinersen - via intratecal (AL-ZAIDY et al, 2019). 

Além dessa droga, pela primeira vez na história da AME, 

novos tratamentos como modificação de splicing e terapia 

genética estão permitindo que o curso clínico seja 

substancialmente modificado. Abordagens terapêuticas 

adicionais estão atualmente sendo tomadas em estágios 

avançados de desenvolvimento clínico e são capazes de 

expandir o espectro de opções de drogas para tratamento para 

AME. Elas consistem em abordagens de terapia gênica e 
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estratégias independentes da proteína SMN, como fatores 

neuroprotetores gerais e compostos que aumentam a força 

muscular. Dentre as demais drogas aprovadas para o 

tratamento da AME, podemos destacar o risdiplam – via oral e, 

mais recentemente, o onasemnogene abeparvovec – via 

endovenosa (SHORROCK, et al, 2018). 

 No contexto das doenças raras, como é o caso da AME, 

é quase inevitável que a aprovação de novos medicamentos 

seja baseada em evidências mais fracas, devido aos espectros 

da doença investigada em ensaios clínicos, ao número reduzido 

de pacientes e períodos de observação (ver Tabelas 01 e 02). 

Por exemplo, o nusinersen foi aprovado para todos os tipos e 

estágios de doença de AME, apesar  de que os dois ensaios 

randomizados cobriram apenas uma pequena proporção da 

população total de AME, que foram bebês e crianças pequenas 

apresentando um estágio de doença relativamente inicial 

(SHORROCK, et al, 2018). 

A primeira terapia para tratamento da AME foi aprovada 

em 2016. Trata-se de um oligonucleotídeo antisense sintético 

que promove a produção de proteína de comprimento total a 

partir do gene SMN2, permitindo o funcionamento normal da 

proteína SMN, antes em taxas reduzidas no organismo dos 

pacientes acometidos pela condição. Essa droga, denominada 

Nusinersen, é comercializada com o nome de Spinraza®️, e 

diversos estudos já demonstraram sua eficácia no tratamento 

da AME (ver Figura 1) (MERCURI, E. et al, 2018). 

No estudo CHERISH, clinical trial, iniciado em 2014 e 

com resultados publicados em 2018, no qual participaram 126 

crianças com AME de início tardio, observou melhora 

significativa na função motora dos pacientes que receberam a 
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droga em comparação com aqueles do grupo controle (FINKEL, 

R.S. et al., 2017). 

 

FIGURA 01. Mecanismo de ação da droga Nusinersen 

 

 
Fonte: CHIRIBOGA, C.C et al. Results from a phase 1 study of 

nusinersen (ISIS-SMMRx) in children with spinal muscular 

atrophy. American Academy of Neurology, 2016.  

 

O estudo ENDEAR por sua vez, iniciado também em 

2014 e com resultados divulgados em 2017, no qual 

participaram 122 pacientes, obteve o mesmo resultado do 

CHERISH, concluindo que houverem benefícios quanto aos 

sintomas motores, que estabilizaram ou melhoraram nos 

pacientes em uso da droga em comparação ao grupo controle. 

Além disso, concluiu-se ainda que houve melhora quanto a 

expectativa de vida e necessidade de suporte ventilatório, visto 

que 39% dos pacientes em uso de Nusinersen vieram a óbito 

em comparação a 68% dos pacientes do grupo controle durante 

o período de acompanhamento (FINKEL, R.S. et al., 2017).  

 O estudo NURTURE, por sua vez, objetivou avaliar a 

segurança e tolerância do uso do Spinraza®️ em recém 
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nascidos pré-sintomáticos que possuem predisposição ao 

desenvolvimento de AME baseado em suas heranças 

genéticas. Esse estudo se iniciou em 2015, apresentando 

últimos resultados em 2019. Como conclusões, obtiveram 

resultados bons provisórios quanto à eficácia e segurança da 

droga. 

Na última avaliação realizada, as crianças estavam com 

cerca de 34,8 semanas além da idade de início dos sintomas 

típica dos tipos 1 e 2 de AME. Ademais, todos os pacientes da 

amostra estavam vivos e sem necessidade de suporte 

ventilatório avançado permanente. Todas as crianças avaliadas 

alcançaram a capacidade de sentar sem apoio, 23 (92%) delas 

conseguiram caminhar com auxílio e 22 (88%) conseguiram 

caminhar independentemente, demonstrando o resultado 

positivo da medicação (DE VIVO et al., 2019). 

Os clinical trials SHINE e EMBRACE, finalizados 

respectivamente em Janeiro e Abril de 2020, avaliaram, por sua 

vez, o primeiro 207 pacientes e o segundo 21 pacientes. Ambos 

os estudos promoveram informações adicionais quanto a 

segurança associada ao uso do Nusinersen, reforçando a 

confiança em seu uso. Em ambos os estudos foram relatadas 

mortes e complicações respiratórias agudas. Porém, esses 

eventos mostraram estar relacionados ao curso natural da 

doença, sendo manifestações que consistem com a progressão 

da AME, não havendo relação com a administração do 

Nusinersen (MONTES, J. et al, 2019). 

 Assim, a conclusão obtida por meio dos estudos 

avaliados quanto ao uso do Spinraza® é que o tratamento 

realizado com essa droga prolonga a sobrevida e melhora a 

função motora de pacientes com AME dos tipos 1, 2 e 3. Essa 

medicação tem seu efeito e segurança respaldado por diversos 
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estudos, tendo sido avaliada positivamente por 9 dos 17 clinical 

trials utilizados na presente revisão. 

A droga onasemnogene abeparvovec (anteriormente 

AVXS-101, comercialmente denominada zolgensma®) 

configura-se como uma terapia de substituição gênica que 

compreende a entrega de vetor do adenovírus associado 

sorotipo 9, contendo o gene SMN1 humano, que é capaz de 

atravessar a barreira hematoencefálica. Esta terapia aborda a 

causa genética da doença, aumentando a proteína SMN 

funcional em neurônios motores e evitando a morte de células 

neuronais, resultando em melhoria da função neuronal e 

muscular, conforme demonstrado anteriormente em modelos 

animais (SUMNER et al, 2018). 



ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL: PERSPECTIVAS ATUAIS DO TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO 

 
 

 

 

C
lin

ica
l tria

ls 
N

C
T

 
T

ra
ta

m
en

to
/ 

In
terv

en
çã

o
 

M
eto

d
o

lo
g
ia

 
F

a
se 

N
ú

m
e
ro

 d
e 

p
a

rticip
a

n
tes 

P
a

tro
cin

a
d

o
r 

P
erío

d
o
 d

o
 

estu
d

o
 

A
 S

tu
d

y
 fo

r P
articip

an
ts W

ith
 S

p
in

al M
u

scu
lar A

tro
p

h
y

 (S
M

A
) 

W
h

o
 P

rev
io

u
sly

 P
articip

ated
 in

 N
u

sin
ersen

 (IS
IS

 3
9

6
4
4

3
) 

In
v

estig
atio

n
al S

tu
d
ies. (S

H
IN

E
) 

0
2

5
9

4
1

2
4
 

D
ro

g
a: N

u
sin

ersen
 

N
ão

-

ran
d

o
m

izad
o
 
3

ª fase 
2

9
2

 
B

io
g

en
 

N
o

v
em

b
ro

/2
0

1
5

 

–
 em

 an
d

am
en

to
 

A
 S

tu
d

y
 o

f M
u
ltip

le D
o

ses o
f N

u
sin

ersen
 (IS

IS
 3

9
6

4
4
3

) 

D
eliv

ered
 to

 In
fan

ts W
ith

 G
en

etically
 D

iag
n

o
sed

 an
d

 

P
resy

m
p
to

m
atic S

p
in

al M
u
scu

lar A
tro

p
h
y

 (N
U

R
T

U
R

E
) 

0
2

3
8

6
5

5
3
 

D
ro

g
a: N

u
sin

ersen
 

N
ão

-

ran
d

o
m

izad
o
 
2

ª fase 
2

5
 

B
io

g
en

 
M

aio
/2

0
1

5
 –

   

E
m

 an
d
am

en
to

 

A
 S

tu
d

y
 o

f R
isd

ip
lam

 (R
O

7
0

3
4

0
6

7
) in

 A
d
u

lt an
d

 P
ed

iatric 

P
articip

an
ts W

ith
 S

p
in

al M
u

scu
lar A

tro
p
h

y
 (Jew

elfish
) 

0
3

0
3

2
1

7
2
 

D
ro

g
a: R

isd
ip

lam
 

N
ão

-

ran
d

o
m

izad
o
 
2

ª fase 
1

7
4

 
H

o
ffm

an
n

-L
a 

R
o

ch
e 

M
arço

/2
0

1
7

 –
 

E
m

 an
d
am

en
to

 

A
 S

tu
d

y
 to

 A
sses th

e E
fficacy

 an
d

 S
afety

 o
f N

u
sin

ersen
 (IS

IS
 

3
9

6
4

4
3

) in
 In

fan
ts W

ith
 S

p
in

al M
u
scu

lar A
tro

p
h

y
 (E

N
D

E
A

R
) 

0
2

1
9

3
0

7
4
 

D
ro

g
a: N

u
sin

ersen
 

P
ro

ced
im

en
to

: 

p
ro

ced
im

en
to

 p
laceb

o
 

R
an

d
o

m
izad

o
 3

ª fase 
1

2
2

 
B

io
g

en
 

A
g

o
sto

/2
0

1
4

 –

N
o

v
em

b
ro

/2
0

1
6
 

A
 S

tu
d

y
 to

 A
ssess th

e E
fficacy

 an
d

 S
afety

 o
f N

u
sin

ersen
 (IS

IS
 

3
9

6
4

4
3

) in
 P

articip
an

ts W
ith

 L
ater-o

n
set S

p
in

al M
u
scu

lar 

A
tro

p
h

y
 (S

M
A

) (C
H

E
R

IS
H

) 

0
2

2
9

2
5

3
7
 

D
ro

g
a: N

u
sin

ersen
 

P
ro

ced
im

en
to

: 

p
ro

ced
im

en
to

 p
laceb

o
 

R
an

d
o

m
izad

o
 3

ª fase 
1

2
6

 
B

io
g

en
 

N
o

v
em

b
ro

/2
0

1
4

- 

F
ev

ereiro
/2

0
1

7
 

A
 S

tu
d

y
 to

 A
ssess th

e S
afety

 an
d

 T
o
lerab

ility
 o

f N
u

sin
ersen

 

(IS
IS

 3
9

6
4

4
3

) in
 P

articip
an

ts W
ith

 S
p

in
al M

u
scu

lar A
tro

p
h

y
 

(S
M

A
). (E

M
B

R
A

C
E

) 

0
2

4
6

2
7

5
9
 

D
ro

g
a: N

u
sin

ersen
 

P
ro

ced
im

en
to

: 

p
ro

ced
im

en
to

 p
laceb

o
 

R
an

d
o

m
izad

o
 

 
2

1
 

B
io

g
en

 
A

g
o

sto
;2

0
1

5
 –

S
etem

b
ro

/2
0

1
8
 

A
 S

tu
d

y
 to

 In
v

estig
ate th

e S
afety

, T
o
lerab

ility
, 

P
h

arm
aco

k
in

etics, P
h

arm
aco

d
y

n
am

ics an
d

 E
fficacy

 o
f 

R
isd

ip
lam

 (R
O

7
0

3
4

0
6

7
) in

 T
y

p
e 2

 an
d

 3
 S

p
in

al M
u
scu

lar 

A
tro

p
h

y
 (S

M
A

) P
articip

an
ts (S

U
N

F
IS

H
) 

0
2

9
0

8
6

8
5
 

D
ro

g
a: R

isd
ip

lam
 

D
ro

g
a: P

laceb
o
 

R
an

d
o

m
izad

o
 3

ª fase 
2

3
1

 
H

o
ffm

an
n

-L
a 

R
o

ch
e 

O
u

tu
b

ro
/2

0
1
6

 –
 

E
m

 an
d
am

en
to

 

A
n

 O
p

en
 L

ab
el S

tu
d

y
 o

f L
M

I0
7

0
 (B

ran
ap

lam
) in

 T
y

p
e 1

 S
p

in
al 

M
u

scu
lar A

tro
p

h
y

 (S
M

A
) 

0
2

2
6

8
5

5
2
 

D
ro

g
a: B

ran
ap

lam
 

N
ão

-

ran
d

o
m

izad
o
 
2

ª fase 
4

0
 

N
o

v
artis 

P
h

arm
aceu

ticals 

A
b

ril/2
0
1

5
 –

 

Ju
lh

o
/2

0
2
0
 

T
A

B
E

L
A

 0
1
. E

n
s
a

io
s
 c

lín
ic

o
s
 a

 re
s
p

e
ito

 d
e

 tra
ta

m
e

n
to

s
 m

e
d

ic
a

m
e
n

to
s
o

s
 p

a
ra

 A
M

E
 

c
a

d
a

s
tra

d
o

s
 n

o
 In

s
titu

to
 N

a
c
io

n
a

l d
e
 S

a
ú

d
e
 a

m
e

ric
a

n
o

 (N
IH

). 

F
o

n
te

: A
u
to

re
s
 



ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL: PERSPECTIVAS ATUAIS DO TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO 

 
 

 

 

C
lin

ica
l tria

ls 
N

C
T

 
T

ra
ta

m
en

to
/ 

In
terv

en
çã

o
 

M
eto

d
o
lo

g
ia

 
F

a
se 

N
ú

m
e
ro

 d
e 

p
a
rticip

a
n

tes 
P

a
tro

cin
a
d

o
r 

P
erío

d
o
 d

o
 

estu
d

o
 

A
n
 O

p
en

-lab
el S

afety
 an

d
 T

o
lerab

ility
 S

tu
d
y
 o

f N
u
sin

ersen
 

(IS
IS

 3
9
6
4
4
3
) in

 P
articip

an
ts W

ith
 S

p
in

al M
u
scu

lar A
tro

p
h
y
 

W
h
o
 P

rev
io

u
sly

 P
articip

ated
 in

 IS
IS

 3
9
6
4
4
3

-C
S

1
 

0
1
7
8
0
2
4
6
 

D
ro

g
a: N

u
sin

ersen
 

N
ão

-

ran
d
o
m

izad
o
 
1
º fase 

1
8
 

B
io

g
en

 
Jan

eiro
/2

0
1
3
 –

 

F
ev

ereiro
/2

0
1
4
 

A
n
 O

p
en

-lab
el S

afety
 an

d
 T

o
lerab

ility
 S

tu
d
y
 o

f N
u
sin

ersen
 

(IS
IS

 3
9
6
4
4
3
) in

 P
articip

an
ts W

ith
 S

p
in

al M
u
scu

lar A
tro

p
h
y
 

(S
M

A
) W

h
o
 P

rev
io

u
sly

 P
articip

ated
 in

 IS
IS

 3
9
6
4
4
3

-C
S

2
 

(N
C

T
0
1
7
0
3
9
8
8
) o

r IS
IS

 3
9
6
4
4
3

-C
S

1
0
 (N

C
T

0
1
7
8
0
2
4
6
) 

0
2
0
5
2
7
9
1
 

D
ro

g
a: N

u
sin

ersen
 

N
ão

-

ran
d
o
m

izad
o
 
1
ª fase 

4
1
 

B
io

g
en

 
Jan

eiro
/2

0
1
4
 –

 

Jan
eiro

/2
0
1
7
 

A
n
 O

p
en

-lab
el S

afety
, T

o
lerab

ility
 an

d
 D

o
se-R

an
g
e F

in
d
in

g
 

S
tu

d
y
 o

f M
u
ltip

le D
o
ses o

f N
u
sin

ersen
 (IS

IS
 3

9
6
4
4
3
) in

 

P
articip

an
ts W

ith
 S

p
in

al M
u
scu

lar A
tro

p
h
y
 

0
1
7
0
3
9
8
8
 

D
ro

g
a: N

u
sin

ersen
 

N
ão

-

ran
d
o
m

izad
o
 
2
ª fase 

3
4
 

B
io

g
en

 
O

u
tu

b
ro

/2
0
1
2
 –

 

Jan
eiro

/2
0
1
5
 

A
n
 O

p
en

-lab
el S

afety
, T

o
lerab

ility
,  F

in
d
in

g
 S

tu
d
y
 o

f 

N
u
sin

ersen
 (IS

IS
 3

9
6
4
4
3
) in

 P
articip

an
ts W

ith
 S

p
in

al M
u
scu

lar 

A
tro

p
h
y
 (S

M
A

) (S
M

N
R

x
)an

d
 D

o
se

-ran
g
e 

0
1
4
9
4
7
0
1
 

D
ro

g
a: N

u
sin

ersen
 

N
ão

-

ran
d
o
m

izad
o
 
1
ª fase 

2
8
 

B
io

g
en

 
N

o
v
em

b
ro

/2
0
1
1
 

–
 Jan

eiro
/2

0
1
3
 

G
en

e T
ran

sfer C
lin

ical T
rial fo

r S
p
in

al M
u
scu

lar A
tro

p
h
y
 T

y
p
e 

1
 

0
2
1
2
2
9
5
2
 

D
ro

g
a: A

V
X

S
-1

0
1
 

(O
n
asem

n
o
g
en

e 

ab
ep

arv
o
v
ec) 

N
ão

-

ran
d
o
m

izad
o
 
1
ª fase 

1
5
 

A
v
eX

is, In
c. 

M
aio

/2
0
1
4
 –

 

D
ezem

b
ro

/2
0
1
5
 

In
v
estig

ate S
afety

, T
o
lerab

ility
, P

K
, P

D
 an

d
 E

fficacy
 o

f 

R
isd

ip
lam

 (R
O

7
0
3
4
0
6
7
) in

 In
fan

ts W
ith

 T
y
p
e1

 S
p
in

al M
u
scu

lar 

A
tro

p
h
y
 (F

IR
E

F
IS

H
) 

0
2
9
1
3
4
8
2
 

D
ro

g
a: R

isd
ip

lam
 

N
ão

 

ran
d
o
m

izad
o
 
3
ª fase 

6
2
 

H
o
ffm

an
n

-L
a 

R
o
ch

e 

D
ezem

b
ro

/2
0
1
6
 

–
 E

m
 an

d
am

en
to

 

S
afety

 an
d
 E

fficacy
 o

f O
leso

x
im

e (T
R

O
1
9
6
2
2
) in

 3
-2

5
 Y

ears 

S
M

A
 P

atien
ts 

0
1
3
0
2
6
0
0
 

D
ro

g
a: O

leso
x
im

e 

D
ro

g
a: P

laceb
o
 

R
an

d
o
m

izad
o
 2

ª fase 
1
6
5
 

H
o
ffm

an
n

-L
a 

R
o
ch

e 

N
o
v
em

b
ro

/2
0
1
0

 

–
 O

u
tu

b
ro

/2
0
1
3
 

S
afety

, T
o
lerab

ility
, an

d
 E

fficacy
 o

f B
V

S
8
5
7
 in

 P
atie

n
ts W

ith
 

S
p
in

al an
d
 B

u
lb

ar M
u
scu

lar A
tro

p
h
y
 

0
2
0
2
4
9
3
2
 

D
ro

g
a: B

V
S

8
5
7
 

D
ro

g
a: P

laceb
o
 

R
an

d
o
m

izad
o
 2

ª fase 
3
7
 

N
o
v
artis 

P
h
arm

aceu
ticals 

F
ev

ereiro
/2

0
1
4
 

–
 A

b
ril/2

0
1
6
 

S
in

g
le-D

o
se G

en
e R

ep
lacem

en
t T

h
erap

y
 C

lin
ical T

rial fo
r 

P
atien

ts W
ith

 S
p
in

al M
u
scu

lar A
tro

p
h
y
 T

y
p
e 1

 (S
T

R
IV

E
-E

U
) 

0
3
4
6
1
2
8
9
 

D
ro

g
a: O

n
asem

n
o
g
en

e 

ab
ep

arv
o
v
ec 

N
ão

-

ran
d
o
m

izad
o
 
3
ª fase 

3
3
 

A
v
eX

is, In
c. 

A
g
o
sto

/2
0
1
8
 –

 

S
etem

b
ro

/2
0
2
0
 

T
A

B
E

L
A

 2
. E

n
s
a

io
s
 c

lín
ic

o
s
 a

 re
s
p

e
ito

 d
e

 tra
ta

m
e

n
to

s
 m

e
d

ic
a
m

e
n

to
s
o

s
 p

a
ra

  

A
M

E
 c

a
d
a

s
tra

d
o

s
 n

o
 In

s
titu

to
 N

a
c
io

n
a

l d
e

 S
a

ú
d
e

 a
m

e
ric

a
n
o

 (N
IH

). 

F
o

n
te

: A
u
to

re
s
 



ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL: PERSPECTIVAS ATUAIS DO TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO 

 
 

Em um de seus ensaios clínicos, o onasemnogene 

abeparvovec era administrado por meio de uma infusão 

endovenosa única durante uma hora. A amostra de 15 

pacientes do estudo foi dividida em dois braços. Após 3 

pacientes tolerarem uma dose baixa de genomas virais (6,7 × 

1013 vg/kg de peso corporal), a aprovação foi concedida para 

medicar os próximos 12 bebês com uma dose mais alta (2 × 

1014 vg/kg de peso corporal). Notavelmente, esta é a dose mais 

alta de qualquer vetor viral que foi administrado a um sujeito 

humano. Os pacientes foram acompanhados com avaliação 

pulmonar, nutricional, motora, da deglutição e da taxa de 

hospitalização (AL-ZAIDY et al, 2019; SUMNER et al, 2018). 

Desses pacientes, sete crianças não necessitaram de 

ventilação não invasiva (VNI) até a conclusão do estudo. 

Através da capacidade de alimentação por via oral, onze 

pacientes apresentaram função de deglutição estável ou 

melhorada. Em contraste com a história natural esperada para 

a AME1, quase todos os pacientes ficaram sentados sem 

assistência após o tratamento com onasemnogene 

abeparvovec: 11 de 12 pacientes (92%) permaneceram 

sentados sem assistência por cinco segundos ou mais em 24 

meses após o tratamento, incluindo todos os três pacientes 

(100 %) do grupo inicial. Além disso, nove de 12 pacientes 

(75%) conseguiram ficar sentados sem ajuda por 30 segundos 

em 24 meses de acompanhamento e dois conseguiram 

caminhar independentemente (AL-ZAIDY et al, 2019; LOWES 

et al, 2019). 

A grande maioria dos pacientes com AME1 tratados com 

a dose terapêutica proposta de onasemnogene abeparvovec 

conseguiu sentar-se sem ajuda, independentemente da idade 

na administração; no entanto, aqueles que receberam a dose 
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precocemente alcançaram esse marco muito mais 

rapidamente, independentemente da função motora basal. 

Melhoras clinicamente significativas e rápidas da função 

motora, bem como a capacidade de sentar sem ajuda, foram 

observadas entre crianças com baixa função motora no início 

do estudo. Esses dados destacam o impacto potencial do 

tratamento precoce e rápido início do zolgensma e enfatizam a 

necessidade de triagem neonatal em AME1 como fator crítico 

para tratamento precoce e resultados máximos (LOWES et al, 

2019). 

Pode-se demonstrar que o tratamento com o 

onasemnogene abeparvovec em AME1 foi associado à redução 

das necessidades de suporte pulmonar e nutricional, melhora 

da função motora e diminuição da taxa de hospitalização 

durante o período de acompanhamento, contrastando com a 

história natural de insuficiência respiratória progressiva e 

sobrevida reduzida. Assim, a terapia de substituição gênica 

caminha para redução na utilização dos serviços de saúde por 

parte dos pacientes, podendo aliviar potencialmente a carga do 

paciente e do cuidador e levar a uma melhoria geral da 

qualidade de vida (AL-ZAIDY et al, 2019; SUMNER et al, 2018). 

Desse estudo, a duração da sobrevida livre da 

necessidade de ventilação permanente para os 3 pacientes na 

coorte 1, que receberam uma dose baixa de vetor viral 

adenoassociado, e os 12 pacientes na coorte 2, que receberam 

uma dose alta (MENDELL et al, 2017). 

O único evento adverso relacionado ao tratamento 

observado foi transaminasemia assintomática transitória que se 

resolveu com um curto período de tratamento com prednisolona 

(AL-ZAIDY et al, 2019, MENDELL et al, 2017). 



ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL: PERSPECTIVAS ATUAIS DO TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO 

 
 

As melhorias motoras rápidas e significativas entre 

bebês com AME1 grave tratados com onasemnogene 

abeparvovec em uma idade precoce destacam a importância da 

triagem neonatal e do tratamento precoce e demonstram o 

potencial terapêutico da terapia gênica, independentemente da 

função motora basal (LOWES et al, 2019).  

Quanto ao risdiplam, é outra droga que atua como 

modificadora de splicing de mRNA de sobrevivência do 

neurônio motor inferior, promovendo o aumento da produção da 

proteína SMN de comprimento total, semelhante ao nusinersen. 

Em um ensaio clínico, o Risdiplam foi bem tolerado, mas o 

estudo não menciona efeitos da medicação em marcos 

motores. A medicação ainda é pouco relatada na literatura, 

sendo encontrado apenas um estudo na busca realizada, 

estando esse em fase três. A droga apresenta uma via de 

administração oral o que a torna mais confortável ao paciente 

(MARETINA et al, 2018). 

Outra droga investigada para o tratamento da AME foi a 

Olexosime (Tro19622). Essa droga corresponde a um 

componente da família dos colesterol-oxima, família de 

moduladores de poros mitocondriais que objetivam manter a 

integridade e função mitocondrial em células submetidas a 

estresse. A droga promove a sobrevivência dos neurônios 

motores sob condições de estresse em estudos pré-clínicos. 

Em estudo realizado com 160 pacientes com AME tipo 2 e AME 

tipo 3 não ambulatoriais com idades entre 3 e 25 anos de 22 

locais em sete países diferentes, foi avaliada a função motora 

dos pacientes em tratamento com a droga ou placebo ao longo 

de dois anos. Apesar de se demonstrar segura e bem tolerada, 

o desfecho primário da pesquisa não foi alcançado. Apesar 

disso, sugere-se que a Olexosime seja capaz de manter a 
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função motora em pacientes com AME tipo 2 e tipo 3 por até 24 

meses (BERTINI et al., 2017; BHARUCHA-GOEBEL et al, 

2017). 

Em estudos recentes, foi constatado que pacientes com 

AME possuem baixas concentrações do fator de crescimento 

semelhante à insulina 1 (IGF-1), tendo sido interrogada se a 

administração de IGF-1 mimético se configuraria como alvo 

potencial de tratamento, já que benefícios terapêuticos foram 

demonstrados semelhantes aos demonstrados no modelo 

transgênico. Dessa forma, foi proposto um ensaio randomizado, 

duplo-cego e placebo controlado, no qual a droga denominada 

BVS857 (IGF-1 mimético) foi administrada uma vez por semana 

por via endovenosa por 12 semanas. Como método de 

avaliação do desfecho, foi determinado o volume do músculo 

da coxa medido através de ressonância magnético. No grupo 

placebo, houve diminuição do volume muscular, enquanto no 

grupo controle houve estabilidade dessa medida. Porém, a 

intervenção foi associada a alta incidência de imunogenicidade 

e não houve melhora da força muscular. Dessa forma, estudos 

adicionais ainda se fazem necessários para avaliar a eficácia 

da ativação da via do IGF-1 na AME (GRUNSEICH et al, 2018). 

Há ainda grande busca por biomarcadores que sejam 

determinantes para avaliação da progressão e da atividade da 

doença, visto que podem servir como fator documental para 

testa a segurança e eficácia de determinadas terapêuticas. 
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TABELA 03. Drogas utilizadas no tratamento da AME e seu 

status de aprovação na FDA. 

 

Droga 
Patrocinad

or 

Mecanismo 

de ação 

Via 

de 

aplica

ção 

Fase 

FDA Comentário 

I II III 

Nusinerse

n 
Biogen-Ionix 

Oligonucleo

tídeo 

antisense 

Intra-

tecal 
X X X X 

Aprovada pela 

FDA (2016) e 

pela EMA 

(2017) para 

todos os tipos 

de AME 

Risdiplam Roche 
Modificador 

de splicing 

Via 

oral 
X X (X)  

AME1: 33% 

senta 

independentem

ente após 15 

meses 

Branapla

m 
Novartis 

Modificador 

de splicing 

Via 

oral 
X X   Em andamento 

Onasemn

ogene 

abeparvov

ec 

Avexis/Nova

rtis 

Terapia de 

substituição 

gênica 

Via 

endov

enosa 

X X X X 
Aprovada pela 

FDA (2019) 

Reldesemt

iv 
Cytokinetics 

Ativador 

rápido da 

troponina 

para 

músculo 

esquelético 

Via 

oral 
X X   

Melhora média 

no teste de 6 

minutos de 

caminhada 

Olesoxime 
Hoffmann- 

La Roche 

Inibidor da 

apoptose 

Via 

oral 
X X   

Desenvolviment

o parado em 

2018 
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Dentre a busca por biomarcadores na AME, um ensaio 

clínico se propôs a analisar e comparar os níveis de proteína 

SMN no sangue e em fibroblastos de pacientes com AME e 

grupo controle saudável. Nesse estudo, foi visto que os níveis 

da proteína SMN diferiam consideravelmente entre os tecidos 

dependendo da idade e entre o grupo controle e os pacientes 

com AME, se correlacionando com o número de cópias SMN2 

e têm potencial como biomarcador para a gravidade da doença 

(WADMAN et al, 2016). 

 Além da proteína SMN, recentemente, foi avaliado outro 

biomarcador para a AME, o neurofilamento plasmático 

fosforilado de cadeia pesada (pNF-H). Ao tratamento com a 

droga nusinersen, houve rápido declínio dos níveis desse 

marcador. Em bebês, houve progresso da redução de 71,9% 

em 2 meses para 90,1% em 10 meses do tratamento. Na 

comparação com o grupo controle, a redução foi de 16,2% em 

2 meses e 60,3% em 10 meses. Dessa forma, os níveis de pNF-

H se correlacionam inversamente com a idade na primeira 

dose, estando o tratamento com nusinersen associado a um 

declínio significativo nos níveis de pNF-H seguido por uma 

estabilização relativa. Juntos, esses dados sugerem que o pNF-

H plasmático é um marcador promissor da atividade da doença 

e resposta ao tratamento em bebês com AME (DARRAS et al, 

2019). 

Uma abordagem multidisciplinar no tratamento da atrofia 

muscular espinhal é a chave para o manejo desses pacientes. 

A AME é uma doença complexa cujo tratamento envolve 

diferentes aspectos de cuidado, não devendo haver uma 

condução unilateral do paciente, mas sim uma abordagem 

multidisciplinar. Atualmente, é recomendado que a 

coordenação das avaliações e 
Fonte: SHORROCK et al, 2018. 
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visitas seja feita por um profissional médico, geralmente um 

neurologista ou neurologista pediátrico, que está ciente do 

curso da doença e dos possíveis problemas que podem estar 

associados com a evolução do paciente. Toda essa atenção 

coordenada permite a antecipação de complicações 

(MERCURI, E. et al., 2018). 

A condução das deformidades e contraturas do sistema 

osteomuscular envolvem desde o uso de cintas rígidas 

específicas, permitindo estabilidade adequada aos pacientes 

que possuem a capacidade de sentar, até intervenções 

cirúrgicas de caráter paliativo, promovendo a preservação do 

equilíbrio do tronco ao sentar, realinhando o tórax quando 

existem distorções e, por consequência, melhorando a função 

respiratória e a qualidade geral de vida. As contraturas se dão 

em especial como resultado da diminuição da amplitude de 

movimento, posicionamento estático prolongado e desequilíbrio 

de ação entre os conjuntos de músculo agonista-antagonista. 

Essas lesões podem causar dor e inibir o desempenho 

funcional dos pacientes, sendo um dos principais campos de 

manejo multidisciplinar envolvendo a doença (MERCURI, E. et 

al., 2018). 

Outro âmbito de atuação da abordagem multisetorial 

seria o de controle nutricional dos pacientes portadores de 

AME. Avaliações regulares da taxa de crescimento são 

importantes, sendo um nutricionista especialista elemento 

chave na promoção de uma dieta adequada e monitoramento 

do peso e da ingestão de fluidos, macronutrientes e 

micronutrientes, com especial cuidado diante da ingestão de 

cálcio e do valor de vitamina D para a manutenção adequada 

da saúde óssea  (MERCURI, E. et al., 2018). 
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Evidências também demonstram que uma abordagem 

proativa, com sessões regulares de fisioterapia, pode 

influenciar a progressão da doença, havendo produções que 

referem benefícios com uso de aparelhos, órteses e realização 

de exercícios. Entretanto, apesar das recomendações em 

literatura, a realização do cuidado coordenado e das atividades 

físicas com foco na recuperação neuromuscular não são 

facilmente aplicáveis em centros ou países com menos 

recursos, devendo haver maior investimento na coordenação 

do cuidado e no acesso aos pacientes (MERCURI, E. et al., 

2018).  

 

CONCLUSÕES 

 

A Atrofia Muscular Espinhal corresponde a uma doença 

genética de evolução rápida em grande parte de seus subtipos. 

Devido a forma mais comum ser também a mais grave (AME1) 

e pelas complicações respiratórias, frequentemente 

responsáveis pelo óbito dos portadores da condição, o 

tratamento e o rastreio durante a gestação e ao nascimento são 

essenciais para melhora da expectativa de vida, dos sintomas 

e da evolução clínica dos portadores, permitindo uma 

intervenção precoce. 

Apesar das modalidades atuais de tratamento serem 

novas e de alto custo, os resultados apresentam grande 

potencial na conquista de função motora e no controle da 

progressão da doença e de suas complicações, especialmente 

quando se tratou das drogas Nusinersen, Risdiplan e 

Zolgensma. 

O tratamento medicamentoso é essencial, entretanto, a 

abordagem multidisciplinar é a chave para o manejo adequado 
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dos pacientes com AME, envolvendo diversos campos do 

cuidado e sendo de grande importância para o manejo dos 

sintomas, das complicações e do estado nutricional dos 

pacientes. 

Por se tratar de uma doença rara, os estudos são 

recentes e o tamanho de suas amostras é reduzido, o que pode 

limitar algumas conclusões a respeito do uso. Entretanto, 

baseado nos resultados até o momento encontrados, é 

esperado que as drogas recém descobertas promovam 

mudanças consideráveis na história da doença AME. 

As perspectivas futuras quanto ao desenvolvimento de 

novas drogas também se mostram promissoras, sendo a 

abordagem na forma de terapia genética uma das mais 

interessantes. O investimento em novos estudos, tanto para 

novos tratamentos quanto para ampliação dos conhecimentos 

a respeito dos tratamentos já estabelecidos, é essencial para a 

ampliação das possibilidades de manejo desses pacientes. 
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RESUMO: Cuidados paliativos ligam-se às doenças fatais pela 
atuação focada na qualidade da assistência compreendendo 
desde o sofrimento físico até o psíquico, a religiosidade e a 
socialização dos envolvidos. Na genética clínica, existem 
diversas condições cuja terminalidade de vida iminente ou 
progressiva se dá; contudo, pouco se relaciona essa 
especialidade com os cuidados paliativos na literatura científica, 
o que reflete a fragilidade desses conhecimentos por parte dos 
profissionais de saúde. Nesse sentido, foi feita a presente 
revisão de literatura na base bibliográfica Pubmed utilizando os 
descritores “palliative care” e “genetics”, junto do operador 
booleano “AND”. Além disso, foram usados os seguintes filtros: 
textos disponibilizados na íntegra de forma gratuita, publicados 
nos últimos 5 anos, sobre humanos. Dentre os critérios de 
exclusão, cita-se: trabalhos com ênfase na descrição do método 
de cuidado paliativo, não observando aspectos sociais e 
individuais dos pacientes, revisões bibliográficas. Desse modo, 
foi observado que para além dos debates quanto à ética 
médica, é essencial de ter um diagnóstico eficiente que viabilize 
em tempo o acompanhamento da progressão da doença, 
objetivando proporcionar qualidade de vida, preservar a 
sociabilidade e redução do desgaste tanto físico quanto 
financeiro. Paralelamente, os profissionais envolvidos têm de 
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compreender a complexidade dos impactos da doença, 
estendendo o cuidado para a rede de apoio do paciente ao 
alcançar plena intercessão entre técnica, ética e sensibilidade. 
Palavras-chave: Assistência Paliativa. Cuidados a Doenças 
Terminais. Genética Médica. Morte. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Cuidados paliativos são descritos a partir de uma 

atuação focada na melhoria da qualidade da assistência à 

pessoas relacionadas com doenças fatais, tanto os enfermos 

quanto seus familiares, segundo a Organização Mundial da 

Saúde (2003). Nesse sentido, estão englobadas ações de 

prevenção e alívio do sofrimento, construídas a partir da 

identificação precoce, avaliação e atuação, a exemplo da 

atenuação de sintomas angustiantes, integrando aspectos 

psicológicos e espirituais e do oferecimento do suporte à 

família.  

Essa área da saúde tem tido sua valorização crescente 

devido o aumento do tempo de vida proporcionado pela 

tecnologia e o avanço de conhecimentos não implicar, 

necessariamente, na melhoria da qualidade de vida tanto nos 

casos de doenças quanto no próprio envelhecer. Como 

ressaltado por Gomes e Otero (2016), o impasse hodierno levou 

a cultura negacionista da morte, fazendo com que sejam 

comum procedimentos invasivos e medidas drásticas para o 

paciente e para os profissionais é caracterizada pelo fracasso e 

por sentimento de falhas. 

A visão do paciente como vulnerável, frágil e 

estigmatizado devido seu sofrimento gera maior desgaste pelo 

medo de ser excluído de sua própria vida em sociedade. Por 
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isso, é primordial revisar essa interpretação, substituindo-a por 

uma que entenda o sujeito com titularidade de direitos, a 

exemplo da dignidade, por mais que para sua condição não 

exista medida terapêutica conhecida ou aplicável que seja 

responsável pela cura e, em alguns casos, prolongamento da 

sobrevida (FRANÇA, 2017). 

No Brasil, para criação e implementação dos cuidados 

paliativos foi criada a Resolução Nº 41, de 31 de outubro de 

2018, pela Comissão Intergestores Tripartite, através do 

Ministério da Saúde para dar aporte jurídico possibilitando as 

ações e sua efetividade. Conforme Farias (2020), essa 

Resolução organizou os cuidados paliativos  no Sistema Único 

em Saúde (SUS) sob a perspectiva de um acompanhamento 

continuidade e integrado. 

Se por um lado a legislação norteadora é discutida a fim 

de que seja reconhecida a especialidade; por outro a 

disparidade socio-econômica faz com que a morte seja negada 

por ricos devido crença desesperada quanto à eficácia de novas 

intervenções e, também, cerceia quem tem menor poder 

aquisitivo dessa discussão pela instabilidade política fragilizar 

outros direitos (SILVA, 2018).  

Apesar de sua importância, o entendimento sobre essa 

temática pelos profissionais de saúde é ambíguo e não tem 

delimitação certa, estando ligado principalmente com as noções 

de “cuidados no fim da vida” e contribuindo tanto para cuidados 

inadequados quanto para a subutilização de perspectivas mais 

coerentes no tocante às necessidades das pessoas. Somado à 

isso, em áreas com amplo espectro de comorbidades, tal qual 

a genética médica, em que se tem desde casos no começo da 

vida quanto cânceres que se estendem por anos 

comprometendo a qualidade de vida, é imprescindível refletir 
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sobre os impactos da terminalidade no cuidado proporcionado 

(FURFARI et al. 2017; STASO et al. 2018; YAMASAKI, 2017). 

Nesse sentido, não é suficiente apenas o conhecimento 

de anomalias ligadas às síndromes, diagnósticos diferenciais, 

possíveis complicações. Conforme Porto et al (2020), os 

profissionais devem saber como manejar o caso de uma forma 

integrada multiprofissional, que busque bem-estar, incluindo a 

preservação da sociabilidade, assistência que abarque a 

espiritualidade e os envolvidos no processo da doença. 

Outrossim, saber comunicar as más notícias é enfrentar 

a falta de preparo e de suporte emocional dos profissionais que 

na prática são marcados por silêncios e expectativas 

inalcançáveis, consolidade prejuízos importantes à conduta 

(BASTOS et al., 2017).  

Dentre os desafios elencados por esse grupo citam-se 

tornar compreensível a morte como processo natural; a 

existência de poucos especializados e seu adequado, evitar 

procedimentos que possam gerar sofrimento; falta de 

abordagem formal e informal na educação; tabu sobre a morte 

e morrer; equipe pequena com carência de profissionais com 

interesse e perfil para área (SILVA, 2018). 

À vista disso, se tem duas fragilidades nas graduações 

da área da saúde: o estudo da genética clínica e a inserção 

formal na grade curricular de cuidados paliativos, mesmo na 

apresentação de protocolos para emitir más notícias. 

Consequentemente, como observado por  Melo et al. (2019), é 

necessário defender competências adequadas para as 

demandas do SUS bem como capacitar recursos humanos em 

saúde no que concerne doenças genéticas e defeitos 

congênitos. 

Portanto, faz-se pertinente o aprofundamento nos 

estudos sobre os cuidados paliativos para melhorar a conduta 
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apoiando-se na optimização de recursos, do trabalho 

interprofissional, sobretudo em se tratando de doenças 

genéticas. Nessa perspectiva, o presente trabalho objetiva 

analisar produções científicas acerca de doenças genéticas sob 

o prisma dos cuidados paliativos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para composição dessa revisão de literatura, foi 

realizada uma pesquisa na base bibliográfica Pubmed 

utilizando os descritores “palliative care” e “genetics”, junto do 

operador booleano “AND”. Além disso, foram usados os 

seguintes filtros: textos disponibilizados na íntegra de forma 

gratuita, publicados nos últimos 5 anos, sobre humanos. Dentre 

os critérios de exclusão, cita-se: trabalhos com ênfase na 

descrição do método de cuidado paliativo, não observando 

aspectos sociais e individuais dos pacientes, revisões 

bibliográficas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A princípio, utilizando os descritores escolhidos, foram 

encontrados 59 trabalhos científicos, sendo 34 desses elegíveis 

após leitura de títulos e de resumos; em seguida, aplicando 

critérios de inclusão e os de exclusão foram selecionados os 7 

artigos para a composição da presente revisão (Figura 1). 
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Figura 1. Peneira metodológica da pesquisa e seleção dos 

artigos usados no trabalho. 

 

Fonte: Autores. 

Dentre os artigos selecionados, observou-se, 

inicialmente, a heterogeneidade das condições genéticas dos 

relatos de caso e, por conseguinte, do seu meio de veiculação 

bem como o público alvo dentre as mais diferentes 

especialidades da área da saúde (Tabela 1).. 
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Tabela 1. Artigos selecionados para essa revisão bibliográfica 

 
Autores (ano) Condição genética Revista 

FURFARI, A.; WAN, B. A.; 

DING, K.; WONG, A. et al. 

(2017) 

 

Vários tipos de câncer 

 

Analls of 

Palliative 

Medicine 

GRAHAM, J. V.; HOGG, D. 

R. (2019) 

Hematomacrose hereditária  Rural Remote 

Health 

HUGGARD, D.; STACK, 

T.; SATAS, S.; GORMAN, 

C. O. (2015) 

 

Síndrome de Donahue 

 

BMJ Case 

Reports 

ROHANIZADEGAN, M.; 

ABDO, S. M.; 

O'DONNELL-LURIA, A.; 

MIHALEK, I. et al. (2017) 

 

Doença de Niemann-Pick tipo C 

 

Cold Spring 

Harbor 

molecular 

case studies 

SHAPIRO, E.; AHMED, A.; 

WHITLEY, C.; DELANEY, 

K. (2018) 

 

Mucopolissacaridose tipo IIIA 

 

Molecular and 

genetics 

metabolism 

STASO, P.; PAITL, S.; 

PATEL, D. R. (2018) 

Trissomia do cromossomo 13 - 

Síndrome de Patau 

 

AME Case 

Reports 

YAMASAKI, M. (2017) 

Malformações múltiplas; 

trissomia do cromossomo 13; 

anormalidade cromossômica; 

ventriculomegalia e 

encefalocele occipital. 

 

Neurologia 

Medico- 

Chirurgica  
Fonte: Autores.  

 

 

As publicações são de periódicos que compreendem de 

áreas desde os cuidados palitivos até neurologia cirúrgica, mas 

representam um baixo número de publicações ao todo. Nesse 

sentido, já se observam limitações tanto quanto ao quantitativo 
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quanto ao impacto de profissionais atingidos que, em sua 

maioria, são médicos dado o público alvo das revistas em que 

são feitas as publicações 

Os conhecimentos em genética médica são essenciais 

para a confirmação diagnóstica de uma condição que limita o 

tempo de vida, dando partida para o cuidado já considerando 

significativos dilemas éticos relativos ao paciente e à família. 

Somado à isso, há de se considerar as singularidades de cada 

condição, discutindo em equipe multidisciplinar e com a família, 

a fim de balancear benefícios com os riscos com as sequências 

de cada escolha terapêutica (HUGGARD et al. 2015; SHAPIRO 

et al. 2018; STASO et al. 2018). 

Para alcançar isso, é importante que o paciente e a 

família sejam devidamente informada dos cenários, das 

intervenções possíveis e tenha autonomia para fazer escolhas, 

a fim de que os cuidados prestados amenizem o ônus do 

cuidado diário de uma doença progressiva e degradante. Ainda, 

possibilitar a família buscar recursos e uma rede de contatos de 

famílias envolvidas em situações similares e até a mesma 

condição (HUGGARD et al. 2015; SHAPIRO et al. 2018; STASO 

et al. 2018). 

A partir dessa perspectiva, o papel dos profissionais de 

saúde, segundo Staso et al. (2018), é oferecer compreensão 

baseada em evidências de forma transparente e imparcial, 

objetivando garantir autonomia na tomada de decisões. 

Podendo incluir uma investigação da comorbidade tendo em 

vista o melhor entendimento da expressão variável em fenótipo.  

Nesse sentido, saber identificar anomalias genéticas 

está ligada à diversos domínios da medicina de precisão, tais 

como diagnóstico; prognóstico e resultados; manejo e terapia; 

por fim, utilização de recursos. A exemplo de casos de doença 

de Niemann-Pick tipo C que cursa com neurodegeneração e 
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falência de órgãos, a partir do uso de sequenciamento rápido 

do exoma, se pode diagnosticar com precisão e seguir com 

cuidados paliativos, preservando da angústia de estar na fila de 

transplante (ROHANIZADEGAN et al., 2017).  

Com efeito, observa-se que os recursos diagnósticos 

quando usados a partir de uma perspectiva crítica abarcam 

vários âmbitos da medicina de precisão, a exemplo do auxílio 

ao diagnóstico, prognóstico e resultados, manejo e terapia, 

utilização de recursos. Dessa forma, pode-se já inicar uma 

conduta pauta nos cuidados paliativos cujos eixos de atuação 

envolvem diversos âmbitos da natureza bio-psicosocial do ser 

humano (Figura 2). 

Sob essa perspectiva, ao se diagnosticar o mais precoce 

possível, pode-se evitar casos com desenvolvimento de 

funções fisiológicas decorrentes, a exemplo do diabetes tipo 2 

e da hepatomegalia do caso de hematocromatose hereditária 

de Graham e Hogg (2019). O paciente do caso em questão 

padeceu por carcinoma hepatocelular devido diagnóstico tardio 

o que ressalta a importância do rastreio capaz de detectar 

potencial fenotípico ou portador de doenças hereditárias, além 

do diagnóstico precoce que induz medidas preventivas 

inicadas. 
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Figura 2. Esquematização dos eixos de uma conduta pautada 

nos  cuidados paliativos. 

 

Fonte: Autores. 

Em concordância, Shapiro et al. (2018), ao estudar 

pacientes com Mucopolissacaridose tipo IIIA, enfatizou o 

delineamento do prognóstico como facilitador no preparo para 

desafios futuros, tanto para o parentes quanto para os 

profissionais. Para esse fim, foram acompanhados indicadores 

de funcionamento cognitivo, motor e social, a exemplo da 

comunicação, habilidades de vida diária e socialização, 

respectivamente. Dessa forma, o trabalho era baseado na 

prevenção de complicações e na atenuação de problemas nas 
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mais diversas áreas que fragilizam a qualidade de vida, citem-

se dor, alteração no sono e comportamento. 

Com ênfase no aspecto comportalmental dos pacientes, 

Shapiro et al. (2018) apontava como maior problema para os 

cuidadores dos pacientes, sendo referido como fardo pelos pais 

devido instabilidade e o maior dificultante do tratamento. Dentro 

dos eixos de conduta esse é um dos mais difíceis de se lidar, 

pois requer tanto suporte psicológico quanto resiliência dos 

envolvidos tendo em vista a doença ser progressiva e 

demandante. 

Paralelamente, foi observado que, por mais que a 

Mucopolissacaridose tipo IIIA cursasse com impactos negativos 

pelo comprometimento físico dos pacientes, as famílias 

conseguiam se adaptar e manejar melhor as demandas do que 

em estágios iniciais da doença (SHAPIRO et al. 2018). Dentre 

as queixas dos familiares estavam presentes estresse, perda 

da mobilidade, além da necessidade de ter cuidados espaciais 

como a alimentação por sonda e desobstrução de vias áreas. 

Tais pontos foram trabalhados com a melhor compreensão da 

doença e de seu curso, aceitação e suporte ofertado pelos 

profissionais envolvidos, principalmente o psicológico que era 

responsável pela melhor visualização do futuro esperado 

(SHAPIRO et al. 2018). 

Observam-se que muito embora os avanços 

tecnológicos consigam encontrar achados de má formações no 

sistema nervoso central ainda no pré-natal, um exemplo grave 

trabalhado por Yamasaki (2017), os resultados à longo prazo 

não serem bem desvendados dificulta o norteamento da equipe 

médica. Nesse caso, o tratamento é indicado considerando a 

individualidade da má formação junto dos desejos dos pais e da 

criança, podendo ser administrado em sua totalidade de 

alternativas; tendo restrição de cirurgias invasivas, tais como as 
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cardíacas, e procedimentos como a hemodiálise; tratando para 

alívio; ou mesmo suspendendo todas as opções (YAMASAKI, 

2017).   

Nos casos com comprometimento da comunicação com 

récem nascidos fazem com que a equipe parta da análise ética 

assumindo compreensão completa da beneficência e da não 

maleficiência; contudo, o paciente em si não consegue 

transmitir conclusivamente como se sente. Portanto, faz-se 

pertinente a cuidadosa e contínua verificação do estado do 

doente que seja sensível à reações espontâneas como sorrisos 

e risadas que, embora não seja aplicáveis em escalas métricas 

de pontuação clínica, refletem bem estar (STASO et al. 2018).  

Ainda, nos casos intrauterinos, para além dos 

profissionais, a sociedade tem a obrigação de prover 

informações e suporte, respeitando os direitos e as decisões da 

família, sobretudo as da mãe que encontra-se em posição de 

fragilidade devido também às fortes pressões familiares, sociais 

e religiosas (YAMASAKI, 2017).   

Já no tocante às crianças, uma relevante questão é a 

negligência médica, isto é, a falha dos responsáveis ao prover 

cuidados em saúde adequados ao infanto. Nessa situação, 

segundo Yamasaki (2017), há substituição dos responsáveis 

legais, podendo ser ou não um parente, tornando ainda mais 

delicado o julgamento que, por si só, pode se estender e 

dificultar a rapidez no acerto de conduta, gerando desgaste 

físico e emocional aos envolvidos, limitando possibilidades 

terapêuticas e vulnerabilizando o bem estar. 

Quanto à esse público em questão, segundo Huggard et 

al. (2015), o cerne do argumento ético da conduta é a avaliação 

do paciente conseguindo enquadrá-lo como “sem chance”, 

“sem propósito” ou “paciente em situação insuportável” (Figura 

3). O primeiro quadro diz respeito às condições graves a ponto 
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do suporte atrasar a morte sem alívio do sofrimento; já o 

segundo engloba situações cujo grau de deficiência física e/ou 

mental é significativo a ponto de não ser razoável o desgastante 

prolongamento da vida; por fim, o último eixo refere-se aos 

casos nos quais a família acredita que o tratamento é mais do 

pode ser tolerado. 

 

Figura 3. Quadros para evocar cuidados paliativos tratados por 

Huggard et al. (2015). 

 

Fonte: Autores. 

Na prática, um mesmo paciente pode estar dentre os três 

grupos, a exemplo do caso de Síndrome de Donohue com 

prognóstico ruim, tratamento exigindo repetidas coletas de 

sangue e administração de insulina subcutânea no recém 

nascido, desejo dos pais de minimizar dor e angústia 

(HUGGARD et al. 2015). Com efeito, para a tríade equipe-

paciente-família, os cuidados paliativos eram um rumo natural 
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e aceito como melhor alternativa para garantir o respeito 

defendido nos cuidados paliativos. 

Na oncologia, em particular no caso de metástase óssea 

que é o tipo mais comum, devido aos efeitos da radioterapia, os 

pacientes têm declínio da qualidade de vida tanto em aspectos 

funcionais quanto por causa dos sintomas, a exemplo de 

náusea, vômito e dor.  Apesar disso, sobrevivem por anos e, 

por isso, como observado por Furfari et al. (2017), é importante 

tratar a sintomatologia tendo em vista seu impacto negativo no 

bem estar.  

Concomitante ao tratamento sintomático, partir das 

particularidades genéticas influenciando na qualidade de  vida,  

pode-se observar alteração de níveis de proteína, 

principalmente as inflamatórias, correlacionando-se com 

prognóstico, ressaltando o conhecimento técnico como aliado 

do cursar da doença e sendo útil para minizar desgaste 

(FURFARI et al. 2017). Ainda que promissora essa linha de 

tudo, é relevante reforçar o seu limitado quantitativo de estudos 

que não confere solidez para embasar o uso prático, sobretudo 

em situações em que a viabilidade e sustentabilidade desses 

recursos para conduta sejam precárias. 

Ainda, haja vista o exposto por Furfari et al. (2017) 

corroborando com Graham e Hogg (2019), em casos cuja 

hereditariedade é importante para a comorbidade, o 

aconselhamento genético há de ser realizado para não apenas 

se ter acompanhamento de outros memros que possam vir a 

desenvolvê-la, mas também oferecer à família maior 

compreensão de seus aspectos na tomada de decisão. No 

Brasil, para além do baixo nível de letramento em saúde da 

população, o limitado número de geneticistas e a dificuldade de 

acessar serviços com essa especialidade configuram-se como 

uma afronta para a saúde e para a vida. 
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Tendo em vista a terminalidade de diagnósticos 

reservados na genética médica, os cuidados paliativos se 

estendem desde o conforto ao amenizar sintomas até 

possibilidade de estar bem para interagir com pessoas 

queridas, preservando um pouco da sociabilidade. Como 

oservado por Graham e Hogg (2019), esses fatores 

proporcionam qualidade ao longo da vida pela sensibilidade às 

emoções tanto dos pacientes quanto da família, a fim de que 

não seja uma experiência disruptiva entre o conhecido e o 

desconhecido nos diversos âmbitos, citem-se saúde, rotina, 

bem-estar, relações interpessoais. Para isso, faz-se basilar ter 

um cuidado multidisciplinar altamente preparado e atento ao 

paciente e seus entes, conseguindo personalizar condutas para 

melhor gestão do caso. 

Nessa lógica, relatos como de Yamasaki (2017), o 

cuidado da equipe de enfermagem durante o nascimento sendo 

continuado até a morte de recém-nascidos, preocupando-se em 

proporcionar um momento da família e conectá-los à uma rede 

de suporte cujos participantes configuram experiências bem 

vistas pelo respeito do processo de morrer e pelo cuidado para 

com todos os envolvidos.  

Corroborando com isso, Shapiro et al. (2018) ressalta a 

importância do aconselhamento psicológico dos familiares para 

a diminuição da sobrecarga e melhor estruturação da rotina 

familiar, considerando seus participantes e o cursar da doença 

com consciência. Essa revisão do processo de morrer que 

exige inerentemente a reformulação da dinâmica do seio 

familiar quando acompanhada consegue ser mais natural, 

efetiva e proporcionar alívio. 

Isto posto, ao se ver as limitações do público-alvo 

atigindo pelos poucos artigos publicados sobre a temática 

tratadas tem-se uma importante fragilidade na construção de 
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equipes multiprofissionais com referenciais para a atuação 

proposta. Nessa perspectiva, não só os acadêmicos tem  

dificuldade de trabalhar as competências necessárias para esse 

problema ainda durante a formação como também a literatura 

não consegue fundamentá-los propriamente. 

A genética se demonstra como promissora perspectiva 

que auxilia tratamentos ao conseguir - de forma não invasiva - 

por permitir alternativas terapêuticas mais acertadas conforme 

a interação do fármaco com estruturas celulares, para além de 

identificar na família o fenótipo.  

Um exemplo dessa panorama é a análise biomarcadores 

associados com a qualidade de vida e sintomas, como a dor, a 

partir da saliva dos pacientes e da busca de variantes 

significativas de genes envolvidos com regulação, metabolismo 

e transporte dos lipídeos, envolvidos no metabolismo de 

fármacos (FURFARI et al. 2017; GRAHAM e HOGG, 2019). 

Novamente, essa tecnologia não é acessível para todos os 

serviços e o acesso aos resultados de tal investigação pode 

prolongar por um tempo indeterminado ou mesmo ser 

contraindicada por logística, custo e gravidade do caso. 

Contudo, há de se retomar que tão importante quanto o 

conhecimento técnico, é imprescindível dar autonomia e incluir 

o paciente no processo como um todo, incentivando-o, dentro 

das possibilidades, que o paciente encontre amigos, esteja em 

um ambiente confortável e conhecido, consiga decidir como 

gostaria de viver (GRAHAM E HOGG, 2019). Quando não 

portador de discernimento e de autonomia para tal, os desejos 

dos seus responsáveis devem ser seguidos. 

 Ainda, a dificuldade de se realizar os estudos na temática 

se dá tanto pela quantidade de pacientes ser pequena quanto 

pela presença de condições cuja morbi-mortalidade impedem o 

acompanhamento (FURFARI et al. 2017; SHAPIRO et al. 2018). 
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Contudo, a importância de trabalhos nessa temática se dá 

principalmente por existirem doenças progressivas e 

neurodegenerativas que se beneficiam pelo diagnóstico ágil 

seguido dos cuidados paliativos.  

 

CONCLUSÕES  

 

Por fim, verifica-se diversos pontos para debates quanto à 

ética na atuação dos profissionais de saúde, 

concomitantemente à importância de ser eficiente no 

diagnóstico e no acompanhamento da progressão da doença. 

Ainda, entender os cuidados paliativos em sua complexidade, 

envolvendo o paciente e sua rede de apoio, proporciona uma 

melhor extensão do cuidado, otimização dos custos 

terapêuticos e mais preciso acerto de expectativas. Desse 

modo, faz-se importante não só o estudo da genética médica, 

como também a intercessão com os cuidados paliativos 

preparando os profissionais tanto no que concerne à técnica 

quanto à ética e à sensibilidade. 
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RESUMO: A forma como uma pessoa responde a um 
tratamento farmacológico não é um processo com efeitos 
semelhantes que se repetem em todas as pessoas, visto que 
as variações genéticas que tornam cada indivíduo 
essencialmente original refletem em ações singulares para 
cada fármaco em cada ser humano. A farmacogenética surgiu, 
então, como uma ciência destinada a identificar as variações 
que interferem na eficácia e na segurança da terapia 
medicamentosa.Com esse estudo, objetivou-se a relação geral 
da farmacogenética na conduta médica e de que forma 
podemos personalizar as decisões e o caminho terapêutico-
medicamentoso do paciente, e para tal, realizou-se uma revisão 
integrativa da literatura, utilizando a base de dados MEDLINE, 
a partir de artigos científicos completos no período entre 2015 
a 2020, disponíveis na língua inglesa e com humanos como 
foco de estudo.  Através deste estudo, tornou-se possível uma 
avaliação sistemática sobre a forma como essa ciência pode ter 
grande relevância na conduta terapêutica. Nesse sentido, o 
entendimento dos alvos genéticos específicos permite uma 
observação minuciosa dos caminhos e das variações dos 
fármacos a partir do momento que são absorvidos pelo 
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organismo. Logo, essa ciência estabelece-se como uma grande 
promessa na medicina de precisão devido à sua capacidade de 
poder antecipar efeitos e permitir o direcionamento de terapias 
ideais, personalizadas e com menos reações adversas 
desnecessárias. 
Palavras-chave: farmacogenetica, medicina personalizada, 
terapêutica.  
  

INTRODUÇÃO  

  

A forma como uma pessoa responde a um tratamento 

farmacológico não é um processo com efeitos semelhantes que 

se repetem em todas as pessoas, visto que as variações 

genéticas que tornam cada indivíduo essencialmente original 

refletem em ações singulares para cada fármaco em cada ser 

humano (FRICKE-GALINDO et al., 2018). Nesse sentido, 

segundo Fricke-Galindo et al. (2018), a farmacogenética surgiu, 

então, na metade do século XX como uma ciência a partir de 

evidências claras de que heranças genéticas tinha influência 

direta no efeito de medicamento e, segundo Brito (2015), como 

uma ciência destinada a identificar as variações que interferem 

na eficácia e na segurança da terapia medicamentosa. 

No entanto, essa relação íntima entre a expressão dos 

genes humanos e o feedback do organismo à medicamentos 

por muito tempo foi passada despercebida, segundo Santos 

(2017), em função de outros aspectos como a idade, o género 

sexual, as patologias existentes, o uso de tabaco, drogas e 

álcool, a prática de exercício físico e ainda a administração 

concomitante de outros medicamentos, que se sobressaiam no 

momento de escolha de tratamento farmacológico. Porém, as 

diferenças de respostas têm se manifestado pertinentes à 

medida em que o desenvolvimento de novos medicamentos 
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mais complexos é acompanhado pelo estreitamento das 

margens terapêuticas e o aumento da especificidade para com 

os alvos farmacológicos (SANTOS, 2017). 

Assim, a abordagem da medicina que admite que o 

tratamento para um serve para todos tem se tornado obsoleto. 

Então, normalmente ao se referir a farmacogenética temos 

relacionado ao termo “medicina personalizada”, pois uma 

aparenta ser consequência da outra. Dessa forma temos que o 

tratamento personalizado parece ser promissor, uma vez que 

teremos uma redução no risco de reações adversas, toxicidade, 

excesso ou défice da dose e evita a tentativa e erro na escolha 

do fármaco (BRITO,2015). 

Em 2011, em Portugal, ocorreu um estudo no qual foram 

analisadas cerca de 6,622 notificações relacionadas a reações 

adversas de medicamentos, sendo que, destas, 4,912 foram 

classificadas como graves. Neste mesmo caso tiveram um 

resultado de 33 mortes, 404 casos de risco de vida para o 

paciente e 996 hospitalizações por conta do medicamento. 

Dessa forma podemos considerar que o perfil genético do 

paciente, com valor preditivo positivo para a toxicidade ou para 

reações adversas, traria um benefício clínico considerável na 

hora de escolher o fármaco ou a dose, dessa forma ocorrendo 

uma minimização das complicações do paciente, reduzindo 

dessa forma o número de reações adversas relacionadas aos 

medicamentos (BRITO,2015). 

 Este estudo busca, portanto, por meio da revisão 

sistemática da literatura, explorar a relação geral da 

farmacogenética na conduta médica e em como essa ciência 

pode redirecionar e personalizar a tomada de decisões e o 

caminho terapêutico-medicamentoso de um paciente. 
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MATERIAIS E MÉTODO  

  

Para o estudo em questão foi escolhido o método de 

Revisão integrativa da Literatura (RIL), que inclui uma análise 

de pesquisas relevantes que dão suporte a tomada de decisões 

e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do 

conhecimento de determinado assunto, além de localizar 

déficits que podem futuramente serem preenchidos com novos 

estudos (MENDES, 2008). Dessa forma, as etapas percorridas 

para a elaboração da pesquisa seguiram o modelo estabelecido 

por Ercole, Melo e Goulart (2014) que é constituído por seis 

passos, sendo eles: identificação do tema e elaboração da 

pergunta norteadora; estabelecimento dos critérios de inclusão 

e exclusão, por meio da busca nas bases de dados; 

identificação e análise dos estudos pré-selecionados e 

selecionados; categorização dos estudos; investigação e 

interpretação dos resultados encontrados e, por último, 

apresentação da revisão. 

A presente revisão teve como pergunta norteadora: 

Como a farmacogenetica pode influenciar na conduta 

terapêutica? Dessa forma, a coleta de dados foi realizada na 

Biblioteca Virtual em saúde (BVS), no período de setembro e 

outubro de 2020, por meio dos Descritores em Ciências da 

Saúde, na língua inglesa, que foram: "Pharmacogenetics" e 

"Therapeutics", em que foram encontrados 36 artigos dos quais 

foram selecionados 12 para compor esse estudo. 

Definiram-se critérios de inclusão e exclusão para a base 

de dados utilizada. Dessa forma, na BVS os critérios inclusão 

foram: texto completo disponível, com os assuntos principais 

farmacogenetica, genômica, tratamento farmacológico, limitado 

aos humanos, com idioma em inglês, no espaço temporal de 
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2015-2020, tendo como artigos os tipos de documento. 

(fluxograma 1). Em virtude da avaliação dos estudos 

específicos referente a base da dados utilizada, tendo como 

direcionamento tanto a pergunta norteadora quanto os critérios 

de inclusão e exclusão, ocorreram análises críticas visando 

organizar os artigos selecionados de modo que a método e a 

coerência do trabalho fosse preservada, evitando erros no 

processo de produção da revisão integrativa. Em uma primeira 

abordagem, os títulos foram lidos, selecionados apenas os que 

respondiam a pergunta norteadora. Em seguida, foram 

excluídos artigos repetidos no banco de dados. Após isso, foi 

realizada a leitura completa dos 12 artigos que foram 

selecionados. 

Diante disso, para facilitar a análise e a revisão dos 

artigos, foram construídos quadros sinópticos de forma a 

enquadrar informações fundamentais quanto à autoria, o título, 

a base de dados, o periódico publicado, o idioma, o país de 

origem, o tipo de pesquisa, a população-alvo, o tamanho 

amostral, os objetivos, os principais resultados e a categoria em 

que se encaixavam os estudos selecionados, permitindo a 

visualização individual e emparelhada dos objetivos e dos 

principais achados. 

 



FARMACOGENÉTICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA  

 
 

 
  

 Resultados e discussão  

Durante o processo de pesquisa, foram encontrados um 

total de 36 artigos após a aplicação dos critérios de inclusão, os 

quais deram origem aos 12 artigos, após a aplicação dos 

critérios de exclusão, que embasaram a construção desta 

revisão e que estão organizados e descritos em relação à 

autoria, ao título do trabalho, à base de dados onde foi 

encontrado, ao título do seu respectivo periódico, ao idioma 

original e ao país em que foi inicialmente publicado. Todos os 

estudos encontrados e selecionados estavam em idioma inglês 

e possuíam origens variadas, em que a maioria (25%) pertencia 

aos Estados Unidos da América. (Quadro 1) 
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 Quadro 1: Caracterização geral dos artigos selecionados para 

compor a RIL. Patos, 2020.  

Autores/ano Título do Artigo BD Título do 

Periódico 

Idioma País 

Cacabelos 

(2017) 

Parkinson's 

Disease: From 

Pathogenesis to 

Pharmacogenomics 

  

MED

LINE 

Internationa

l Journal of 

Molecular 

Sciences 

Inglês Espa

nha 

Calvo et al. 

(2016) 

Pharmacogenomics, 

Pharmacokinetics, 

and 

Pharmacodynamics 

in the Era of 

Targeted Therapies 

  

MED

LINE 

American 

Society of 

Clinical 

Oncology 

Educational 

Book 

Inglês Espa

nha 

Deny et al. 

(2018) 

The Influence of Big 

(Clinical) Data and 

Genomics on 

Precision Medicine 

and Drug 

Development 

  

MED

LINE 

Clinical 

Pharmacolo

gy & 

Therapeutic

s 

Inglês EUA 

Grossman 

et al. 

(2016)  

 Pharmacogenomics 

Strategies to 

Optimize treatments 

for Multiple 

sclerosis: Insights 

from Clinical 

Research 

 

MED

LINE 

 Progress in 

Neurobiolog

y 

Inglês   

UK 
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Lewis et 

al. (2018) 

Pharmacogenomics 

and implementation 

of precision 

therapeutics in the 

neonatal ICU: a new 

frontier? 

 

MED

LINE 

Pharmacog

enomics 

 Inglês  EUA 

Cascorbi 

et al. 

(2018) 

 Significance of 

Pharmacogenomics 

in Precision 

Medicine 

MED

LINE  

Clin 

Pharmacol 

Ther 

 Inglês  DE 

Lee et al. 

(2016) 

 Therapeutic 

Strategies for 

Neuropathic Pain: 

Potential Application 

of 

Pharmacosynthetics 

and Optogenetics 

 

MED

LINE 

 Mediators 

of 

Inflammatio

n 

 Inglês  KOR 

Ye et 

al.(2016) 

 

Genetic variation in 

IBD: progress, clues 

to pathogenesis and 

possible clinical 

utility 

 

MED

LINE 

Expert Rev 

Clin 

Immunol 

 Inglês  KOR 

             

Ciccolini et 

al. (2015) 

 Pharmacogenetics 

and breast cancer 

management: 

current status and 

perspectives 

 

MED

LINE 

 Expert 

Opin Drug 

Metab 

Toxicol 

 Inglês  FR 

Santos et 

al. (2017) 

 Acomprehensive 

map of molecular 

drug targets. 

MED

LINE 

 

 

Nature 

Reviews 

Drug 

Discovery 

 inglês  UK 

Sadee 

(2017) 

personalized 

Therapeutics and 

Pharmacogenomics: 

Integral to 

Personalized 

Healthcare 

MED

LINE 

pharmaceutic

al Research 

inglês EUA 

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%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=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=Expert%20Rev%20Clin%20Immunol
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%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=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=Expert%20Rev%20Clin%20Immunol
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%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=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=Expert%20Rev%20Clin%20Immunol
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Guo et al. 

(2018) 

pharmacogenomics 

signature: A novel 

strategy on the 

individual 

differences in drug 

response.  

MED

LINE 

Elsevier ingês CN 

 

Quanto a metodologia dos próprios artigos selecionados, 

7 deles (58,3%) apresentaram o tipo de pesquisa mista e 5 

(41,6%) apresentaram-se como artigos descritivos. (Quadro 2) 

Quadro 2: Caracterização metodológica dos artigos 

selecionados para compor a RIL. Patos, 2020. 

 

Tipo de 

Pesquisa 

Autores/Ano Nº % 

Mista Cacabelos (2017) 

Grossman et al. 

(2016)  

Lee et al. (2016) 

Santos et al. 

(2017) 

Guo et al. (2018) 

5 41,6% 

Descritiva Calvo et al. (2016) 

Deny et al. (2018) 

Lewis et al. (2018) 

Cascorbi et al. 

(2018) 

Ye et al.(2016) 

Ciccolini et al. 

(2015) 

Sadee (2017) 

7 58,3% 

 

Dentre as publicações foram identificadas, ainda, 3 

categorias gerais que compunham o eixo dos estudos: 

Otimização do tratamento, medicina de precisão e redução de 
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custos, em que a categoria “medicina de precisão” (52,63%) foi 

a mais amplamente representada no discorrer dos artigos. 

(Quadro 3) 

Quadro 3: Categorização dos achados da RIL. Patos, 

2020. 

Categoria dos 

estudos 

Autores/Ano Nº % 

Otimização do 

tratamento 

Cacabelos (2017) 

Grossman (2016) 

2 10,52% 

Medicina de 

precisão 

Calvo et al. (2016) 

Deny et al. (2018) 

Lewis (2018) 

Cascorbi (2018) 

Santos et al. (2017) 

Sadee (2017) 

Guo et al. (2018) 

Ciccoline et al. (2015) 

Lee et al. (2016) 

Ye et al. (2016)   

10 52,63% 

Marcadores 

genômicos 

Deny et al. (2018) 

Cacabelos (2017) 

Cascorbi (2018) 

Grossman (2016) 

Lewis (2018) 

Sadee (2017) 

Guo et al. (2018) 

7 36,84% 

Total   19 100% 

 

Os principais achados desta revisão evidenciaram que a 

farmacogenética possui o potencial necessário para influenciar 

positivamente na conduta terapêutica, seja a partir da 

personalização do tratamento (CALVO et al., 2016; DENY et al., 

2018; LEWIS, 2018; CASCORBI, 2018; SANTOS et al., 2017; 
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SADEE, 2017; GUO et al., 2018; CICOOLINE et al., 2015; LEE 

et al., 2016; YE et al., 2016), seja a partir da otimização do 

tratamento (CACABELOS, 2017; GROSSMAN, 2016). Além 

disso, essa ciência pode ser determinante na eficácia de 

terapias medicamentos por meio da ação minuciosa em alvos 

genômicos específicos (SANTOS et al., 2017; SADEE, 2017; 

GUO et al., 2018; CICCOLINE et al., 2015) e, ainda, ser 

essencial no aumento da acessibilidade de tratamentos 

personalizados e efetivos (DENY et al., 2018). 

A farmacogenética é responsável por grande percentual 

da variação nos caminhos percorridos relacionados à absorção 

e à distribuição e no efeito fisiológico produzido por um fármaco 

dentro do organismo (CACABELOS, 2017). Nesse sentido, o 

entendimento da funcionalidade e da relação gene-fármaco 

pode ser fundamental no desenvolvimento de novas terapias 

que possuam a competência de acelerar todo e qualquer 

tratamento medicamentoso, mantendo e/ou mesmo 

aumentando a segurança e a eficácia dessas terapias, 

permitindo a otimização tanto da tomada de decisões quanto 

dos resultados esperados. Assim, por exemplo, segundo 

Cacabelos (2017), a farmacogenética surgiu como uma 

alternativa inovadora e viável no tratamento da doença de 

Parkinson (DP), visto os efeitos insatisfatórios que possuíam os 

medicamentos convencionais utilizados e a possibilidade de, 

por meio dessa ciência, influenciar modificações epigenéticas 

em genes patogênicos, mecanísticos, metabólicos, 

transportadores e pleiotrópicos relacionados às vias 

dopaminérgicas. Além disso, um outro exemplo é o citado por 

Grossman (2016), em que relata um progresso considerável 

feito pela comunidade de pesquisa de esclerose múltipla (EM) 

na obtenção de percepções sobre os marcadores de 
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prognóstico associados à suscetibilidade, gravidade e 

progressão da doença em pacientes com essa condição, bem 

como o modo de ação das terapias  e a caracterização dos 

padrões de resposta tanto na clínica quanto a níveis 

moleculares, facilitando e direcionando o processo de decisão 

de uma melhor terapia para um efeito ideal, evitando a 

exposição dos pacientes de EM a potenciais efeitos adversos 

de medicamentos desnecessários. 

A medicina de precisão define a busca por quebrar 

limitações ainda existentes em relação ao tratamento médico 

de pacientes com a finalidade de adaptar e personalizar 

terapias para as características de cada indivíduo de forma a 

potencializar a eficácia de prognósticos, de diagnósticos e da 

própria terapêutica (CASCORBI et al., 2018). Diante disso, a 

farmacogenética surge como um grande expoente da medicina 

de precisão por, segundo Calvo et al. (2016), seu 

comprometimento em considerar a variabilidade interpaciente 

na ação do medicamento, levando em conta a imprecisão dos 

processos farmacodinâmicos e farmacocinéticos que podem 

trazer profundas consequências clínicas aos indivíduos, em 

especial aos mais debilitados; e por ser uma alternativa que 

propõe prever a resposta às terapias direcionadas, como 

também antecipar e orientar o tratamento. Nessa perspectiva, 

Calvo et al. (2016) percebeu, por exemplo, o papel que essa 

ciência poderia desempenhar na oncologia ainda no processo 

de dissecar a heterogeneidade do câncer de um paciente 

individual através da citogenética, de ensaios genéticos e, em 

alguns casos, de metilação, por obter informações prognósticas 

e preditivas usadas para começar a restringir as opções de 

tratamento farmacológico. Além disso, Calvo et al. (2016) ainda 

evidencia que a descoberta de biomarcadores específicos tem 
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sido essencial para o desenvolvimento de medicamentos, 

permitindo uma investigação ampliada em novas opções de 

terapia e uma melhor compreensão da biologia do câncer. 

Outrossim, Deny et al. (2018) complementa que um crescente 

corpo de evidências, obtidos em estudos de associação do 

genoma (GWAS), que podem pesquisar milhões de 

polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) em todo o genoma; 

têm mostrado que esses alvos genéticos sugerem, sobretudo, 

alvos eficazes de drogas, pois esses GWASs fornecem uma 

avaliação sistemática do impacto de variantes genéticas 

individuais para uma determinada característica. 

No entanto, de acordo com Santos et al. (2017), definir o 

conjunto de alvos mecanísticos de drogas requer evidência 

inequívoca da ação terapêutica de drogas através de parceiros 

biomoleculares claros. Na realidade, essa associação nem 

sempre é direta. Embora em muitos casos seja possível anotar 

um alvo amplamente aceito e inequívoco, para outras drogas, 

muitas vezes, há desacordo ou mudanças em compreensão ao 

longo do tempo, que é então refletida nas diferenças entre as 

fontes primárias. Por exemplo, considera-se que os 

antipsicóticos exercem seus efeitos, em grande parte, agindo 

como antagonistas da dopamina no receptor D2 e às vezes 

como antagonistas ou agonistas inversos do 5-hidroxitriptamina 

(5-HT, também conhecida como serotonina). Mas, os 

antipsicóticos também se ligam com afinidade nanomolar a 

outros receptores como os adrenérgicos, muscarínicos e 

receptores de histamina. Assim, apesar de muita especulação 

e investigação, o efeito terapêutico dos antipsicóticos ainda não 

foi demonstrado.  

Ademais, segundo Sadee (2017), a aplicação dos 

biomarcadores genéticos na clínica tem sido notavelmente 
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lenta, em parte porque qualquer variante genética única 

geralmente é responsável por apenas uma fração da influência 

genética no resultado da terapia.  Portanto, foi visto que a 

terapêutica personalizada requer a integração de múltiplos 

marcadores genômicos com todos os outros fatores que 

influenciam a resposta de um indivíduo. Logo, o caso dos 

antipsicóticos é um exemplo claro de que, apesar dos 

benefícios da farmacogenética na eficácia precisa de terapias 

medicamentosas, essa ciência ainda possui grandes desafios a 

serem superados até que seja possível sua ampla 

implementação na clínica médica. 

 

CONCLUSÕES  

  

A avaliação sistemática sobre a forma como a 

farmacogenética tem grande relevância na conduta terapêutica 

foi evidenciada como essa pesquisa, bem como o valor como a 

medicina atual orbita entre 2 eixos: a otimização e a precisão 

terapêutica, as quais são possibilitadas pela existência de elos 

chamados “marcadores genômicos”. Nesse sentido, o 

entendimento desses alvos genéticos específicos permite uma 

observação minuciosa dos caminhos e das variações 

farmacodinâmicos e farmacocinéticos dos fármacos a partir do 

momento que são absorvidos pelo organismo. Logo, essa 

ciência estabelece-se como uma grande promessa na medicina 

de precisão devido à sua capacidade de poder antecipar efeitos 

e permitir o direcionamento de terapias ideais, personalizadas 

e com menos reações adversas desnecessárias. 

Assim, apesar dos desafios que existem, ainda, para sua 

plena implementação na clínica em razão da dificuldade de 

integração de múltiplos marcadores para se chegar em um 
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efeito eficaz e da contrariedade dos efeitos em determinados 

marcadores, a farmacogenética deve conquistar e expandir 

para espaços ainda maiores no momento de tomada de 

decisões terapêuticas como já se observa em casos como a DP 

e a EM. 
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RESUMO: Os indivíduos respondem de forma diferente a um 
mesmo plano terapêutico devido, entre outras razões, às suas 
características genéticas. A farmacogenética e a 
farmacogenômica são ciências que estudam a relação entre os 
genes e como esses influenciam a terapia medicamentosa. 
Esse campo é particularmente importante na oncologia, haja 
vista que o câncer é uma doença genética e que apresenta 
ainda muitas dificuldades no manejo terapêutico. Objetivou-se 
neste trabalho analisar a relação entre a farmacogenética e as 
neoplasias. Utilizou-se como método a realização de uma 
revisão integrativa da literatura com a busca cruzada dos 
descritores neoplasm, pharmacogenetics e pharmacogenomic 
testing com o operador booleano AND na base de dados 
MEDLINE/PUBMED. A maioria dos artigos encontrados foram 
publicados em 2016 e em 2017, tiveram como país cede do 
maior número de publicações os Estados Unidos, os quais 
abordaram a influência de genes específicos nas drogas de uso 
comum no tratamento de pacientes oncológicos. A partir de 
diversos estudos verificou-se que a farmacogenética e as 
neoplasias estão intrinsicamente relacionadas, de forma que a 
primeira beneficia, em muitos casos, a segunda. Conclui-se que 
mutações em diferentes genes interferem no surgimento de 
neoplasias ou na farmacocinética e farmacodinâmica de 
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medicamentos oncológicos, e que os estudos 
farmacogenéticos possibilitam a realização de terapias 
individualizadas de acordo com a genética dos pacientes. 
Palavras-chave: Farmacogenética. Neoplasias. Testes 

farmacogenômicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que diferentes pacientes respondem de formas 

diversas a uma mesma terapia medicamentosa, além de 

apresentarem diferentes graus de suscetibilidade a toxicidade. 

Alguns dos fatores que justificam essa divergência são os 

fatores genéticos de cada indivíduo. Assim, a farmacogenética 

surge no intuito de integrar terapias mais eficazes e seguras 

com base na genética dos indivíduos (METZGER; SOUZA-

COSTA; TANUS-SANTOS, 2006). 

Segundo Metzger; Souza-Costa; Tanus-Santos (2006), a 

farmacogenética estuda genes isolados que influenciam a 

terapia medicamentosa, enquanto a farmacogenômica estuda 

conjuntos de genes. Logo, a farmacogenética e a 

farmacogenômica direcionam os estudos para genes que 

predispõem a doenças, modulam respostas aos medicamentos, 

afetam a farmacocinética e a farmacodinâmica de 

medicamentos ou estão associados a reações adversas a 

fármacos. 

Conforme Hoadley (2019), a partir de análises 

genômicas e de outros tipos de análises moleculares, foi 

descoberta uma enorme diversidade de processos 

oncogênicos, os quais podem surgir a partir de fatores 

endógenos, como distúrbios durante o desenvolvimento e 

alterações epigenéticas e de fatores exógenos, como 
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exposições a substâncias mutagênicas, a patógenos e a 

inflamações. Observa-se que o câncer é de origem multifatorial, 

em contrapartida, a oncologia apresenta dificuldades no manejo 

terapêutico, seja pelas pequenas janelas terapêuticas, ou seja, 

diferenças de doses que resultam em efeito antitumoral ou em 

efeitos tóxicos, seja pela frequente refratariedade ao tratamento 

quimioterápico. 

Atualmente, os dados genéticos de cada indivíduo, 

obtidos por estudos farmacogenéticos, são usados no intuito de 

identificar a correlação entre genótipos e fenótipos, 

possibilitando, por meio de evidência científica, a escolha de 

terapia individualizada que apresenta melhores efeitos 

terapêuticos e até mesmo ensaios clínicos para a descoberta 

de novos fármacos (SILVA, 2020). 

Logo, intensificar os estudos farmacogenéticos é um 

caminho para beneficiar pacientes oncológicos. Assim sendo, o 

estudo propõe abordar a relação entre a farmacogenética e as 

neoplasias, visto que, uma abordagem integrativa sobre essa 

temática torna-se pertinente, pois a revisão de diferentes 

estudos acerca da relação supracitada, permite a análise de 

diferentes neoplasias e a relação dessas com a terapia 

medicamentosa.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse trabalho é uma revisão integrativa da literatura 

(RIL), caracterizando-se como um método que proporciona a 

síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de 

resultados de estudos significativos, possibilitando e facilitando 

a integração entre as produções científicas e a prática 

profissional (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).  
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O estudo que segue elegeu como tema para análise: 

farmacogenética e câncer, estabelecendo como pergunta 

norteadora: “qual a relação entre a farmacogenética e o 

câncer?”. Posteriormente, foram definidos os Descritores 

Controlados em Ciências da Saúde (DeCS), sendo esses: 

neoplasm, prarmacogenetics e pharmacogenomic testing. Para 

a realização da pesquisa na base de dados, os três descritores 

supracitados foram cruzados pelo operador booleano AND. 

A revisão integrativa foi construída por meio de artigos 

encontrados e analisados a partir da busca pelos descritores e 

pelo operador booleano supracitados na base de dados Medical 

Literature Analysis and Retrieval Sistem (MEDLINE). A seleção 

do material estudado seguiu parâmetros de inclusão, sendo 

eles: artigos completos disponíveis na plataforma digital, 

publicações dos últimos 5 anos realizados com humanos, em 

inglês e que responderam à pergunta norteadora. 

Após a escolha dos artigos, foram realizadas leituras dos 

resumos, seguidas de uma análise criteriosa de todo o 

documento, selecionando-se as variáveis: autores, ano, título 

do artigo, periódico, país de publicação, tipo de publicação e 

número de citações de cada artigo, sendo essas características 

organizadas nos quadros expostos adiante.  

No quadro 1 foram indicados os artigos utilizados, o título 

dos periódicos nos quais foram publicados e o país de 

publicação. No quadro 2 foram expostos o tipo de pesquisa e a 

quantidade de vezes os trabalhos foram citados. 
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Fluxograma 1. Processo de seleção dos artigos  

MEDLINE/PUBMED 

Neoplams AND pharmacogenetics AND pharmacogenomic 

testing 

Identificados 

(n= 94) 

Excluídos 

(n= 71) 

Artigos anteriores a 2015, que não atenderam ao problema 

de pesquisa, estudos em espécie não humana e em outras 

línguas, que não a inglesa. 

Artigos completos analisados 

(n= 23) 

SUAREZ-
KURTZ (2018)

JAMES; 
STACPOOLE 

(2016)

CHONG et al., 
(2018)

YE et al., (2017)

WELLMANN et 
al., (2018)

GORICAR; 
KOVAC; 

DOLZAN (2017)

SOO et al., 
(2016)

SHIMADA et al., 
(2016)

CAVIC et al., 
(2016)

DRÖGEMÖLLE
R et al., (2017)

HANSON et al., 
(2016)

GONG et al., 
(2017)

ABAD el al., 
(2018)

KIM et al., 
(2017)

HERTZ et al., 
(2016)

PÁEZ et al., 
(2019)

SUENAGA et al., 
(2017)

ALACHKAR et 
al., (2017)

LIU et al., (2017)
RASHKIN et al., 

(2019)

POZDEYEV et 
al., (2016)

FALK et al., 
(2018)

DORLING et al., 
(2016)
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Fonte: Autoria Própria, 2020. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As informações genômicas são usadas na clínica em 

oncologia e possibilitam a análise de alterações somáticas do 

sequenciamento tumoral, a qual pode ser integrada a uma 

análise das informações da linha germinativa do paciente. 

Dessa forma, tais implementações farmacogenômicas em 

instituições são preditores que determinam a utilidade clínica 

dos fármacos nas condutas oncológicas (WELLMANN et al., 

2018). 

Conforme o quadro 1, constata-se que a maioria dos 

artigos usados para compor a revisão integrativa foram 

publicados em 2016 e em 2017 (cada qual com 34,8%; n=8), 

seguidos de 2018 (21,7%; n=5). O país com o maior número de 

publicações foram os Estados Unidos (47,8%; n=11), seguido 

da Inglaterra (39,1%; n=9).  

 

 

Quadro 1. Caracterização dos artigos selecionados para 
compor a RIL  

Autores/Ano Título do Artigo Título do 

Periódico 

País de 

Publicação 

Abad et al., 

(2018) 

Genotype-based 

selection of treatment of 

patients with advanced 

colorectal câncer 

(SETICC): a 

pharmacogenetic-based 

randomized phase II trial 

Annals of oncology Inglaterra 

Alachkar et 

al., (2017) 

Expression and 

polymorphism (rs4880) of 

mitochondrial superoxide 

dismutase (SOD2) and 

The 

pharmacogenomics 

journal 

Estados 

Unidos 



FARMACOGENÉTICA E NEOPLASIAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA 
LITERATURA 

 
 

asparaginase induced 

hepatotoxicity in adult 

patients with acute 

lymphoblastic leukemia 

Cavic et al., 

(2016) 

Pharmacogenetics in 

câncer therapy – 8 years 

of experience at the 

Institute for Oncology and 

Radiology of Serbia. 

Journal of B.U. ON Grécia 

Chong et al., 

(2018) 

Mapping genetic 

vulnerabilities reveals 

BTK as a novel 

therapeutic target in 

oesophageal cancer 

Gut Inglaterra 

Dorling et al., 

(2016) 

The Relationship 

between Common 

Genetic Markers of 

Breast Cancer Risk and 

Chemotherapy-Induced 

Toxicity: A Case-Control 

Study 

PloS one Estados 

Unidos 

Drögemöller 

et al., (2017) 

Association Between 

SLC16A5 Genetic 

Variation and Cisplatin-

Induced Ototoxic Effects 

in Adult Patients With 

Testicular Cancer 

JAMA oncology Estados 

Unidos 

Falk et al., 

(2018) 

Pharmacogenetic study 

of the impact of ABCB1 

single-nucleotide 

polymorphisms on 

lenalidomide treatment 

outcomes in patients with 

multiple myeloma: results 

from a phase IV 

observational study and 

subsequent phase II 

clinical trial 

Cancer 

chemotherapy and 

pharmacology 

Alemanha 

Gong et al., 

(2017) 

PharmGKB summary: 

sorafenib pathways 

Pharmacogenetics 

and genomics 

Estados 

Unidos 
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Goricar; 

Kovac; 

Dolzan (2017) 

Clinical-pharmacogenetic 

models for personalized 

cancer treatment: 

application to malignant 

mesothelioma 

Scientific reports Inglaterra 

Hanson et al., 

(2016) 

Computational discovery 

of transcription factors 

associated with drug 

response 

The 

pharmacogenomics 

journal 

Estados 

Unidos 

Hertz et al., 

(2016) 

Pharmacogenetic 

Discovery in CALGB 

(Alliance) 90401 and 

Mechanistic Validation of 

a VAC14 Polymorphism 

that Increases Risk of 

Docetaxel-Induced 

Neuropathy 

Clinical cancer 

research 

Estados 

Unidos 

James; 

Stacpoole et 

al., (2016) 

Pharmacogenetic 

considerations with 

dichloroacetate dosing 

Pharmacogenomics Inglaterra 

Kim et al., 

(2017) 

A phase II study of 

preoperative 

chemoradiation with 

tegafur-uracil plus 

leucovorin for locally 

advanced rectal cancer 

with pharmacogenetic 

analysis 

Radiation oncology Inglaterra 

Liu et al., 

(2017) 

Genomewide Approach 

Validates Thiopurine 

Methyltransferase Activity 

Is a Monogenic 

Pharmacogenomic Trait 

Clinical 

pharmacology and 

therapeutics 

Estados 

Unidos 

Páez et al., 

(2019) 

Pharmacogenetic clinical 

randomised phase II trial 

to evaluate the efficacy 

and safety of FOLFIRI 

with high-dose irinotecan 

(HD-FOLFIRI) in 

metastatic colorectal 

247âncer patients 

British journal of 

cancer 

Inglaterra 
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according to their UGT1A 

1 genotype 

Pozdeyev et 

al., (2016) 

Integrating 

heterogeneous drug 

sensitivity data from 

cancer 

pharmacogenomic 

studies 

Oncotarget Estados 

Unidos 

Rashkin et al., 

(2019) 

A Pharmacogenetic 

Prediction Model of 

Progression-Free 

Survival in Breast Cancer 

using Genome-Wide 

Genotyping Data from 

CALGB 40502 (Alliance) 

Clinical 

pharmacology and 

therapeutics 

Estados 

Unidos 

Shimada et 

al., (2016) 

Cell-Line Selectivity 

Improves the Predictive 

Power of 

Pharmacogenomic 

Analyses and Helps 

Identify NADPH as 

Biomarker for Ferroptosis 

Sensitivity 

Cell chemical 

biology 

Estados 

Unidos 

Soo et al., 

(2016) 

Pharmacogenetics-

Guided Phase I Study of 

Capecitabine on na 

Intermittent Schedule in 

Patients with Advanced 

or Metastatic Solid 

Tumours 

Scientific reports Inglaterra 

Suarez-Kurtz 

(2018) 

Pharmacogenetic testing 

in oncology: a Brazilian 

perspective 

Clinics Brasil 

Suenaga et 

al., (2017) 

Potential role of 

polymorphisms in the 

transporter genes ENT1 

and MATE1/OCT2 in 

predicting TAS-102 

efficacy and toxicity in 

patients with refractory 

European journal of 

cancer 

Inglaterra 
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metastatic colorectal 

cancer 

Wellmann et 

al., (2018) 

Analyzing the clinical 

actionability of germline 

pharmacogenomic 

findings in oncology 

Cancer Estados 

Unidos 

Ye et al., 

(2017) 

Predictive assessment in 

pharmacogenetics of 

Glutathione S-

transferases genes on 

efficacy of platinum-

based chemotherapy in 

non-small cell lung 

249âncer patients 

Scientific reports Inglaterra 

Fonte: Dados de pesquisa, 2020. 
 

De acordo com o quadro 2, infere-se que a maioria das 

produções científicas sobre a temática farmacogenética e 

neoplasias foram realizadas como ensaio clínico (43,5%; n=10) 

e os autores cujos artigos foram citados com mais frequência 

foram Shimada et al. (2016), Liu et al. (2017) Hertz et al. (2016) 

e Drögemöller et al. (2017). 

 
Quadro 2. Tipo de pesquisa e número de citações dos artigos selecionados 
para compor a RIL 

Autores/Ano Tipo de 

Pesquisa 

Nº de 

citações 

Abad et al., (2018) Ensaio clínico 7 

Alachkar et al., (2017) Ensaio clínico 20 

Cavic et al., (2016) - 7 

Chong et al., (2018) - 8 

Dorling et al., (2016) Ensaio clínico 4 

Drögemöller et al., (2017) Estudo 

multicêntrico 

30 

Falk et al., (2018) Ensaio clínico 5 

Gong et al., (2017) Revisão 17 

Goricar; Kovac; Dolzan 

(2017) 

Ensaio clínico 11 
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Hanson et al., (2016) - 15 

Hertz et al., (2016) Ensaio clínico 31 

James; Stacpoole et al., 

(2016) 

Revisão 19 

Kim et al., (2017) Ensaio clínico 4 

Liu et al., (2017) - 33 

Páez et al., (2019) Ensaio clínico 6 

Pozdeyev et al., (2016) - 23 

Rashkin et al., (2019) Ensaio clínico 4 

Shimada et al., (2016) - 78 

Soo et al., (2016) Ensaio clínico 10 

Suarez-Kurtz (2018) Revisão 6 

Suenaga et al., (2017) Estudo 

multicêntrico 

14 

Wellmann et al., (2018) - 12 

Ye et al., (2017) Meta-análise 7 

Fonte: Dados de pesquisa, 2020. 
 

Muitos estudos abordaram a correlação entre fármacos 

usados no tratamento de diversas neoplasias e os genes que 

podem alterar a sua farmacocinética e sua farmacodinâmica, 

informando condutas que melhor se adaptam à genética de 

cada paciente. 

Segundo Shimada et al. (2016), uns dos autores mais 

citados, a aplicação de filtros de seletividade de linha celular 

melhora o poder preditivo de análises farmacogenômicas e 

permite a identificação de biomarcadores que podem ser 

usados para prever a sensibilidade das células indutoras de 

morte celular específicas. Foi observado que a abundância de 

NADPH pode ser considerada como um biomarcador para a 

sensibilidade à ferroptose, um tipo de morte celular. Esses 

estudos são importantes para o desenvolvimento de 

medicamentos eficazes para cada genótipo de câncer. 

Pozdeyev et al. (2016) realizaram um estudo que 

demonstrou que há uma correlação de moderada a boa entre a 
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sensibilidade dos indivíduos ao medicamento e a realização de 

terapias oncológicas direcionadas, principalmente aquelas com 

inibidores de quinase. 

O quadro 3 apresenta as categorias do estudo, quais 

sejam: neoplasias e fármacos e suas respectivas 

subcategorias, de acordo com dados obtidos nos artigos 

analisados no presente estudo. Dentre os achados, notou-se 

que a neoplasia mais citada nos artigos foi o câncer de mama 

(9,4%; n=6) e os fármacos abordados pelo maior número de 

autores foram a Cisplatina e o Irinotecano (cada qual 

correspondendo a 6,25%; n=4). 

 

Quadro 3. Categorização dos estudos incluídos na RIL 
Categorias Subcategorias Artigos 

(N) 

Artigos 

(%) 

Neoplasias Câncer colorretal 3 4,7% 

Câncer colorretal metastático 

(Mcrc) 

3 4,7% 

Câncer de cabeça 1 1,6% 

Câncer de esôfago 1 1,6% 

Câncer de estômago 1 1,6% 

Câncer de mama 6 9,4% 

Câncer de pescoço 1 1,6% 

Câncer de pulmão 2 3,1% 

Câncer testicular 1 1,6% 

Leucemia linfoblástica aguda 

(LLA) 

3 4,7% 

Mesotelioma maligno 1 1,6% 

Mieloma múltiplo 1 1,6% 

Osteosarcoma 1 1,6% 

Fármacos Asparaginase 2 3,1% 
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Bevacizumabe 1 1,6% 

Campotecina 1 1,6% 

Capecitabina 2 3,1% 

Cisplatina 4 6,25% 

Desatinibe 1 1,6% 

Dicloroacetato (DCA) 1 1,6% 

Docetaxel 2 3,1% 

Doxorrubicina 2 3,1% 

Epirrubicina 1 1,6% 

Fluropirimidina 5-fluorouracil 

(5-FU) 

1 1,6% 

Gencitabina 2 3,1% 

Irinotecano 4 6,25% 

Leucovorina 1 1,6% 

Mercaptopurina/Tioguanina 1 1,6% 

 Paclitaxel 2 3,1% 

Pemetrexed 1 1,6% 

Platina 1 1,6% 

Sorafenibe 1 1,6% 

Sunitinib 1 1,6% 

Tamoxifeno 2 3,1% 

Taxano 1 1,6% 

Tegafururacil 1 1,6% 

Tiopurinas (Mercaptopurina, 

Tioguanina e Azatioprina) 

2 3,1% 

Vincristina 1 1,6% 

Total  64 100% 

Fonte: Autoria Própria, 2020. 
 

Acerca do câncer colorretal, estudos indicaram que 

pacientes com esse tipo de neoplasia e que apresentavam 
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polimorfismos no gene UMPS, isto é, variações na sequência 

de DNA, durante tratamento com Tegafururacil e Leucovorina 

apresentaram efeitos adversos, como diarreia de grau 2 ou 3 

com mais frequência que pacientes com o genótipo padrão 

(KIM et al., 2017). Além disso, pacientes sérvios com câncer 

colorretal devido a mutações no gene DPD que realizaram 

testes farmacogenômicos foram beneficiados pela 

possibilidade de receberem tratamento individualizado, bem 

como pacientes com câncer colorretal metastático, câncer de 

mama, câncer de pulmão e osteosarcoma (CAVIC et al., 2016). 

A Fluropirimidina 5-fluorouracil (5-FU) é prescrita no 

tratamento de tumores colorretais, de estômago, de mama, de 

cabeça e de pescoço. Polimorfismos no gene DPYD são 

responsáveis pela diminuição da enzima DPD, limitadora da 

taxa de inativação da 5-FU, o que resulta em aumento da 

exposição de pacientes com essas mudanças às 

Fluropirimidinas, podendo causar mielossupressão, diarreia, 

mucosite, síndrome mão-pé e neurotoxicidade. Assim, 

metabolizadores DPD fracos devem evitar o uso de 5-FU, 

metabolizadores intermediários devem reduzir a dose em 25-

50% e metabolizadores normais devem usar a dosagem 

recomendada (SUAREZ-KURTZ, 2018).  

Em estudo randomizado realizado com pacientes com 

câncer colorretal metastático (mCRC), o grupo controle recebeu 

Bevacizumabe com XELOX e o grupo experimental recebeu 

esquema individualizado, de acordo com o número de variáveis 

no gene TYMS. Como resultados, foi identificado que a 

sobrevivência livre de progressão foi semelhante em ambos os 

grupos, a sobrevida geral mediana foi menor no grupo controle, 

porém, diferenças estatísticas significativas não foram 

encontradas, a taxa de resposta geral foi significativamente 
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maior no grupo experimental e a taxa de ressecção foi 

estatisticamente e significativamente maior no grupo 

experimental. 

Além disso, toxicidades, como neuropatia, síndrome 

mão-pé, trombocitopenia e disenteria foram significativamente 

menores no grupo experimental, diarreia e neuropatia grau 

maior ou igual a 3 foram significativamente mais frequentes no 

grupo experimental e controle, respectivamente (ABAD et al., 

2018). 

Ainda de acordo com Abad et al. (2018), os pacientes 

com polimorfismos no gene UGT1A1 apresentaram 

sobrevivência livre de progressão e sobrevida geral piores. 

Segundo Suarez-Kurtz (2018), acerca do gene supracitado, foi 

descoberto que o alelo selvagem elimina de forma eficiente o 

metabólito ativo do Irinotecano, fármaco usado no tratamento 

do câncer colorretal metastático, enquanto pacientes com o 

alelo variante comum e outras variantes mais raras 

metabolizam o medicamento de forma menos eficiente, 

ocasionando a exposição desses pacientes a concentrações 

plasmáticas de Irinotecano mais elevadas. 

A maioria dos casos de câncer de esôfago envolve 

células tumorais derivadas de adenocarcinoma de esôfago EAC 

ou de carcinoma escamoso de esôfago (ESC), as quais são, em 

maioria, sensíveis a agentes citotóxicos convencionais, como 

Gencitabina, Camptotecina e Paclitaxel, porém, as células do 

carcinoma escamoso se mostraram mais sensíveis a outras 

drogas, como Dasatinibe e Inibidor de tirosina quinase (CHONG 

et al., 2018). 

Estudos sobre duas linhagens celulares de câncer de 

mama: BTF549 e MDA-MB-231 analisou a relação entre as 

drogas mais usadas no câncer de mama, quais sejam, 
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Antraciclinas (Doxorrubicina e Epirrubicina) e Taxanos 

(Docetaxel e Paclitaxel) e alguns fatores de transcrição que 

aumentam a resistência à citotoxicidade induzida por Taxanos, 

são eles: BCL3, CEBPB, ELF1, MAFK, NFIC e REST. Ademais, 

quatro fatores analisados: ELF1, HDAC1, HNF4G e ZNZ263, 

aumentam a resistência à Doxorrubicina e Epirrubicina nas 

duas linhagens celulares testadas (HANSON et al., 2016). 

Pesquisas feitas por Rashkin et al. (2019) relacionaram 

polimorfismos de nucleotídeo simples (SNPs) à farmacologia 

dos agentes de direcionamento de microtúbulos em pacientes 

em tratamento de câncer de mama, o que justifica respostas 

diferentes a um mesmo tratamento farmacológico. 

 Em ensaio clínico com 1677 pacientes e 94 variantes 

genéticas conhecidas que aumentam o risco de câncer de 

mama, buscou-se associar essas variantes de suscetibilidade 

aos efeitos tóxicos da quimioterapia. Foi descoberto que 

pacientes com escores de alto risco para desenvolver neoplasia 

mamária apresentam menos neutropenia do que pacientes com 

escores mais baixos. Além disso, o risco poligênico não se 

relacionou com a neuropatia causada por uso de Taxano, 

assim, mesmo pacientes com alto risco genético podem receber 

quimioterapia padrão com esse fármaco (DORLING et al., 

2016). 

O Tamoxifeno é usado na terapia adjuvante do câncer de 

mama. O gene CYP2D6, que produz a enzima responsável pela 

produção do metabólito ativo do Tamoxifeno, é altamente 

polimórfico, e portadores de alelos de funções diminuídas ou 

ausentes apresentam concentrações plasmáticas mais baixas 

de Endoxifeno, o metabólito ativo (SUAREZ-KURTZ, 2018). 

Consoante Ye et al. (2017), os genes GSTP1, GSTM1 e 

GSTT1 nulos ou polimórficos podem funcionar como fatores 
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preditivos para a eficácia da resposta da quimioterapia à base 

de platina no tratamento do câncer de pulmão de células não 

pequenas, alguns polimorfismos estão relacionados com maior 

propensão a melhores respostas ao tratamento. 

Pacientes com câncer testicular em terapia com 

Cisplatina podem apresentar com frequência efeitos ototóxicos. 

Um estudo com 188 pacientes, foi descoberta a associação da 

variante rs4788863 em SLC16A5 com a proteção contra esses 

efeitos ototóxicos, assim, o silenciamento do gene SLC16A5 

altera as respostas celulares à Cisplatina, influenciando a 

frequência dos efeitos ototóxicos (DRÖGEMÖLLER et al., 

2017). 

O gene SOD2 codifica enzimas mitocondriais que 

protegem as células contra as espécies reativas de oxigênio e 

a hepatotoxicidade durante terapia com Asparaginase nos 

pacientes com Leucemia linfoblástica aguda (LLA). Embora a 

forma Alanina (C) de SOD2 ser transportada normalmente para 

a mitocôndria, enquanto a forma Valanina (T) fica parcialmente 

presa à membrana, é o alelo C que está relacionado com mais 

frequência nas neoplasias dos pacientes com LLA. Pacientes 

com genótipo CC tiveram frequência maior de hepatotoxicidade 

do que pacientes com genótipos TT e CT, que apresentam 

atividade enzimática 33% maior que indivíduos CC. Assim, a 

variação genética do gene SOD2 está associada à 

suscetibilidade de desenvolver LLA (ALACHKAR et al., 2017). 

As Tiopurinas (Mercaptopurina, Tioguanina e 

Azatioprina) são usadas no tratamento de Leucemia linfoide 

aguda (LLA). O genótipo TPMT tem sido usado para indicar a 

dose inicial desses fármacos na terapia e para prevenir 

toxicidades nos pacientes com defeitos no TPMT, sem 

comprometer a qualidade do tratamento (LIU et al., 2017). 
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Sabe-se que o gene TPMT codifica uma enzima de mesmo 

nome, cujo papel é fundamental na inativação das Tiopurinas, 

portanto, alelos variantes de TPMT que codificam enzimas 

isoformas não funcionais devem ser observados em pacientes, 

a fim de se precaver, haja vista que indivíduos com dois alelos 

inativos tem 100% de mielossupressão com risco de vida 

quando tratados com doses convencionais, enquanto 

indivíduos heterozigotos correm um risco aumentado e 30-60% 

são incapazes de tolerar doses completas de Mercaptopurina 

(MP) ou Azatioprina (SUAREZ-KURTZ, 2018). 

Modelos clínico-farmacogenéticos foram desenvolvidos 

para quimioterapia com Pemetrexes/Cisplatina ou 

Gemcitabina/Cisplatina para recomendação de tratamentos 

baseados nos genótipos de pacientes com Mesotelioma 

maligno (GORICAR; KOVAC; DOLZAN, 2017). Um estudo de 

90 pacientes com Mieloma múltiplo recidivante ou refratário e 

de variações no gene ABCB1 demonstraram que houve 

tendência do aumento do tempo de progressão nos pacientes 

com a variante 1199A e diferença significativa no tempo de 

progressão entre os indivíduos com os genótipos de risco 

padrão (FALK et al., 2018). 

O uso da Asparaginase deve ser monitorado para 

hipersensibilidade em pacientes com alelo de risco em qualquer 

um dos loci dos genes NFATC2 e HLA-DRB1. A terapêutica 

com Cabecitabina/Fluorouracil deve ter a dose reduzida em 25-

30% para pacientes com atividade reduzida de DPD, enzima 

responsável pela metabolização dos fármacos citados 

anteriormente, codificada pelo gene DPYD, além, deve-se 

evitar o uso naqueles pacientes com deficiência completa de 

DPD. (SUENAGA et al., 2017). Ademais, segundo Soo et al. 

(2016), pacientes com variantes no gene TSER possuem 
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tolerância aumentada à Capecitabina, podendo receber doses 

maiores. 

 O tratamento com Cisplatina deve ser monitorado para 

ototoxicidade naqueles pacientes portadores de alelo de risco 

heterozigotos ou homozigotos no gene ACYP2. O uso de 

Doxorrubicina deve ser monitorado para cardiotoxicidade em 

pacientes com alelos de risco heterozigoto ou homozigoto no 

gene NCF4, ABCC2 e RAC2. A terapêutica com Irinotecano 

requer que pacientes com um alelo de risco no gene UGT1A1 

sejam monitorados para as toxicidades devido ao uso do 

fármaco, enquanto indivíduos homozigotos devem reduzir a 

dose (SUENAGA et al., 2017). Conforme Soo et al. (2016), 

indivíduos com variantes no gene UGT1A1 podem tolerar doses 

mais altas de Irinotecano. 

 No mais, o estudo realizado por Páez et al. (2019), 79 

pacientes foram avaliados quanto à toxicidade e à resposta ao 

tratamento. Pacientes que receberam Irinotecano 

apresentaram toxicidades não hematológicas (astenia e efeitos 

adversos gastrointestinais, como diarreia e vômito) e 

toxicidades hematológicas, como anemia, neuropena e 

leucopenia. 

Consoante Suenega et al. (2017), indivíduos em terapia 

com Lapatinib devem ser monitorados para hepatotoxicidade 

em caso de possuir alelo de risco heterozigoto ou homozigoto 

no gene HLA. Pacientes em tratamento com 

Mercaptopurina/Tioguanina, quando metabolizadores 

intermediários da enzima codificada pelo gene TPMT, devem 

diminuir a dose em 30-70%, enquanto metabolizadores fracos 

devem diminuir a dose drasticamente, ambos com base no risco 

de mielossupressão. O Sunitinib não é recomendado para 

implementação clínica. Indivíduos com alterações no gene 
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CYP2D6 metabolizadores intermediários ou fracos da enzima 

codificada pelo gene supracitado podem aumentar a dose de 

Tamoxifeno. Portadores de dois alelos de risco no gene CEP72 

em uso de Vincristina devem ser monitorados para neuropenia. 

Polimorfismos genéticos no gene UGT1A1 podem alterar 

a metabolização enzimática e estão associados à toxicidade 

devido ao uso de Sorafenibe em pacientes oncológicos (GONG 

et al., 2017). Segundo Herts et al. (2016), o silenciamento do 

RNA interferente pequeno do gene VAC14 aumenta a 

sensibilidade do Docetaxel nas células neuronais periféricas 

derivadas de células tronco. O medicamento experimental 

Dicloroacetato (DCA), usado para tratar tumores sólidos, pode 

ocasionar inibição do metabolismo do fármaco e possível 

acúmulo que pode ocasionar efeitos adversos devido ao uso 

crônico. Os polimorfismos de nucleotídeo simples no gene 

GSTZ1 resultam na produção de enzimas defeituosas ou 

dificultam a produção enzimática, alterando a expressão da 

proteína enzimática.  

 

CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista os dados apresentados, notou-se que há 

uma intrínseca relação entre a farmacocinética e as neoplasias. 

Os estudos mostraram que mutações em diferentes genes 

interferem no surgimento de neoplasias ou na farmacocinética 

e farmacodinâmica de medicamentos oncológicos. Ademais, 

estudos farmacogenéticos, com comprovações científicas, 

possibilitam terapias medicamentosas individualizadas, com 

melhores respostas terapêuticas e menos efeitos tóxicos nos 

pacientes oncológicos. 
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RESUMO: A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética 

autossômica recessiva de prevalência igual para ambos os 

sexos, no entanto com resultados piores em mulheres do que 

em homens. Objetivou-se entender como o sexo influencia na 

função pulmonar e na FC. O presente estudo tratou de uma 

revisão narrativa, realizada a partir da busca nas Plataformas 

de buscas da Biblioteca Virtual em Saúde, Google Scholar e 

U.S. National Library of Medicine and the National Institutes 

Health (PUBMED). Os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCs) utilizados em associação, a partir do operador booleano 

AND, foram "fibrose cística", feminino e "fatores sexuais", 

filtrados por texto completo gratuito, nos idiomas português e 

inglês, dos últimos 5 anos. Foram excluídos estudos que não se 

relacionavam com a pergunta de pesquisa: influência do sexo 

no quadro clínico da fibrose cística. A amostra final é composta 

por 13 artigos, os quais foram lidos de forma integral. Os 

achados dessa revisão indicaram como principais hipóteses 

atuais para as diferenças relacionadas ao sexo na progressão 
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da FC: hormônios sexuais, níveis elevados de miR-885-5p, 

qualidade de vida, desregulação nos níveis de insulina, 

incontinência urinária por esforço e função pulmonar. Nessa 

revisão, observou-se baixa quantidade de estudos in vivo, 

estudos com populações pequenas e realizadas por um curto 

período de duração. Havendo a necessidade de estudos 

longitudinais com coortes maiores, com fito de compreender as 

peculiaridades fisiológicas da FC no sexo feminino e beneficiar 

esse público com tratamentos específicos as suas 

vulnerabilidades.  

Palvras-chave: Fibrose cística. Feminino. Fatores sexuais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética 

autossômica recessiva, crônica, multissistêmica e progressiva. 

Essa patologia ocorre devido a mutações no gene regulador da 

condutância transmembrana da fibrose cística (CFTR). Mais de 

1900 tipos de mutações foram identificadas nesse gene, uma 

delas está relacionada com a deleção de três pares de bases, 

citosina-timina-timina (CTT) no gene CFTR, éxon 10, o que 

resulta na perda de um único aminoácido, afenilalanina, na 

posição 508 da proteína (PESSOA et al,2015). O CFTR é um 

canal de íons cloreto expresso por células epiteliais no pulmão 

e em outros órgãos, como pâncreas, trato biliar, intestinos, 

endométrio, tubas uterinas e vias deferentes. Nos pulmões, 

órgão de manifestações mais graves, o CFTR defeituoso leva a 

um desequilíbrio na homeostase do íon cloreto, o que acaba 

resultando em inflamação crônica das vias aéreas e em declínio 
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pulmonar progressivo e fatal (MOONEY et al., 2020). Pacientes 

com FC nascem com os pulmões normais do ponto de vista 

estrutural, mas desenvolvem uma doença respiratória 

progressiva com processos infecciosos recorrentes e crônicos 

que resultam na formação de bronquiectasias e levam à 

insuficiência respiratória, principal causa de óbito nesses 

indivíduos. 

O diagnóstico da FC é feito predominantemente na 

infância, com 70% dos casos identificados principalmente no 

primeiro ano de vida. Entre os critérios para o  diagnóstico está 

rastreio neonatal positivo, uma ou mais manifestações clínicas 

sugestivas ou presença de história familiar. (PESSOA et 

al.2015) 

Houve significativo aumento na qualidade do tratamento 

ofertado para pacientes portadores de FC, especialmente nos 

últimos 25 anos, por conseguinte foi possível elevar a 

expectativa de vida dessas pessoas, em 2011 esta foi de 36.8 

anos (STOFA et al. 2015). Contudo, são necessários mais 

estudos, a fim de melhorar a qualidade e expectativa de vida 

desses indivíduos. 

A FC tem prevalência igual para ambos os sexos, no 

entanto, observa-se resultados piores em mulheres do que em 

homens. Essa diferença de sobrevida persiste mesmo quando 

alguns parâmetros são ajustados, como: estado nutricional, 

morfometria e insuficiência pancreática (RAGHAVAN; JAIN, 

2016). Os mecanismos responsáveis por essa diferença, ainda, 

não são muito conhecidos. 

Há um dimorfismo sexual significativo relatado na 

progressão da FC em pacientes do sexo masculino e feminino. 

Esse fato é comumente citado na literatura como "a lacuna de 
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gênero da FC". Observa-se que pacientes do sexo masculino 

com FC sobrevivem em média cinco a dez anos a mais do que 

as mulheres acometidas dessa mesma doença, além disso, 

nota-se que as exacerbações pulmonares em mulheres com FC 

têm início mais precoce na puberdade (TYRRELL; HARVEY, 

2020). O registro da Cystic Fibrosis Foundation (CFF), banco 

de dados localizado nos Estados Unidos, revelou um FEV1 

(volume expiratório forçado no primeiro segundo) diminuído e 

uma taxa mais rápida de declínio no FEV1 em mulheres, 

indicando diferenças masculino / feminino (LIPTZIN; LANDAU; 

TAUSSIG, 2015). 

Dessa forma, existem potencias benefícios clínicos em 

entender como o sexo influencia na função pulmonar e na FC. 

De modo a oferecer um tratamento ajustado às especificidades 

do sexo. 

Objetiva-se com esta revisão explicitar as hipóteses e a 

atual compreensão dos mecanismos que causam as 

disparidades sexuais na FC e o significado clínico desse 

conhecimento.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de uma revisão narrativa, realizada 

a partir de artigos científicos consultados nas Plataformas de 

buscas da Biblioteca Virtual em Saúde, Google Scholar e U.S. 

National Library of Medicine and the National Institutes Health 

(PUBMED). 

Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) utilizados 

em associação, a partir do operador booleano AND, foram 

"fibrose cística", feminino e "fatores sexuais", filtrados por texto 
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completo gratuito, nos idiomas português e inglês, dos últimos 

5 anos. 

Dos estudos encontrados, foram excluídos os que não se 

relacionavam com a pergunta de pesquisa, não contemplando 

a temática da influência do sexo no quadro clínico da fibrose 

cística, artigos duplicados, capítulos de livro, capítulos de tese, 

livros e anais de congressos ou conferências. A amostra final é 

composta por 14 artigos, os quais foram lidos de forma integral. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os achados dessa revisão indicaram como principais 

hipóteses atuais para as diferenças relacionadas ao sexo na 

progressão da FC: hormônios sexuais (LIPTZIN; LANDAU; 

TAUSSIG, 2015; RAGHAVAN; JAIN, 2016; TYRRELL; 

HARVEY, 2020); níveis elevados de miR-885-5p (MOONEY et 

al., 2020); qualidade de vida (STOFA et al., 2015; 

UCHMANOWICZ et al., 2015); desregulação nos níveis de 

insulina (BATTEZZATI et al., 2015; HALILOGLU et al., 2016); 

incontinência urinária por esforço (ALBAN et al. 2017; 

CÂNDIDO et al. 2017; GINA et al. 2015); função pulmonar 

(Parazzi et al. 2019); vida sexual e reprodutiva (Hildebrand et 

al.2019; KAZMERSKI et al., 2018), conforme ilustrado na figura 

1. 

Segundo Liptzin, Landau e Taussig (2015) e Raghavan 

e Jain (2016) o estrogênio está envolvido na regulação de 

processos que impactam na gravidade da FC. Os seus estudos 

sugerem um aumento das exacerbações pulmonares nas 

mulheres, em duas fases: na pós-puberdade e no ciclo 
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menstrual, tendo em vista o aumento nos níveis do hormônio 

estrogênio. 

Esse impacto dos níveis desse hormônio sexual no 

quadro clínico da FC, está relacionado ao fato de que o 

estrogênio diminui o Líquido de Superfície das Vias Aéreas 

(LSVA) (TYRRELL; HARVEY, 2020). O LSVA já diminuído na 

FC em decorrência da mutação no CFTR, encontra-se ainda 

mais reduzido mediante a ação do estrogênio, que age inibindo 

os canais de cloreto mediados por cálcio na superfície das vias 

aéreas (COAKLEY et al., 2020) e que também modula a 

expressão do canal de sódio epitelial. Em suma, quanto mais 

comprometido o transporte de íons, menos hidratado o 

revestimento pulmonar, o que consequentemente, torna mais 

difícil a eliminação do muco.  

O estrogênio também causa um estado de 

hiporresponsividade imunológica no pulmão com FC, ao inibir a 

secreção de IL-8, e inibir o receptor toll-like induzido pela 

liberação de IL-8 das células do epitélio brônquico com FC via 

suprarregulação do inibidor do secretor de leucoprotease de 

células epiteliais das vias aéreas e induzir a secreção de 

mucina (RAGHAVAN; JAIN, 2016). 
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Figura 1. Mecanismos de influência nas disparidade sexuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

Desse modo, o estrogênio demonstra um papel na 

fisiologia e fisiopatologia pulmonar, que influencia no 

prognóstico da FC, e cujas vias precisam ser melhor elucidadas 

in vivo. 
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Além dos efeitos exacerbantes na função pulmonar o 

estrogênio tem efeito no aumento da virulência de 

Pseudomonas aeruginosa – bactéria responsável por 

recorrentes infecções pulmonares nos pacientes com FC. 

Tyrrell e Harvey (2020) observaram a acentuação dos seguintes 

fatores de virulência da P. aeruginosa na presença do 

estrogênio: Aumento significativo na secreção da toxina 

piocianina em isolados da FC - toxina capaz de danificar os 

cílios do epitélio respiratório - Maior Intensidade na motilidade 

das cepas - essencial para a colonização de superfícies - e 

crescimento na formação de biofilmes. Foi demonstrado ainda 

aumento na invasão de células epiteliais brônquicas e maior 

adesão da bactéria às células pulmonares normais e com FC, 

caracterizando uma ampliação na interação da P. aeruginosa 

com o epitélio do hospedeiro.  

Quanto a motilidade, Tyrrell e Harvey (2020) testaram os 

seguintes hormônios esteroides: estradiol, estrona, E3 estriol, 

testosterona, progesterona, aldosterona e cortisol, obtendo 

como resposta um efeito seletivo para o estrogênio.  

Tyrrell e Harvey (2020) analisaram ainda os resultados 

do uso de antagonistas do receptor de estrogênio (RE) no 

bloqueio ao aumento da virulência de P. aeruginosa. Foram 

utilizados dois inibidores do RE o Tamoxifeno e ICI 182780, 

verificando-se como resultado a inibição significativa da 

motilidade de contração do isolado clínico da P. aeruginosa na 

presença ou ausência de estrogênio. 

Liptzin, Landau e Taussig (2015), apontam que meninas 

pré-puberes apresentam quadro sintomático respiratório 

tardiamente quando comparadas a meninos de mesma faixa 

etária.  Aparentemente mulheres jovens têm vias aéreas 
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maiores e diminuição da reatividade das vias aéreas do que 

homens jovens, o que as leva a estágios maiores de 

comprometimento pulmonar antes de chegarem ao limiar para 

sintomas. Isso sugere que mulheres jovens com FC podem ter 

um comprometimento oculto considerável do pulmão, com uma 

oportunidade perdida para tratamento, resultando em pior 

doença pulmonar subsequente e prognóstico. 

Embora o papel exato dos fatores genéticos permaneça 

incertos na relação da lacuna de gênero da FC, Mooney et al. 

(2020) mediram a constituição e quantidade de miRNAs no 

plasma de crianças com FC na faixa etária de 1-6 anos e 

correlacionaram esses perfis com o sexo, observando que o 

miR-855-5p é significativamente elevado no plasma feminino 

em comparação com o plasma masculino com FC. Os miRNAs 

são pequenos RNAs não codificantes que se ligam a 

RNAmenssageiros para inibir sua expressão. Mudanças nos 

perfis dos miRNAs estão correlacionados a estados de doenças 

específicos, podendo ter um potencial de uso como 

biomarcadores. 

O completo significado biológico da alteração na 

expressão dos miRNAs ainda precisa ser estudado, contudo, 

Mooney et al. (2020) especulam, com base em análises 

bioinformáticas, que os níveis elevados de miR-855-5p afetam 

certas vias, como a da proteína de sinalização RAC1 - uma das 

responsáveis por regular a expressão do CFTR -, e do fator de 

crescimento de hepatócitos (HGF), que está envolvido no 

reparo dos pulmões. A variação nessas vias pode ter 

implicações para as respostas femininas à terapia com 

modulador CFTR.  
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Outro ponto que deve ser analisado é a presença de 

doenças associadas a FC. Segundo Battezzati et al. (2015), 

com o aumento da idade dos pacientes, há uma elevação dos 

níveis de depuração da insulina e falhas no funcionamento das 

células betas, consequentemente a tolerância à glicose fica 

comprometida. Esse quadro facilita o surgimento de diabetes, 

por exemplo. Tal patologia é a mais frequente comorbidade que 

assola pacientes com FC que conseguem atingir a vida adulta, 

o índice de prevalência eleva-se com o aumento da idade dos 

pacientes, permanece 2% durante a infância, 19% na 

adolescência e 40%-50% entre os adultos. Isso ocorre porque 

com o acréscimo de idade as células beta tornam-se menos 

responsivas aos níveis de glicose e ocorre um aumento da 

depuração da insulina. Assim, há significativa elevação da 

concentração de glicose circulando na corrente sanguínea. 

O sexo também se mostrou um elemento importante no 

que diz respeito ao metabolismo da glicose. Segundo dados de 

Battezzati et al. (2015) mulheres apresentaram glicose de jejum 

semelhante, porém peptídeo C superior; glicose elevada e 

peptídeo C com maior secreção de insulina e resposta das 

células beta; houve igual sensibilidade à insulina e maior 

depuração dela em comparação com homens. Essa maior 

depuração de insulina deve ser a causa da danificação da 

tolerância à glicose em mulheres. 

De acordo com Stephenson et al. (2014), foi observado 

que o risco ajustado de morte em mulheres é maior que em 

homens. Uma relação importante foi identificada entre sexo e 

Fibrose Cística Relacionada à Diabetes (FCRD). Entre as 

pessoas com FCRD, o sexo feminino apresentou maior risco de 

óbito. Entre os homens, a presença ou não de CFRD não trouxe 
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diferenças significativas no risco de morte. Ao adicionar a 

variável sexo-CFRD, o sexo deixou de ser significativo. Assim, 

o efeito diferencial negativo de ser mulher e ter FCRD pode 

ajudar a explicar a diferença de sobrevivência entre os 

pacientes com fibrose cística, tendo em vista que mais 

mulheres apresentavam FCRD quando comparadas aos 

homens. 

Além disso, os níveis totais de insulina nos testes orais 

de tolerância a glicose e a prevalência de FCRD foram maiores 

nas crianças do sexo feminino com FC. Contudo, as 

anormalidades relacionadas a tolerância à glicose podem ser 

mais frequentes em meninas, isso deve-se ao fato de elas 

entrarem na puberdade mais cedo que os meninos. 

(HALILOGLU et al. 2016). 

É indispensável, ainda, observar a qualidade de vida do 

paciente com FC, visto que esse parâmetro tem um papel muito 

importante na expectativa de vida. Stofa et al. (2015) e 

Uchmanowicz et al. (2015) aplicaram um questionário para 

observar como os pacientes com FC avaliam sua qualidade de 

vida. Foram observados sintomas físicos, psicológicos e 

emocionais, bem como os níveis de funcionamento social, pois 

a perspectiva do paciente pode ser muito importante como um 

guia no que tange pesquisas sobre a doença e na prática 

clínica, para melhorar a oferta de tratamento.  

Depois do esclarecimento sobre os objetivos da 

pesquisa, os 77 participantes que concordaram em participar 

deveriam atribuir uma nota para itens como funcionamento 

físico, emocional, social, preocupações com tratamento, 

preocupações futuras, imagem corporal, relacionamentos 
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interpessoais, sintomas no peito e preocupações com a carreira 

profissional. (STOFA et al. 2015) 

Dentre tais categorias, a de funcionamento social foi a 

que recebeu maior pontuação entre os pacientes, enquanto o 

quesito de preocupações futuras foi a que recebeu menor 

pontuação. Outros pontos que também tiveram uma baixa 

contagem entre os avaliados foram: imagem corporal, relações 

interpessoais e preocupações com a carreira. Um achado 

interessante é que o nível de escolaridade teve alta 

interferência sobre a qualidade de vida desses pacientes com 

fibrose cística, foi observado que aqueles com maior tempo 

educacional atribuíram melhores pontuações em diversas das 

categorias, como funcionamento emocional, por exemplo. Isso 

pode ser explicado pelo fato de pessoas com alto nível 

educacional têm maior possibilidades de obter um trabalho que 

as agrade, é possível que o envolvimento no ambiente de 

trabalho forneça um suporte social fazendo pessoas com 

fibrose cística lidarem melhor com sua doença.  (STOFA et al. 

2015) 

Segundo Stofa et al. (2015) houve uma diferença de 

gênero na qualidade de vida com as mulheres em qualquer 

etapa da vida, seja como criança, adolescente ou adulta; elas 

pontuaram menos que os homens. Pacientes mulheres 

relataram pior qualidade de vida no funcionamento físico, 

emocional, psicológico e no que se refere a sintomas no peito. 

Além disso, os dados mostraram que elas atribuíram menores 

números em preocupações com o futuro, o tratamento e 

imagem corporal. O número pequeno de participantes deste 

estudo, ou o fato de variáveis clínicas e psicossocial não foram 
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avaliadas na análise poderiam explicar as discrepâncias nesses 

resultados.  

Segundo Uchmanowicz et al. (2015), apesar de não 

haver diferença estatisticamente significantes, as mulheres 

obtiveram resultados piores que os homens na avaliação da 

maioria das categorias; apenas na subescala de 

relacionamento interpessoal elas obtiveram resultados maiores. 

Outro achado de influência no quadro clínico feminino foi 

a incontinência urinária por esforço. A incontinência por esforço 

pode ser definida clinicamente como uma perda involuntária de 

urina ocasionada por situações que levem ao aumento da 

pressão intravesical, como tosses, espirros, levantamento de 

peso e caminhadas. Por sua vez, ocorre uma redução da 

pressão uretral, que se torna incapaz de impedir a saída de 

urina durante a realização dessas atividades que aumentam a 

pressão intravesical. Esse tipo de incontinência é bastante 

comum entre as mulheres portadoras de FC, pois há, entre elas, 

um excesso de tosse característico da doença. Atrelado a essa 

condição patológica, outro fator que torna maior a incidência 

desse problema urinário entre tais pacientes, é o fato de que as 

mulheres, de uma maneira geral, apresentam mais problemas 

dessa natureza, devido à exposição delas a certas situações 

que as tonam mais suscetíveis ao surgimento desses 

problemas, como a diminuição nos níveis de estrógeno durante 

o período da menopausa, fato que está relacionado a atrofia da 

musculatura uretral, e a ocorrência de traumas no assoalho 

pélvico durante partos vaginais, por exemplo (CÂNDIDO et al. 

2017). 

Segundo um estudo publicado por Alban et al. (2017), de 

92 mulheres acometidas pela FC entrevistadas em um centro 
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de referência para FC adulto em Marselha, 34,2% 

apresentavam incontinência urinária. Por sua vez, uma análise 

foi feita por Gina et al. (2015), para determinar a prevalência de 

incontinência urinária em pacientes da Clínica de Fibrose 

Cística do Hospital Universitário de Bruxelas observou que dos 

122 participantes com idades entre 6–59 anos entrevistados, 

havia uma prevalência geral de 27% para incontinência urinária. 

Os adultos foram o que mais relataram incontinência urinária, 

com prevalência de 11% nos homens e 68% nas mulheres. 

Ainda nessa análise foi apontado que um quarto da população 

abordada evitava fazer fisioterapia e realizar a expectoração do 

muco, por meio da tosse, como forma de não haver a liberação 

involuntária de urina, tendo em vista que tais ações causam o 

aumento da pressão intravesical e posterior escape não 

intencional de urina. Tal fato, portanto, pode desencadear a 

piora do quadro clínico de um paciente com FC, pois a 

fisioterapia é fundamental para o ganho de capacidade 

respiratória, bem como a expectoração do muco durante a 

tosse é importante para evitar o acúmulo de secreções que 

causam inflamação e infecção das vias respiratórias. 

Também é conveniente analisar que os pacientes 

portadores de FC apresentam um declínio da sua função 

pulmonar, em face da obstrução de vias aéreas e das infecções 

respiratórias frequentes, comprometendo, portanto, as trocas 

gasosas. Para avaliar tais trocas gasosas em um paciente com 

FC, a capnografia volumétrica é bastante utilizada (CapV),    

pois ela permite a análise gráfica do padrão de concentração de 

dióxido de carbono (CO2) no volume de ar exalado. 

Parazzi et al. (2019) realizaram um estudo com o objetivo 

de avaliar a dinâmica respiratória de indivíduos controles 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10620-017-4825-2
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saudáveis e em indivíduos com fibrose cística, sendo assim 

submetidos a CapV. Foi observado que entre os indivíduos 

doentes, os homens tiveram melhor desempenho no exame do 

que as mulheres, o que pode ser justificado pelo fato de que os 

indivíduos do sexo masculino apresentam, em geral, uma maior 

massa muscular que a do sexo oposto, o que facilitaria, 

portanto, a mecânica respiratória entre eles. 

A FC interfere significativamente na saúde reprodutiva 

feminina, tendo em vista que essa patologia altera o 

funcionamento de órgãos, como endométrio e tubas uterinas, já 

que o útero, por ser revestido por tecido epitelial,  assim como 

o pulmão, também é afetado pelo efeito da mutação no CFTR 

tornando, por exemplo, o muco cervical bastante espesso, o 

que dificulta significativamente o trajeto  dos espermatozoides 

até o local da fecundação. Além disso, acredita-se que a 

mutação no CFTR cause alterações hipotalâmicas, levando à 

secreção inadequada das gonadotrofinas e, por consequência, 

a anormalidades tanto na ovulação quanto na maturação sexual 

feminina (Hildebrand et al., 2019). Tal desequilíbrio orgânico, 

além de afetar a fisiologia reprodutiva da mulher, possui um alto 

potencial  desencadeador de impactos  psicológicos  negativos, 

tendo em vista que, em relação ao atraso puberal, muitas das 

garotas portadoras de FC, por não desenvolverem 

características sexuais secundárias na mesma faixa-etária que 

a maioria da população, acabam cultivando um sentimento de 

exclusão social, o que, por vezes, desencadeia processos 

depressivos entre elas, impactando negativamente na resposta 

ao tratamento da FC, bem como na adesão a ele, por tais 

pacientes. É importante salientar, ainda, que o impacto 

psicológico da patologia em questão também se estende às 
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pacientes em idade reprodutiva, tendo em vista que muitas 

delas, devido aos desequilíbrios fisiológicos de sua doença de 

base, são inférteis, o que causa, assim, um sentimento de 

fustração e impotência entre elas, desencadeando, por vezes, 

quadros de depressão e posterior piora no quadro clínico da FC. 

Em um estudo realizado nos Estados Unidos 

(KAZMERSKI et al., 2018), foram analisadas  pacientes com FC 

entre 15 e 24 anos, e observou-se que algumas delas tendiam 

a usar menos métodos contraceptivos quando comparadas à 

população geral - o que pode ser explicado pelo fato de tais 

mulheres serem cientes dos seus problemas de fertilidade -

logo, a taxa de doenças sexualmente transmissíveis mostrou-

se significativamente alta entre elas. Além disso, um terço 

dessas mulheres relatou atraso puberal, já outras 

experimentavam também mais candidíase vulvovaginal, fato 

que pode estar associado ao uso frequente de antibióticos. 

Nota-se, dessa forma, que o sexo pode influenciar nas 

repercussões clínicas da fibrose cística, tendo desfechos mais 

negativos entre as mulheres. 

 

CONCLUSÕES  

 

Embora tenha havido avanços notáveis no diagnóstico e 

terapêutica da FC nos últimos anos, diferenças sexuais 

significativas persistem na mortalidade e morbidade da FC. Os 

estudos das hipóteses dessa discrepância avançaram, mas 

permanecem sem a real elucidação dos mecanismos biológicos 

que explicam essa diferença. Nessa revisão, observou-se baixa 

quantidade de estudos in vivo, estudos com populações 

pequenas e por um curto período de duração. Desse modo, é 
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preciso que as mulheres portadoras de FC sejam avaliadas 

clinicamente de maneira mais aprofundada, tendo em vista 

suas peculiaridades orgânicas e diferenças fisiológicas em 

relação ao sexo masculino, com fito de beneficiar esse público 

feminino com tratamentos específicos as suas vulnerabilidades. 

Portanto, são necessários estudos longitudinais com coortes 

maiores. Ademais, contatou-se nessa revisão um importante 

aspecto social da progressão do quadro clínico da fibrose, 

observado nos achados do abandono da fisioterapia por 

vergonha do escape urinário, mesmo sabendo da relevência da 

fisioterapia para a melhor qualidade de vida; e na atribuição, por 

mulheres com FC, de menores números em preocupações com 

o futuro. Desse modo, levantando a hipótese  de que o apoio 

psicológico e suporte emocional é pouco trabalhado com esses 

pacientes. 
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RESUMO: A diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença 
crônica, multifatorial e de etiologia complexa em que destacam-
se as causas genéticas e epigenéticas. Com os danos da 
hiperglicemia persistente durante anos, podem ser 
desenvolvidas as complicações crônicas, dentre elas as 
macrovasculares e microvasculares. Os microRNAs são 
processos epigenéticos importantes para diabetes e suas 
complicações, principlamente o microRNA-9 que associa-se 
com a secreção de insulina. O objetivo desta revisão é 
descrever a influência do microRNA-9 na DM2 e suas 
complicações crônicas. O recrutamento dos estudos foi 
realizado nas bases PubMed e Google Acadêmico, sendo 
incluídos os estudos dos últimos 5 anos que se enquadraram 
no objetivo do presente trabalho. O levantamento dos estudos 
apontaram que diabéticos tipo 2 e pacientes pré diabéticos 
dispõem de uma superexpressão de miR-9, e este miR está 
diretamente associado com a hiperglicemia, até mesmo em 
pacientes com doenças cardíacas. No contexto de 
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complicações crônicas microvasculares, na retinopatia 
encontrou-se uma importante associação de miR-9 na inibição 
da neovascularização da retina, para a nefropatia mostra-se 
que os danos renais e progressão da nefropatia relacionam-se 
com a expressão de miR-9 e por fim, na neuropatia o miR-9 
também esteve aumentado em neurônios de modelos animais 
com neuropatia. Com isso, o miR-9 se enquadra como um 
poderoso biomarcador preditivo da DM2 e de suas 
complicações crônicas. 
Palavras-chave: MicroRNA-9. Diabetes tipo 2. Complicações 
crônicas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença de caráter 

metabólico crônico e de origem multifatorial. O DM se classifica 

principalmente em: diabetes mellitus tipo 1 (DM1), doença 

autoimune em que há destruição das células beta pancreáticas, 

levando a deficiência completa na produção de insulina; 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que envolve uma etiologia 

complexa com componentes genéticos e ambientais e é 

ocasionada por deficiência na secreção e/ou ação da insulina 

levando a resistência periférica a insulina e por fim, a diabetes 

mellitus gestacional, tipo de diabetes iniciada durante a 

gravidez (SBD, 2019).  

Estima-se que em 2019 o número de diabéticos adultos 

em todo mundo era de 463 milhões, isso indica que uma entre 

cada 11 pessoas de 20 a 79 anos possui algum tipo de diabetes 

e a estimativa para o ano de 2045 é que a diabetes atinja cerca 

de 700 milhões de pessoas. No Brasil são 16,8 milhões de 

diabéticos, sendo o 5º país no ranking mundial. A DM2 

compreende cerca de 90% dos casos no mundo (IDF, 2019). 
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Medidas de prevenção da diabetes reduzem 

significativamente a morbimortalidade da doença de  uma 

maneira bastante eficaz, barata e necessária para conter o 

avanço do diabetes. Como na DM2 grande parte dos pacientes 

apresentam obesidade, hipertensão arterial e/ou dislipidemia, a 

prevenção deve levar em consideração todas essas 

anormalidades metabólicas, afim de prevenir principalmente 

doenças macrovasculares (SBD, 2019). Segundo a Federeção 

Internacional de diabetes (2019), 10% do total de custos com a 

saúde mundial são gastos com diabetes. 

A hiperglicemia crônica induz desequilíbrios de estresse 

oxidativo e inflamação levando a danos em vários tecidos, como 

os rins, olhos, coração e vasos periféricos (WU et al., 2018). 

Desta forma, podem ser desenvolvidas complicações crônicas 

macrovasculares (doença coronariana, doença cerebrovascular 

e doença arterial periférica) e microvasculares (retinopatia, 

nefropatia e neuropatia) (SBD, 2019). Os mecanismos destas 

complicações incluem modificações genéticas e epigenéticas 

(PAPATHEODOROU et al., 2018). 

A epigenética engloba alguns mecanismos bioquímicos 

que afetam a expressão gênica sem alterar a sequência do 

DNA, destacam-se a modificações  de histonas, metilação do 

DNA e os microRNAs (miRs) (HALDAR et al., 2015). Embora 

as marcas epigenéticas sejam herdáveis, elas podem ser 

modificadas ao longo da vida, principalmente decorrente do 

estilo de vida  e estímulos ambientais, então, estudos 

epigenéticos são frequentemente relacionados com distúrbios 

metabólicos como é o caso da diabetes (SMITH & RYCKMAN, 

2015). 

Os microRNAS são pequenos RNAs (de até 22 

nucleotídeos aproximadamente) não codificantes e reguladores 
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pós-transcricional (YUAN et al., 2019). Os miRs são 

responsáveis por degradar RNA mensageiro (RNAm) e na 

grande parte dos genes impedir a expressão do alvo (CUI et al., 

2017). Cada microRNA regula uma variedade de genes assim 

como um RNAm específico pode ser alvo de vários miRs 

(PLANCHON et al., 2015). Já foram identificados cerca de 2500 

miRs em todo o genoma humano (BARUTTA et al., 2017). 

Além disso, os microRNAs são apontados como 

biomarcadores eficentes pois estão presentes em fluidos 

biológicos de forma estável, podendo ser coletado de modo não 

invasivo. Com isso, os miRs têm despertado o interesse de 

pesquisadores ocorrendo um aumento no número dos estudos 

científicos relacionando essas biomoléculas com condições 

fisiológicas e patológicas. Recentemente os miRs tem se 

mostrado como influente na patogênese da DM (BARUTTA et 

al., 2017). Os microRNAs  estão envolvidos em condições 

fisiológicas e patológicas, decorrente de estresse oxidativo e 

inflamação no contexto da diabetes e suas complicações 

(YUAN et al., 2019). 

O microRNA-9 (miR-9) em particular, é amplamente 

estudado e participa do processo de várias doenças tais como: 

câncer de pâncreas, câncer cervical, doença de Parkinson, 

fibrose renal, dentre outras (WANG et al., 2019; WEI et al., 

2019; WANG et al., 2019; FERNANDEZ et al., 2020).  

O miR-9 regula negativamente a GSIS (via de secreção 

de insulina estimulada por glicose), tendo como alvo as ilhotas 

pancreáticas e sendo um importante regulador nas células beta 

(HU et al., 2017) e é uma importante molécula candidata a 

biomarcador das complicações diabéticas, assim como da 

diabetes e pré-diabetes, além de ser bastante promissora no 
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tratamento da DM2 (YUAN et al., 2019; MUHTARESH & 

KAFAAJI, 2018; HU et al., 2017).  

O objetivo desta revisão é realizar um embasamento 

científico na literatura atual, sobre a influência do microRNA-9 

na diabetes tipo 2 e suas complicações crônicas, de modo a 

contribuir no fornecimento de informações robustas no 

conhecimento de biomarcadores e tratamento inovadores para 

a DM2 e suas complicações crônicas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tipo de estudo 

 

O presente estudo se trata de uma revisão da literatura 

realizada entre os meses de agosto e outubro de 2020, afim de 

investigar detalhadamente a influência do microRNA-9 no 

contexto da diabetes e suas complicações crônicas.  

 

Amostra 

 

Os critérios de inclusão para os artigos selecionados 

foram: seguir a prerrogativa de serem publicados em periódicos 

com elevado fator de impacto, terem uma metodologia bem 

descrita, estarem disponíveis na íntegra em inglês e serem 

publicados nos últimos 5 anos (2015-2020). Para tanto, foram 

incluídos ensaios clínicos randomizados ou não randomizados 

com ou sem cegueira, estudos de caso-controle e também 

estudos transversais e intervencionais que forneceram 

informações suficientes para a discussão do tema.  

Como critérios de exclusão: artigos que não se 

enquandrassem no objetivo da revisão, revisões bibliográficas 



INFLUÊNCIA DO MICRORNA-9 NA DIABETES MELLITUS TIPO 2 E SUAS 
COMPLICAÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

e que fossem anterior ao ano de  2015. Após esse processo, os 

artigos incluídos foram analisados na íntegra e as informações 

necessárias para o cumprimento do objetivo desta revisão 

foram recrutadas. 

 

Instrumentos 

 

O levantamento dos estudos foi realizado nas bases de 

dados PubMed e Google Acadêmico. Para isso, foram 

utilizados principalmente os descritores e suas combinações 

em inglês: “diabetes tipo 2”, “complicações crônicas da 

diabetes”, “diabetes e epigenética”, “microRNA e diabetes” , 

“microRNA-9 e diabetes”, “complicações de diabetes e 

epigenética”, “microRNA-9 e complicações diabéticas”, 

“microRNA-9 e complicações microvasculares” e “microRNA-9 

e complicações macrovasculares”.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A hiperglicemia na diabetes tipo 2 gera uma 

incapacidade do corpo de responder à insulina, este estado é 

denominado de resistência periférica à insulina, situação 

comum entre os diabéticos tipo 2. Durante a resistência á 

insulina, como a ação do hormônio está comprometida, sua 

produção é aumentada e com o tempo e progressão desse 

estado, ocorre uma “falha” nas células produtoras de insulina 

(beta-pancreáticas). Por essa razão, a DM2 é mais comum em 

pessoas com idade acima de 40 anos, devido ao tempo de 

resistência à insulina, porém está cada vez mais comum se 

observar este tipo de diabetes em crianças e jovens, devido ao 

estilo de vida sedentário, obesidade e dieta inadequada.  
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As causas da DM2 não são completamente esclarecidas, 

porém sabe-se que o sobrepeso e obesidade, idade, etnia, 

histórico familiar, predisposição genética e o meio ambiente 

influenciam no desenvolvimento da doença. Além disso, estima-

se que cerca de 50% dos diabéticos desconheçam a doença, e 

desta forma estão mais susceptíveis a desenvolver 

complicações (IDF,2019). 

As complicações diabéticas são comuns tanto em 

pacientes com diabetes tipo 1 ou tipo 2 e são as responsáveis 

pela mortalidade significativa relacionada a diabetes (PAPATHEODOROU 

et al., 2018). Estima-se que a mortalidade relacionada a DM e 

suas complicações chegou a atingir cerca de 4,2 milhões de 

adultos (20-79 anos) em todo mundo no ano de 2019, dado 

equivalente a 11,3% de toda mortalidade global para a faixa 

etária em questão (IDF, 2019). Tais complicações são divididas 

em macrovasculares ou microvasculares, sendo esta última de 

maior frequência.  

Entre as microvasculares estão inclusas a neuropatia 

diabética (ND), retinopatia diabética (RD) e a nefropatia 

diabética (NFD) e as macrovasculares que incluem doenças 

cardiovasculares (DC), acidente vascular cerebral (AVC) e 

doença arterial periférica (PAD). É importante ressaltar ainda a 

síndrome do pé diabético, que é a maior causa de amputação 

de membros inferiores, é associada com a presença de úlcera 

no pé relacionada com ND, PAD e infecções locais 

(PAPATHEODOROU et al., 2018). 

Portadores de DM2 têm um aumento do  risco de 

desenvolver doença coronariana em cerca de duas a quatro 

vezes, comparada a indivíduos não diabéticos, além disso 

existem pacientes que apresentam algum tipo de doença 

arterial coronariana (DAC) e não apresentam nenhum sintoma 
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(SBD, 2019). Pacientes com complicações microvasculares 

apresentam um maior risco de aterosclerose que por sua vez 

pode levar a eventos cerebrovasculares e cardiovasculares 

(CHAWLA et al., 2016). 

A patogênese das complicações macrovasculares se 

devem a deficiência das células endoteliais decorrente 

principalmente da hiperglicemia, de metilglioxal, lipídeos, 

inflamação e produção excessiva de espécies reativas de 

oxigênio (EROs). O descontrole lipídico pode levar a um 

aumento na deposição de lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL) no endotélio, gerando a aterosclerose, além disso o 

descontrole no estresse oxidativo com um aumento de EROs, 

ocorre aceleração da peroxidação lipídica e reações 

inflamatórias que podem também levar ao desenvolvimento 

e/ou piora no quadro de aterosclerose. A desregulação na 

produção de EROs levam ainda à desregulação do cálcio 

intracelular, disfunção contrátil e remodelação do miocárdio, 

podendo chegar a morte de cardiomiócitos e dessa forma 

induzir o desenvolvimento de fibrose associada a 

cardiomiopatia (LOTFY et al., 2017). 

Para as complicações microvasculares, como elas 

atingem no geral três microvasos distintos (retina, renal e 

periféricos), o mecanismo molecular se difere entre eles, mas 

todos são decorrentes principalmente da hiperglicemia crônica. 

Dentre as vias moleculares clássicas que implicam nas 

complicações diabéticas pode-se citar cinco: a via dos polióis, 

a via da hexosamina, vias da angiotensina II, aumento de 

produtos finais de glicação avançada (AGEs) decorrente da 

ativação dos receptores destes produtos e ativação da proteína 

quinase C (PKC), em resposta principalmente do aumento do 

estresse oxidativo (WU et al., 2018). 
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A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira 

adquirida em adultos nos países desenvolvidos (SBD, 2019), 

ela se divide principalmente em não proliferativa e proliferativa. 

Na retinopatia diabética não proliferativa ocorre um quadro 

inflamatório com aumento de permeabilidade vascular e 

derrame na retina, no estágio proliferativo além dessas 

manifestações podem haver hemorragias vítreas, edema de 

mácula e uma neovascularização que pode culminar na perda 

de visão (BOSMA et al., 2018). 

A neuropatia diabética é a complicação mais comum, a 

forma mais prevalente da ND é a neuropatia simétrica distal em 

que ocorre uma degeneração dos axônios e uma disfunção nas 

células de Schwann e afeta principalmente neurônios 

sensoriais. E por fim, a nefropatia diabética que se caracteriza 

pelo aumento da permeabilidade glomerular, espessamento da 

membrana do glomérulo e perda dos podócitos glomerulares e 

assim,  um aumento progressivo na perda da função renal 

(BARUTTA et al., 2018). 

A epigenética vem ganhando espaço nos estudos da 

diabetes e suas complicações, entre os mecanismos 

epigenéticos estudados destacam-se os microRNAs. A 

expressão em níveis  anormais de vários miRs tem sido 

mostrada em cardiomiopatia diabética, retinopatia, neuropatia e 

nefropatia, isso porque os alvos dos microRNAs estão 

envolvidos em mecanismos celulares que participam do 

desenvolvimento da DM2, assim como suas complicações 

crônicas macrovasculares e microvasculares (KHULLAR et al., 

2017).  

Os microRNAs são sintetizados através do pri-miRNA, 

que por sua vez é transcrito pelas RNAs polimerase II e III como 

uma extensa sequência de pares de base  (110 
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aproximadamente). Ainda no núcleo esse pri-miRNA é 

processado em pré-miRNA (aproximadamente 70 pares de 

base) através da ação da enzima Drosha. A partir daí o pré-

miRNA é levado ao citoplasma através da proteína Exportina 5 

e lá sofre a ação da enzima DICER que o transforma em uma 

dupla fita de RNA. A partir daí é formado o complexo de 

silenciamento induzido por RNA (RISC) que se liga a uma das 

duas fitas e forma o microRNA maduro, a outra fita pode ser 

degradada ou formar outro miR maduro. Após formado, o 

microRNA vai em direção à 3’UTR ( em português “região 3 não 

traduzida”) do seu alvo, porém essa interação microRNA com 

seu alvo específico pode ocorrer de duas formas: através de 

encaixe perfeito, que leva a clivagem do RNA mensageiro e sua 

posterior degradação e pode haver também o pareamento 

parcial, que promove a inibição da tradução (Figura 1) (SILVA 

et al., 2018). 

A localização do miR maduro é no citoplasma (Figura 1), 

porém em decorrência da lise celular é possível encontra-los na 

corrente sanguínea, onde demonstram uma alta estabilidade, 

além de serem protegidos de degradação devido à ligação a 

proteínas ou por estarem encapsulados, e por essa razão os 

miRs apresentam um grande potencial a biomarcadores para 

doenças (SILVA et al., 2018; BARUTTA et al., 2018). Entre os 

miRs que desempenham uma papel na sinalização da insulina 

destaca-se o microRNA-9 (HU et al., 2017). 
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Figura 1. Biogênese dos microRNAs. 

 
Fonte: SILVA et al., 2018 

 

O microRNA-9 maduro é originado de três pri-miRs o 9-

1, 9-2 e 9-3, e então eles dão origens ao miRs maduros o miR-

9 (também chamado de miR-9-5p) e miR-9* (ou miR-9-3p), no 

entanto a fita complementar (miR-9*) é menos expressa e 

menos estudada (NOWEK et al., 2016).  

Então, se faz necessário a identificação de móleculas 

biomarcadoras de indicação precoce da doença e suas 

complicações, afim de melhorar a prevenção primária e adiantar 

o diagnóstico. O mir-9 se enquadra como uma dessas 

potenciais biomoléculas promissoras no contexto das 

complicações diabéticas, assim como da diabetes e pré-

diabetes (YUAN et al., 2019; MUHTARESH & KAFAJI, 2018). 
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A relação do microRNA-9 com as células beta 

pancreáticas é conhecida há alguns anos, no entanto, 

recentemente essa relação vem sendo melhor esclarecida pela 

identificação e comprovação dos alvos do miR-9. Segundo Hu 

et al. (2017), quando há uma condição com alta exposição à 

glicose por um curto período de tempo os níveis de miR-9 

diminuem, porém essa exposição a longo prazo faz com que os 

níveis de miR-9 aumentem. Um dos alvos do miR-9 é o SIRT-1 

que está presente nas ilhotas pancreáticas, elevados níveis de 

microRNA-9 levam a uma diminuição do SIRT-1 afetando assim 

a secreção do hormônio insulina estimulada por glicose 

(RAMACHANDRAN et al, 2011).  

Outro exemplo de alvo do microRNA-9 é o gene FOXO1, 

que por sua vez se relaciona com o processo de adipogênese, 

foi demonstrado uma superexpressão de miR-9 no fígado, uma 

melhora na sensibilidade à insulina em camundongos obesos e 

a deleção deste miR levou a um aumento da glicemia em jejum 

nos camundongos magros (YAN et al., 2016). 

 

MicroRNA-9 e diabetes tipo 2 

 

Em um estudo de caso-controle, o microRNA-9 esteve 

aumentado em pacientes com DM2, independente de 

complicações, em uma população brasileira (MASSARO et al., 

2019). Outra pesquisa mostrou que o mir-9 apresentou uma 

associação direta com pré-diabetes, de forma que o miR-9 

aumentou conforme a patogenicidade da DM2 aumentava, 

além disso, esse estudo confirmou a estabilidade do microRNA 

em sangue periférico (MUHTARESH & KAFAAJI, 2018). Em 

concordância com esses dados foi relatado um aumento de 

miR-9 relacionado com a hiperglicemia de diabéticos tipo 2 
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(MOTAWAE et al., 2015). Dados encontrados em meta-análise, 

realizada em junho de 2020, sugerem que o miR-9 é altamente 

expresso em pacientes com diabetes mellitus (SUN et al., 

2020). 

Além disso, há muitos estudos associando o miR-9 com 

condições de risco para a diabetes e suas complicações, como 

por exemplo a obesidade, em que há uma superexpressão 

hepática de miR-9 em camundongos e porcos (YAN et al., 2016; 

MENTZEL et al., 2015), inflamação em que o miR-9 tem como 

alvo alguns fatores inflamatórios com o NFƙB e quando o miR-

9 se encontra em altos níveis, percebe-se uma melhora no 

quadro inflamatório (CHAKRABORTY et al., 2015). O miR-9 

ainda esteve relacionado de maneira diretamente proporcional 

a pressão arterial, colesterol total e IMC em diabéticos tipo 2, 

além de glicemia em jejum, hemoglobina glicada e HOMAIR 

(Modelo de Avaliação da Homeostase para resistência à 

insulina) (MUHTARESH & KAFAAJI, 2018; XIAO et al., 2017). 

 

MicroRNA-9 e complicações macrovasculares 

 

Houve uma correlação do miR-9 com hiperglicemia e níveis 

diretamente proporcionais em pacientes com doenças 

cardíacas e DM2. O mesmo artigo demonstrou ainda a 

influência do miR-9 sobre alguns parâmetros lipídicos 

importantes no desenvolvimento de doenças macrovasculares 

diabéticas tais como IMC (Índice de massa corpórea), colesterol 

total, triglicerídeos, LDL e HDL, todos esses marcadores 

aumentando com o aumento de miR-9, com excessão do HDL 

que se comportou de maneira inversa aos demais parâmetros 

(MOTAWAE et al., 2015). Além disso, na realização do teste de 

correlação de Spearman foi demonstrado que o miR-9 se 
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relaciona positivamente com colesterol e triglicerídeos, onde 

maiores níveis de miR-9 levam a maiores níveis desses 

parâmetros lipídicos (XIAO et al., 2017). 

Um estudo relacionado com o CORDIOPREV (ensaio 

prospectivo, randomizado e único cego) demonstrou que os 

níveis plasmáticos de microRNA-9 estão alterados em 

indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 e doença cardiovascular, 

e o mesmo estudo apontou que o miR-9 é um poderoso e 

importante biomarcador preditivo que pode discriminar 

pacientes com e sem DM2 (LUCENA et al., 2018). No entanto, 

em pacientes não diabéticos a expressão de microRNA-9 foi 

diminuída em tecidos cardíacos na presença de hiperglicemia 

(JEYABAL et al., 2016).  

Há ainda mecanismos relacionados a fibrose cardíaca, que é 

uma manifestação que ocorre na cardiomiopatia diabética. 

Através da indução de glicose, aumentam-se os níveis ECM 

(Carboidratos da Matriz Extracelular). ECM são regulados por 

Zfas1, e no cenário de diabetes tem a sua regulação controlada 

pelo miR-9, mas todo esse mecanismo ainda não está 

totalmente esclarecido (FENG et al., 2018). 

 

MicroRNA-9 e complicações microvasculares 

 

No contexto da retinopatia diabética dados sobre o perfil de 

expressão do miRNA-9 em portadores de RD são escassos. No 

entanto, já se conhece algumas associações bastante 

interessantes e promissoras. O VEGF (fator de crescimento 

endotelial vascular) desempenha um papel importante na 

patogênese da RD, pois relaciona-se com a neovascularização 

da retina auxiliando assim, na progressão do indivíduo para 

uma retinopatia diabética proliferativa e aumentando o risco de 
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cegueira. O miR-9 tem como alvo o VEGF, com a capacidade 

de inibi-lo e assim, este microRNA classifica-se como um 

potencial tratamento para esta microvasculopatia (LIU, 2018). 

Pesquisadores utilizaram o miR-9 em modelos de ratos com RD 

e conseguiram observar uma reversão das manifestações da 

doença, mostrando que o miR-9 pode inibir a 

neovascularização retinal e promover apoptose das células 

endoteliais da microvascularização da retina (LIU, 2018). O 

miR-9 em níveis regulados em amostra de pacientes com DM2, 

demonstraram um aumento de genes que desempenham papel 

importante para impedir a neovascularização, como por 

exemplo o SIRT-1 e FOXOs (LI et al., 2019). 

Além disso, a expressão de miR-9 mostrou-se necessária para 

o desenvolvimento normal da vasculatura da retina, em que 

baixos níveis de miR-9 levaram a defeitos da vasculatura 

(MADELAINE et al., 2018). Um estudo analisou o perfil de 

metilação do miR-9-3 em pacientes diabéticos tipo 2, os 

resultados encontrados foram que o miR-9-3 metilado 

(expressão diminuída) aumentou as chances do paciente 

desenvolver RD (NUNES et al., 2018). 

Em relação a nefropatia diabética, o miR-9 tem seus níveis 

aumentados com a progressão da NFD e também está 

interligado de maneira diretamente proporcional com os níveis 

de creatinina, além disso o estudo mostra que o miR-9 é um 

fator de risco para a NFD, independente de outras influências 

(XIAO et al., 2017). A nefropatia diabética e a lesão de 

podócitos por hiperglicemia estão associados a um aumento na 

expressão de miR-9 (MASSARO et al., 2019; LI et al., 2020).  

Em divergência à esses achados, recentemente foi proposto 

por outros pesquisadores que o miR-9 tenha uma resposta 

protetora à lesão renal crônica, porém neste cenário não houve 
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a observação dos níveis glicêmicos ou de pacientes diabéticos 

(FERNANDEZ et al., 2020). 

O miR-9 é alvo de estudos na neuropatia diabética pois este 

microRNA é apontado como um importante regulador do 

neurodesenvolvimento e é expresso em neurônios e também 

na medula espinhal. A expressão de miR-9 foi aumentada nos 

neurônios do corno dorsal de ratos com neuropatia diabética e 

o miR-9 ainda mediou a ação de CALHM1 (proteína do canal 

iônico relacionada à excitação dos neurônios) entre os 

neurônios e a glia (LIU et al., 2016). Em uma recente meta-

análise foi revelado também que o miR-9 é um contribuinte para 

o desenvolvimento de ND (SUN et al., 2020). 

No entanto, pacientes com ND  e artrite reumatoide tiveram 

menores níveis de miR-9 em comparação aos que só tinham 

artrite reumatoide, esse estudo mostra ainda que o miR-9 

protegeu as células de Schwann de danos inflamatórios (LI et 

al., 2019). Tais dados são divergentes e necessitam de 

esclarecimentos futuros, isso pode ser decorrente da população 

estudada e também das condições clínicas associadas em cada 

amostra. 

 

CONCLUSÕES  

 

O microRNA-9 vem sendo cada vez mais associado a 

diabetes tipo 2 e suas complicações crônicas macrovasculares 

e microvasculares, principalmente nos últimos cinco anos. A 

revisão da literatura aqui realizada recrutou muitos estudos  que 

sugerem que o miR-9 tem uma grande importância e influência 

na DM2 e suas complicações crônicas. Pois, os estudos 

mostram que pacientes diabéticos ,associados ou não com 

doenças cardíacas ou nefropatia apresentam maiores níveis de 
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miR-9, enquanto que na retinopatia o miR-9 representa um fator 

de proteção frente a evolução da doença. 

Sendo assim, há evidências científicas que demonstram 

e afirmam que o miR-9 influencia na diabetes mellitus tipo 2 e 

suas complicações crônicas, tanto nas macrovasculares quanto 

nas microvasculares. Esses resultados são relevantes, mas se 

faz necessário que seus mecanismos sejam mais aprofundados 

em populações distintas para uma maior segurança, sobretudo 

para a neuropatia diabética que ainda apresenta divergências 

nos dados. E então, dessa forma o microRNA-9 possa ser 

utilizado como biomarcador preditivo da diabetes tipo 2 e suas 

complicações crônicas e também em novas terapias 

principalmente da retinopatia diabética. 
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RESUMO: A doença de Alzheimer (DA) é uma patologia que, 
atualmente, representa a forma mais comum de demência em 
idosos, afetando suas capacidades cognitivas, evoluindo 
progressivamente com o passar dos anos. Além da idade, a 
predisposição genética e fatores ambientais são considerados 
fatores de risco. Objetivou-se compreender quais são os fatores 
de risco que estão relacionados às alterações genéticas na 
doença de Alzheimer. A metodologia Teve como base a 
pergunta norteadora, “Quais os fatores de risco relacionados às 
alterações genéticas na Doença de Alzheimer?’’.  As 
publicações foram selecionadas a partir da busca na plataforma 
BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) e o levantamento de dados 
ocorreu no mês de outubro de 2020. Ademais, foram utilizados 
como estratégia de rastreio os seguintes descritores: “Doença 
de Alzheimer” AND “Genética” AND “Peptídeos beta-
Amiloides”. Trata-se de uma revisão integrativa a partir de 42 
trabalhos, cujos filtros foram: texto completo disponível, idiomas 
inglês e português, últimos 5 anos e tipo de documento sendo 
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artigo. A seleção foi feita a partir da exclusão de publicações 
duplicadas e daquelas que não eram artigos. Partindo desses 
achados, foram selecionados 15 artigos, que respondiam a 
pergunta norteadora  e que eram relevantes para a pesquisa. 
Diversos fatores de risco, incluindo fatores genéticos são 
determinantes na DA. Mutações no gene R47H.4 estão 
atreladas à alterações no metabolismo do colesterol, assim 
como alterações na via de sinalização TREM2, APOE, ABCA1. 
Foram identificados 273 polimorfismos relacionados à 
metabolização do colesterol. Outros genes como APP, PSEN, 
PSEN 2, são relacionados à mutações nos genes da proteína 
precursora amiloide que podem levar à formação das placas 
senis, resultando em morte celular, sendo um fator importante 
para o aparecimento da DA. Pode-se relacionar o aparecimento 
da DA, além de outros genes, à fatores ambientais,  doença 
vascular, fatores associados à dieta, sistema imunológico, sexo, 
função mitocondrial, exposição a metais e infecção. Concluiu-
se que a Doença de Alzheimer ainda possui várias incógnitas 
relacionadas aos seus fatores de risco, ela possui um caráter 
multifatorial que está atrelado, principalmente, a fatores 
genéticos. É uma doença de herança complexa decorrente de 
diversos genes e da interação entre estes e o meio ambiente. 
Com isso é importante o entendimento mais abrangente dos 
mecanismos envolvendo a DA para elaboração de terapias 
mais eficazes. 
Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Genética. Peptídeos 
beta-Amiloides. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças neurodegenerativas são patologias 

caracterizadas pela destruição irreversível de certos neurônios, 

o que leva à perda progressiva e incapacitante de determinadas 

funções do sistema nervoso. Algumas delas são hoje 



O CARÁTER MULTIFATORIAL ASSOCIADO AOS FATORES DE RISCO DA 

DOENÇA DE ALZHEIMER 

 
 

consideradas as maiores causas de demência no mundo. A 

doença de Alzheimer (DA) é uma patologia que, atualmente, 

representa a forma mais comum de demência em idosos. 

(FALCO et al., 2016). 

Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

sinalizam que aproximadamente 50 milhões de pessoas são 

acometidos por algum tipo de demência no mundo, sendo 70% 

dos casos causados pela doença de Alzheimer.  

Segundo Falco et al. (2016) na DA, as capacidades 

cognitivas dos pacientes são acometidas, evoluindo 

progressivamente com o passar dos anos. Habitualmente, a 

doença inicia-se com a perda ou comprometimento da memória 

recente, entretanto outras habilidades podem ser afetadas 

posteriormente com o avanço da doença, como por exemplo, a 

capacidade de usar ferramentas e objetos que fazem parte do 

cotidiano e também a capacidade de realizar cálculos. 

De acordo com Ilha et al. (2016) a evolução da DA é 

dividida em três estágios: no primeiro, considerado leve, o 

indivíduo apresenta confusão e perda de memória, 

desorientação espacial, dificuldade progressiva no cotidiano, 

mudanças na personalidade e na capacidade de julgamento. 

No segundo estágio, que é considerado moderado, o paciente 

demonstra incapacidade na realização das atividades 

cotidianas, além de crises de ansiedade, delírios, alucinações, 

agitação noturna, alterações do sono, dificuldades de 

reconhecimento de pessoas do seu convívio. Por último, o 

terceiro estágio, considerado o mais grave é caracterizado pela 

redução acentuada do vocabulário, perda de peso, descontrole 

esfincteriano e posicionamento fetal. 

Para Rodrigues et al. (2019), a DA pode ser 

caracterizada por placas neurais formadas por acúmulo da 
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proteína β-amiloide (comprometendo a transmissão de sinais 

nervosos e consequentemente a atividade neural) e 

emaranhados fibrilares da proteína Tau hiperfosforilada, 

prejudicando a estabilização dos microtúbulos. A gradativa 

redução cognitiva e a perda da memória estão relacionadas 

com disfunções sinápticas, apoptose neuronal mediada por 

micróglia e danos vasculares amiloides, como estenose e 

inflamação das paredes endoteliais.   

Fernandes et al. (2017) corroboram que a idade seria um 

dos grandes fatores de risco para desenvolver o Alzheimer, 

contudo a predisposição genética também pode justificar casos 

de desenvolvimento precoce ou tardio, além de fatores 

ambientais que podem aumentar a possibilidade do 

desenvolvimento da Doença de Alzheimer. 

Para Nunes et al. (2019) a etiologia da DA ainda é 

considerada complexa e indefinida, apesar dos avanços no 

entendimento de seus mecanismos bioquímicos e genéticos. 

Estudos genéticos destacaram alguns genes responsáveis pela 

DA e também análises citogenéticas em pacientes com 

diagnóstico de DA têm demonstraram um aumento significativo 

nas alterações cromossômicas numéricas em diferentes tipos 

de células desses pacientes.  

Diante da relevância desse tema, objetivou-se 

compreender quais são os fatores de risco que estão 

relacionados às alterações genéticas na doença de Alzheimer.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de 

publicações que tratem dos fatores de risco relacionados à 

mutação genética na Doença de Alzheimer.Inicialmente foi 
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definido o tema e a pergunta norteadora: “Quais os fatores de 

risco relacionados às alterações genéticas na Doença de 

Alzheimer?’’.  

Após a definição da pergunta norteadora, definiu-se os 

descritores para a busca de artigos, sendo escolhidos os 

determinados Descritores Controlados em Ciências da Saúde 

(DeCs): “Doença de Alzheimer” AND “Genética” AND 

“Peptídeos beta-Amiloides”. Feito isso, foi realizada a busca nos 

bandcos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no mês 

de outubro de 2020. Foram identificados 42 artigos, após 

acrescentar “fatores de risco” e os seguintes filtros: texto 

completo disponível, idiomas inglês e português, últimos 5 anos 

e tipo de documento sendo artigo. A seleção foi feita a partir da 

exclusão de publicações duplicadas e daquelas que não eram 

artigos. (Figura 1) 

 
Quais os fatores de risco relacionados às alterações genéticas na Doença 

de Alzheimer? 

 
  Pesquisa na BVS com os descritores cruzados: “Doença de Alzheimer” 

AND “Genética” AND “Peptídeos beta-Amiloides” 

 

 

 

 
                     Eliminadas publicações duplicadas e as publicações que não   

eram artigos.  

  

  

Total de artigos identificados na base de dados (43 artigos) 

Amostra final – 14 artigos 

Aplicando os filtros: texto completo disponível, idiomas inglês e português, 

período de 2015 a 2019, artigo.  
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Figura 1: Autoria própria, 2020. 

 

Com a seleção e a leitura dos artigos, foi feita a 

categorização em: Fatores de risco genético, convulsões, 

metabolismo do colesterol, sexo, participação da micróglia na 

patogênese da Doença de Alzheimer e síndrome metabólica. 

Os artigos foram lidos e discutidos, concluindo a revisão 

integrativa por meio da interpretação dos dados encontrados. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando a tabela 1 percebe-se que foram 

selecionados 14 artigos para a composição do presente 

trabalho. Todos os artigos utilizados estão em língua inglesa, 

sendo a maioria dos anos de 2017, 2018, 2019 (61,5%; n= 8).  

 
Tabela 1. Categorização geral dos artigos quanto aos autores,ano e idioma 

Título do artigo Ano Idioma 

Genetic Risk Factors for Alzheimer 

Disease: Emerging Roles of Microglia 

in Disease Pathomechanisms. 

2019 inglês 

Sex, amyloid, and APOE Îµ4 and risk 

of cognitive decline in preclinical 

Alzheimer's disease: Findings from 

three well-characterized cohorts. 

2018 inglês 

Impact of late-onset Alzheimer’s 

genetic risk factors on beta-amyloid 

endocytic production. 

2018 inglês 

Seizures in Alzheimer's disease. 2015 inglês 

Genes associated with Alzheimer's 

disease: an overview and current 

status. 

2016 inglês 
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Alzheimer’s disease risk genes and 

mechanisms of disease pathogenesis 

2015 inglês 

The Alzheimer’s disease risk factors 

apolipoprotein E and TREM2 are 

linked in a receptor signaling 

pathway.  

2017 inglês 

Loss-of-function mutation in ABCA1 

and risk of Alzheimer's disease and 

cerebrovascular disease.  

2015 inglês 

. Genetic association between APP, 

ADAM10 gene polymorphism, and 

sporadic Alzheimer’s disease in the 

Chinese population 

2015 inglês 

Alterations in cholesterol 

metabolism–related genes in 

sporadic Alzheimer's disease 

2018 inglês 

. Metabolic Syndrome as a Risk 

Factor for Alzheimer's Disease: Is Aβ 

a Crucial Factor in Both 

Pathologies?.  

2017 inglês 

Genome-wide association study 

identifies four novel loci associated 

with Alzheimer’s endophenotypes 

and disease modifiers.  

2017 inglês 

Profiles of β-amyloid peptides and key 

secretases in brain autopsy samples 

differ with sex and APOE ε4 status: 

impact for risk and progression of 

Alzheimer disease 

2018 inglês 

 

Na tabela 2 os estudos foram categorizados de acordo 

com os fatores de risco explorados, a principal categoria foi 

fatores de risco genético (43%; n=6), na qual os autores 

explanaram sobre a envolvimento genético no desenvolvimento 

da DA. A segunda categoria mais abordada relaciona-se com o 
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metabolismo do colesterol (21,4%, n=3), em que são expostas 

mutações no metabolismo do colesterol a nível de Sistema 

Nervoso Central relacionadas ao risco de desenvolver DA. As 

demais categorias abordam síndrome metabólica (7,1%, n=1), 

sexo (14,2%, n=2), participação da micróglia na patogênese da  

DA (7,1%, n=1) e estilo de vida (7,1%, n=1). 
Tabela 2. Categorização dos achados da RIL. 

Categoria dos 

estudos 

Autores/Ano Número         % 

Fatores de risco 

genético 

Zeng et al., 2015 

Karch e Goate, 2015 

Born, 2015 

Giri, Zhang e Lu, 2016 

Deming et al., 2017 

Almeida et al., 2018 

6 43 

Metabolismo do 

colesterol 

Nordestgaard al., 2015 

Jendresen et al., 2017 

Picard et al., 2018 

3 21,4 

Síndrome metabólica 
Campos-Pena et al., 

2017 
1 7,1 

Sexo 
Buckley et al., 2018 

Nyarko et al., 2018 
2            14,2 

Participação da 

micróglia na 

patogênese da DA 

Takatori et al, 2019 1 7,1 

Estilo de vida Richard, 2019 1 7,1 

Total 14 100 

 

Combinando os dados das literaturas encontradas, foi 

possível perceber que 3 artigos (21,4%) demonstraram que 

mutações que envolvem o metabolismo de colesterol a nível do 

Sistema Nervoso Centras estão relacionadas diretamente com 

o risco de desenvolver a Doença de Alzheimer (DA). Jendresen 

et al. (2017) demonstra em seu estudo que o receptor 
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desencadeante expresso em células mielóides 2 (TREM2), que 

é ativado em processos relacionados a fagocitose, crescimento 

celular, migração de quimiocinas e liberação de citocinas, está 

atrelado a processos de demência, dentre elas o Alzheimer 

quando existe uma variante mutante do mesmo no gene 

R47H.4. 

Dessa forma, foi demonstrado que essa mutação pode 

desenvolver Alzheimer de inicio tardio e precoce e que existe 

uma via de sinalização conjunta entre TREM2 e isoformas de 

Apoproteina E (ApoE), uma apolipoproteína importante no 

transporte de colesterol no sistema nervoso central. Com isso, 

evidenciou-se a necessidade de estudos para o 

desenvolvimento de modelos transgênicos com expressão para 

TREM2 humano para exibir adequadamente a interação entre 

ApoE e TREM2 em fenótipos de AD e para avaliar estratégias 

terapêuticas. 

Assim como Jendresen et al. (2017), Nordestgaard et al. 

(2015), evidenciou que existem variantes envolvidas com o 

metabolismo do colesterol associadas a DA. Com exceção da 

ApoE, essas variantes genética estão associadas a efeitos 

pequenos e , muitas vezes, não codificantes. Sendo assim, a 

baixa prevalência de codificações de variantes dentro dos 

genes relacionados ao colesterol pode ser um risco importante 

para a DA. O estudo de Nordestgaard et al. (2015) demonstrou 

que o transportador A1 do cassete de ligação de trifosfato de 

adenosina ( ABCA1) puxa colesterol celular para ApoE, sendo 

a mutação de perda de função de baixa prevalência em ABCA1 

relacionado a baixos níveis plasmáticos de ApoE e alto risco 

para DA.  

Picard et al. (2018) caracterizou centenas polimorfismos 

relacionados ao metabolismo do colesterol para estudo, 
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encontrado apenas um relacionado ao patológico. Ele associou 

genes relacionados ao metabolismo do colesterol como os 

principais fatores de risco para a DA. Com isso, o estudo 

selecionou 273 polimorfismo relacionado ao metabolismo de 

colesterol, sendo encontrado apenas o SREBF2rs2269657 

polimorfismo com associações significativas com carga de 

biomarcadores patológico.  

Ademais 6 artigos (42,85%) relataram sobre a influencia 

dos genes no desenvolvimento da DA. Desses, 3 artigos 

(21,4%) evidenciaram que mutações nos genes da proteína 

precursora amiloide (APP), PSEN 1(presenilin 1)  e PSEN 

2(presenilin 2),  são fatores de risco para o desenvolvimento da 

DA. Zeng et al. (2015) demonstra que os produtos de clivagem 

APP, são neurotóxicos e podem levar à formação das placas 

senis, resultando em morte celular, sendo um fator importante 

para o aparecimento da DA. Com isso, percebeu-se com uma 

mutação no gene A673T, gene que codifica a APP, mostra 

efeito protetor proeminente contra DA. 

Além disso, Born, H.A (2015), correlaciona a DA com o 

aumento do risco de desenvolver processos convulsivos. Dessa 

forma, o mesmo evidencia que mutações os genes 

codificadores para a APP, PSEN1 e PSEN2 são 

consistentemente associadas com o estabelecimento da DA, 

sendo os pacientes com doença de Alzheimer familiar correm 

um risco ainda maior de convulsões. Desse modo, nesse 

estudo, os pesquisadores identificaram em 185 mutações em 

PSEN1, e essas mutações são responsáveis pela maioria das 

doenças hereditárias de doença de Alzheimer familiar de início 

precoce. Por outro lado, apenas 33 mutações foram 

documentadas no gene APP e 13 mutações em PSEN2. 
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Mohan, G; Man, Z; Yang, L. (2016) investigaram a base 

genética da DA, principalmente incluindo o desmascaramento 

de pequenas mutações com risco intermediária da DA. A 

Fosfolipase D3 (PLD3) é uma proteína que é codificada pelo 

gene PLD3, nas quais sua mutações podem afetar o 

metabolismo da APP, já a proteína 10 contendo o domínio de 

desintegrina E e metaloproteinases ADAM 10, que é codificada 

pelo gene ADAM10, é de extrema importância em sinapses 

glutamateérgicas e suas alterações pode causar distúrbios 

neuronais, como a DA.  

Ademais, 3 artigos, desses 6 trabalhos, correlacionaram 

erros de processamento de alguns genes na patogênese da 

DA. Karch e Goate. (2015) realizaram a identificação de 

variantes comuns e raras que contribuem para o risco de DA 

com objetivo de compreender os mecanismos fisiológicos 

relacionados à patologia. E, com isso, a identificação de 

variantes comuns e raras que contribuem para o risco da 

mesma com objetivo de compreender os mecanismos 

fisiológicos relacionados à DA. Almeida et al. (2018) versa 

sobre como os fatores de risco genéticos podem contribuir para 

a produção endocítica aumentada de beta amiloides (Aβ).  

Dessa forma, foi encontrado alguns genes que implicam na 

produção de Aβ, como PICALM, BIN1, CD2AP, SORL1, e PLD3 

ficando entre os genes genes identificados de maior risco em 

LOAD (DA de início tardio).  

Deming et al. (2017) indica que a alteração na expressão 

do gene SERPINB1 que codifica o inibidor de elastase nos 

leucócitos SERPINB1 em vários tecidos , incluindo 

o hipocampo, influencia a DA por meio de um mecanismo 

associado ao beta amiloide.  
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Em contrapartida, 1 artigo (7,14%) evidenciou a 

participação da micróglia na patogênese da DA. Takator et al. 

(2019) descobriu que muitos dos genes associados ao risco da 

patologia foram supostamente expressos especificamente ou 

altamente na micróglia, tendo esta muitas funções 

neurotóxicas.  

Outrossim, 2 artigos (14,28%) correlacionaram a DA ao 

sexo. Nyarko et al. (2018) em seus experimentos encontraram 

resultados que demonstraram uma possibilidade da DA seguir 

processos amiloidogênicos distintos em homens e mulheres , e 

que o alelo APOE μ4 exerce uma grande influência 

no processo da doença , particularmente em mulheres. 

Buckely et al. (2018) buscou investigar o efeito 

do sexo sobre o declínio cognitivo no contexto da amilóide ß 

(Aß) fardo e apolipoproteína E genótipo. Dessa forma, em seus 

resultados, encontrou o declínio cognitivo foi maior nas 

mulheres com Aß, sugerindo que 

o sexo pode desempenhar um papel modificador no risco de d

eclínio cognitivo relacionado à doença de Alzheimer  

A relação entre as Síndromes metabólicas e a DA foi 

evidenciada em  1 artigo (7,14%). Campos et al (2017) 

demonstrou que a sinalização da insulina está envolvida no 

metabolismo da amilóide ß (Aß). Dessa forma, pode-se 

argumentar que o Aß pode ser um fator convergente no 

desenvolvimento de ambas as patologias.  

Além disso, 1 artigo (7,14%) relacionou a DA de inicio 

tardio a fatores ambientais e genéticos. Richard, U.A (2019) 

afirmou que a DA esporádica de início tardio é uma doença 

multifatorial em que alterações relacionadas à idade, fatores de 

risco genéticos, como variação alélica na apolipoproteína E 

(Apo E) e muitos outros genes , doença vascular e risco 
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fatores associados à dieta, sistema imunológico, função 

mitocondrial, exposição a metais e infecção. 

 

CONCLUSÕES  

 

Dessa forma, é possível verificar que a Doença de 

Alzheimer ainda possui várias incógnitas quanto a seus fatores 

de risco. Entretanto, foi evidenciado nessa revisão da literatura 

que a DA possui um caráter multifatorial que está atrelado, 

principalmente, a fatores genéticos, sendo, portanto, a genética 

da DA uma herança complexa, decorrente de diversos genes e 

da interação entre estes e o meio ambiente.  

Com isso, tendo em vista a heterogeneidade genética da 

DA, há a necessidade de uma constante evolução no que tange 

a pesquisa científica da compreensão da doença, permitindo 

um entendimento mais abrangente dos mecanismos 

envolvendo a DA e a elaboração de terapias mais eficazes.  
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RESUMO: Os genes HOX são uma família de fatores de 
transcrição. Alterações em sua expressão podem desencadear 
além de anormalidades no desenvolvimento, doenças humanas 
como o câncer. Com intuito de realizar uma revisão de literatura 
por meio do levantamento do papel dos genes HOX na 
carcinogênese, a pesquisa reuniu artigos científicos, 
principalmente, das bases de dados eletrônicas ScienceDirect 
e NCBI, utilizando descritores específicos. No total, 44 artigos 
foram selecionados seguindo os critérios estabelecidos pelos 
pesquisadores. Assim, foi possível aferir que a desregulação 
dos genes HOX apresenta a capacidade de interferir nos 
principais aspectos que contribui para a caracterização tumoral. 
Dessa forma, foi possível concluir que os genes HOX podem 
ser utilizados como biomarcador para o câncer, que é uma das 
principais causas de morte na população humana.  
Palavras-chave: Genes hox. Tumorigênese. Desregulação.   
 

INTRODUÇÃO 

 

Os genes HOX são fatores de transcrição conservados 

ao longo do processo evolutivo que desempenham papéis 
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fundamentais na embriogênese e na homeostase tecidual 

(SMITH; ZYOUD; ALLEGRUCCI, 2019). Em humanos, há um 

total de 39 genes HOX situados em grupos e distribuídos em 

quatro cromossomos diferentes. Possuem uma proteína 

“homeobox” que codifica um motivo de hélice-volta-hélice de 61 

resíduos de aminoácidos conhecido como homeodomínio 

(BHATLEKAR et al., 2018).  

Evidências comprovam que sua desregulação pode 

induzir além de anormalidades durante o desenvolvimento 

embrionário, doenças como o câncer, que é uma das principais 

causas de morte na população humana (MORGAN et al., 2017; 

BOTTI et al, 2019; INCA et al., 2019). A mais recente estimativa 

mundial, ano 2018, aponta que ocorreram no mundo 18 milhões 

de casos novos de câncer (17 milhões sem contar os casos de 

câncer de pele não melanoma) e 9,6 milhões de óbitos (9,5 

milhões excluindo os cânceres de pele não melanoma) (INCA 

et al., 2019).   

Os genes HOX podem atuar como supressores de tumor 

ou proto oncogenes dependendo do tipo tumoral, sendo uma 

força motriz para a progressão das células cancerígenas (LI; 

HUANG; WEI, 2019). 

Dessa forma, estudos sobre os genes HOX se tornam 

imprescindíveis devido sua relevância para a homeostase do 

organismo. Nesse sentido, esta revisão de literatura tem como 

objetivo discorrer de maneira sistemática sobre o papel dos 

genes HOX na carcinogênese.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado utilizando 

banco de dados eletrônicos como NCBI e ScienceDirect. A 

seleção dos artigos foi realizada por meio dos descritores: HOX 
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gene, HOX gene in cancer, HOX gene and cancer stem cells. 

Os artigos encontrados foram sistematicamente lidos e 

selecionados de acordo com as variáveis de interesse: artigos 

no idioma inglês, publicados nos últimos cinco anos e referirem-

se da atuação dos genes HOX no câncer.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente foram encontrados e selecionados 134 

artigos no total. Selecionamos um total de 44 artigos 

envolvendo pesquisas descritivas e experimentais relacionadas 

ao tema, assim distribuídos: 8 artigos da plataforma 

ScienceDirect e 36 artigos da plataforma NCBI. 

 

Genes HOX e o Câncer  

 

As células cancerígenas não respondem aos controles 

normais do ciclo celular, dividindo-se em uma taxa muito alta e 

à medida que a progressão tumoral ocorre se torna mais 

heterogênea (PIERCE, 2016; ALBERTS et al., 2017). Em que 

uma determinada célula obtém mais de uma mutação ou 

mudança epigenética que lhe confere uma vantagem seletiva 

em relação às células vizinhas, tornando-a mais maligna e 

consequentemente apta a progredir. Dessa forma, a 

tumorogênese reflete a atuação de um processo microevolutivo 

darwiniano, dependente de mutações e alterações epigenéticas 

acompanhadas de seleção natural (ALBERTS et al., 2017).  

Estudos recentes, demonstraram que a desregulação 

dos genes HOX podem desencadear além de anormalidades 

no desenvolvimento, doenças humanas como o câncer 

(MORGAN et al., 2017; BOTTI et al, 2019). Eles desempenham 

papel relevante no desenvolvimento e progressão tumoral, 
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podendo funcionar como supressores de tumor (inibem o 

crescimento celular) ou proto-oncongenes (estimula a divisão 

celular) dependendo do tipo de câncer (SMITH; ZYOUD; 

ALLEGRUCCI, 2019; LI; HUANG; WEI, 2019). 

Por exemplo, o gene HOXA9 que atua de forma super 

expresso na leucemia, sendo prenunciador de mau prognóstico 

(LI; HUANG; WEI, 2019), e também possui propriedades 

promotoras de tumores no câncer de ovário (HARIA; NAORA, 

2013). Em contrapartida, funciona como supressor de tumor no 

câncer de mama, modulando a expressão de BRCA1, gene que 

atua no reparo do DNA (LI; HUANG; WEI, 2019; LUO; RHIE; 

FARNHAM, 2019).  

Todos os genes HOX apresentam expressão alterada 

em alguma forma tumoral, pode ser como HOXA no câncer de 

colon, do útero e mama  (LI; HUANG; WEI, 2019), HOXB no 

câncer de colon e mama, HOXC no câncer de cólon, próstata, 

mama e pulmão e HOXD no câncer de mama e cólon (EOH et 

al., 2017; BOTTI et al., 2019; SHAH et al., 2017). Em que, nos 

tumores sólidos os dois genes HOX que são mais comumente 

alterados são HOXA9 e HOXB13 (LUO; RHIE; FARNHAM, 

2019). 

Dessa forma, a atuação dos genes HOX na oncogênese 

é bastante complexa, possuindo mecanismos específicos de 

desregulação com base no tipo do tecido e tumor (ADATO et 

al., 2020). Normalmente a expressão alterada dos genes HOX 

proporciona associação com o risco aumentado de metástase 

e com baixo nível de sobrevivência de pacientes com câncer 

(LI; HUANG; WEI, 2019).  
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Alterações Epigenéticas na Desregulação dos Genes HOX 

 

O câncer pode ser desencadeado por mutações gênicas 

como também por alterações epigenéticas, que frequentemente 

estão associadas a progressão tumoral, como a metilação do 

DNA, modificação estrutural da cromatina e RNAs não 

codificantes. Dessa maneira, podem induzir a expressão 

alterada dos genes HOX, como será descrito a seguir.   

 

Metilação do DNA e modificação estrutural da cromatina  

 

A metilação do DNA é um importante mecanismo 

epigenético, corresponde a transferência de um radical metil 

(CH3) no carbono 5 da base nitrogenada citocina (5-

metilcitosina) através da ação das enzimas DNA 

metiltransferase (DNMTs), sendo mais comum nas bases 

citosina adjacentes aos nucleotídeos guanina (CpG, em que p 

representa o grupo fosfato no esqueleto do DNA (PIERCE, 

2016; SKVORTSOVA; STIRZAKER; TABERLAY, 2019). Está 

associada à repressão da transcrição de um determinado gene 

e, consequentemente, à definição da identidade celular, 

garantindo que os genes não necessários sejam reprimidos em 

graus elevados. Dessa forma, é uma característica genômica 

informativa que favorece a interpretação do código genético e a 

identificação de alterações funcionais em cânceres humanos 

(VIDAL et al., 2017).  

As regiões do DNA com muitas sequências de CpG são 

denominadas de ilhas CpG e normalmente incluem promotores 

de gene (PIERCE, 2016). Alterações anormais em seus 

padrões de metilação são frequentemente observadas no 

câncer, como hipermetilação (inativa genes supressores) e 

hipometilação (ativa oncogenes), modificando a expressão 
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normal de genes. Sendo assim, alteração na metilação do DNA 

é um mecanismo extremamente relevante para a desregulação 

da expressão do gene HOX no câncer, contribuindo para seu 

desenvolvimento (LI; HUANG; WEI, 2019; SKVORTSOVA; 

STIRZAKER; TABERLAY, 2019). 

Um dos principais mecanismos essenciais de regulação 

da estrutura da cromatina do complexo HOX e memória celular 

durante a vida do organismo, são os grupos Polycomb e 

Trithorax que atuam de forma dinâmica (ALBERTS et al., 2017; 

BOTTI et al, 2019). As proteínas do grupo Polycomb alteram a 

estrutura da cromatina modificando resíduos específicos nas 

caudas amino terminal das histonas e recrutam DNMTs, ou 

seja, reprimem a transcrição (HARIA; NAORA, 2013; SMITH al 

et., 2019). O EZH2, um componente do Polycomb Repressive 

Complex 2 (PRC2), é superexpresso em câncer de mama, 

indicando mau prognóstico, e em vários outros tipos de tumores 

sólidos (MILLS, 2010; ALBERTS et al., 2017; HARIA; NAORA, 

2013). 

Já as proteínas do grupo Trithorax são responsáveis por 

paralisar o silenciamento das proteínas do grupo Polycomb, ou 

seja, designa modificações de histonas que ativam a 

transcrição e também apresentam alterações em vários tipos de 

câncer (MILLS, 2010; ALBERTS et al., 2017). Dessa maneira, 

a expressão defeituosa das proteínas desses grupos podem ser 

um relevante mecanismo pelos quais vários genes HOX sejam 

desregulados no câncer e também podem ser usados para o 

diagnóstico (HARIA; NAORA, 2013). 

RNAs não codificantes  

A rede HOX é uma das áreas mais ricas do genoma por 

seu conteúdo de RNAs não codificadores (ncRNAs), 
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englobando ambos os microRNAs (miRNAs) e os RNAs longos 

não codificadores (lncRNAs) (BOTTI et al., 2019). Os 

microRNAs (miRNAs)  são um grupo de pequenos RNAs não 

codificantes com aproximadamente 19 a 25 nucleotideos de 

comprimento que se ligam a região 3’ não traduzida (UTR) dos 

RNAs mensageiros correspondentes (mRNAs) levando a sua 

degradação ou inibição da tradução, ou seja, regulam a 

expressão gênica pós-transcricional (ALEČKOVIĆ; KANG, 

2015; LAN et al., 2015; SI et al., 2019). Estão localizados 

principalmente em regiões intergênicas ou íntrons dos genes 

(ALEČKOVIĆ; KANG, 2015; LAN et al., 2015). 

Pesquisas indicam que os genes HOX apresentam papel 

crucial na iniciação e progressão tumoral. Sua desregulação é 

caracterizada por níveis de expressão anormais de transcritos 

maduros ou precursores de miRNA, podendo funcionar como 

supressores de tumor ou oncogênese ("oncomirs"), tendo efeito 

modulador (LAN et al., 2015). Além disso, de acordo com o tipo 

de tecido onde estão se expressando, alguns apresentam a 

interessante capacidade de realizar ambas as funções (SI et al., 

2019). São secretados por células cancerígenas em altos níveis 

para circulação em vários fluidos corporais e por isso 

considerados relevantes biomarcadores não invasivos (ORTIZ-

QUINTERO, 2016). 

Vários microRNAs induzem ou suprimem a progressão 

do câncer através do direcionamento de genes específicos da 

homeobox, como por exemplo, o miR-10b que é super expresso 

em células metastáticas do câncer de mama e promove a 

metástase inibindo a tradução do mRNA HOXD10, resultando 

em maior expressão do gene pró-metastático RHOC (ORTIZ-

QUINTERO, 2016; HARIA; NAORA, 2013). 
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LncRNAs 

 

Os lncRNA (RNAs não codificadores longos) derivados 

do complexo HOX também participam da carcinogênese 

(OROPEZA et al., 2018; SMITH et al., 2019). Os dois tipos mais 

importantes são HOTAIR (RNA antisense de transcrição HOX) 

e HOTTIP (RNA antisense de transcrição distal HOXA) (WANG 

et al., 2016). HOTAIR desempenha um papel importante na 

regulação epigenética, levando ao silenciamento gênico.  Sua 

super expressão está associada a muitos cânceres (realiza a 

função de um proto-oncogene), tendo como resposta à 

progressão tumoral e ao mau prognóstico (PAWŁOWSKA; 

SZCZEPANSKA; BLASIAK, 2017). Apresenta atuação 

importante no desenvolvimento de câncer de mama, câncer de 

colo de útero, câncer de ovário (LI et al., 2019) e próstata (GAO; 

WEI, 2017). Além disso, a partir de bancos de dados, 

confirmaram que a alta expressão de HOXC13 e HOTAIR estão 

ligadas no câncer de mama, podendo promover metástase (LI 

et al., 2020). 

O HOTTIP, também demonstrou estar envolvido na 

tumorogênese. O papel aberrante do HOXA13 no câncer está 

frequentemente associado à expressão do HOTTIP, sugerindo 

que sua interação está fortemente relacionada à modulação da 

evolução e progressão do tumor (BOTTI et al., 2019). O 

LncRNA HOTTIP foi descrito como super expresso em câncer 

de pâncreas, promovendo progressão tumoral e EMT (SMITH 

al et., 2019).   

 

Atuação dos Genes HOX nas Características do Câncer  

 

Os genes HOX desempenham um papel bastante 

significativo na progressão do câncer, já que sua desregulação 
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apresenta a capacidade de regular os principais processos que 

contribui para a caracterização tumoral, incluindo angiogênese, 

proliferação, diferenciação, apoptose, autofagia, migração 

como também o metabolismo (HARIA; NAORA, 2013; 

CORDEIRO, 2018 ; LI; HUANG; WEI, 2019).  

 

Angiogênese  

 

A Angiogênese é a formação de novos vasos 

sanguíneos, um processo vital para a progressão tumoral e 

metástase por fornecer oxigênio e nutrição suficiente para a 

sobrevivência, proliferação e propagação de células 

cancerígenas (MADU et al., 2020). Inúmeros genes HOX estão 

associados a promoção da neoformação vascular de tumores 

sólidos, como o HOXB7 e HOXB9, através da regulação 

positiva da expressão de genes pró-angiogênicos, incluindo 

interleucina-8 e angiopoietina-2 (LI; HUANG; WEI, 2019). Por 

exemplo, a alta expressão de HOXB7 está ligada ao aumento 

da expressão de genes angiogênicos no câncer de mama, 

associado à diminuição da sobrevida (LI; HUANG; WEI, 2019; 

HARIA; NAORA, 2013). Porém, outros genes do cluster HOX, 

como HOXA5, são antiangiogênicos, ou seja, atua na regulação 

negativa (LI; HUANG; WEI, 2019).  

 

Proliferação  

 

As células cancerígenas proliferam-se de forma ilimitada 

e nunca morrem sob condições normais, sendo conhecidas 

como imortalizadas (LI; HUANG; WEI, 2019). Grande parte dos 

genes HOX participam de forma ativa da proliferação celular em 

muitos cânceres, ativando a transcrição de genes que 

promovem a progressão do ciclo celular. Como exemplo o 
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HOXA1 no câncer de mama, que pode ativar a via NF-Κb (Fator 

Nuclear kappa Vias B) e assim induzir a proliferação celular 

(TAMINIAU et al., 2016).  

O HOXB7 também atua nesse tipo de câncer 

estimulando a transcrição do gene FGF-2 (fator de crescimento 

2 de fibroblastos), promovendo o crescimento tumoral (LIU et 

al., 2015). Já o HOXA9 participa preferencialmente na leucemia 

(STEGER et al., 2015). De outra forma, alguns genes HOX, 

funcionam como inibidor da proliferação no câncer, assim como 

o HOXC5. Um caso interessante é o HOXA10, pode funcionar 

como um intensificador e inibidor da proliferação nos cânceres 

(LI; HUANG; WEI, 2019). 

 

Diferenciação  

 

A diferenciação é um processo celular de especialização 

que ocorre de acordo com a expressão gênica (ALBERTS et al., 

2017). Os genes HOX estão intimamente ligados com esse 

processo, atuando como moduladores (SMITH; ZYOUD; 

ALLEGRUCCI, 2019). Consequentemente alterações em sua 

expressão pode contribui para a desdiferenciação das células 

cancerígenas, em um estágio menos diferenciado tem impacto 

positivo no aumento da agressividade tumoral, ou seja, com o 

mal prognóstico (SMITH; ZYOUD; ALLEGRUCCI, 2019; LI; 

HUANG; WEI, 2019). 

Por exemplo, HOXA9 tem um papel amplamente ativo no 

bloqueio da diferenciação de câncer hematopoiético e linfóide, 

participando do característico comprometimento de 

diferenciação mielóide na leucemia MN1 (Meningioma 1) (LI; 

HUANG; WEI, 2019; LAI et al.,2017). Além disso, a expressão 

de HOXA10 no câncer de próstata inibe a diferenciação das 

células cancerígenas (LI; HUANG; WEI, 2019). Em 
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contrapartida, o aumento da expressão de alguns genes HOX 

está associada a diferenciação, como o HOXA5. Em 

consequência, diminui muito o crescimento do tumor e evita a 

metástase (TAN; BARKER, 2015). 

 

Apoptose 

 

A apoptose é um programa de suicídio celular que 

desempenha um papel crítico no desenvolvimento e nas 

doenças humanas, incluindo o câncer (MATSUURA et al., 

2016). Consolidando-se como importante mecanismo para a 

homeostase tecidual.  Porém, em células cancerígenas esse 

mecanismo não ocorre com muita facilidade. Elas 

frequentemente expressam muitas das proteínas que 

desempenham papéis importantes na resistência à ativação da 

cascata apoptótica, levando à proliferação celular 

descontrolada, resultando em sobrevivência do tumor, 

resistência terapêutica e recorrência do câncer (MOHAMMAD 

et al., 2015).  

Estudos mostram que os genes HOX, podem funcionar 

como supressores de apoptose e promotores de apoptose para 

o desenvolvimento do câncer (LI; HUANG; WEI, 2019). A 

exemplo, HOXA9 que é considerado gene supressor de 

apoptose. Na leucemia linfoblástica aguda de células T (T-ALL), 

atua como um oncogene, afetando a sobrevivência e a 

apoptose (LI; HUANG; WEI, 2019; DE BOCK et al., 2018). Por 

outro lado, a expressão ectópica de HOXA5 está ligada à morte 

celular em muitos tipos de câncer, como por exemplo na 

leucemia mielóide (LIU et al., 2016) e no câncer de mama (TEO 

et al., 2016).              

Sendo assim, os níveis de expressão desses genes 

podem servir como preditores de resposta à terapia, porém 
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precisa-se explorar mais essa atuação diferenciada de genes 

HOX na apoptose, para mostrar quais os tipos de câncer são 

adequados para a terapia direcionada a HOX em vias de 

sinalização apoptótica (LI; HUANG; WEI, 2019; HARIA; 

NAORA, 2013). 

  

Autofagia 

 

A autofagia é um processo de reciclagem intracelular que 

transporta proteínas e organelas danificadas para o lisossoma 

para degradação, sustentando o metabolismo e a homeostase 

(BISCHOF et al., 2017).Também é muito importante no 

desenvolvimento tumoral. Podendo em alguns casos inibir, mas 

na maioria facilita a sobrevivência das células cancerígenas 

(WHITE, 2015).  

Alguns genes HOX estão envolvidos na regulação do 

processo de autofagia em cânceres (PAWLOWSKA; 

SZCZEPANSKA; BLASIAK, 2017). Por exemplo, em células de 

glioblastoma humano, a alta expressão de HOXC9 é um 

indicador de mau prognóstico e inibe a transcrição 

do gene DAPK1 por ligação direta ao seu promotor durante o 

processo de autofagia (XUAN et al., 2016). O silenciamento 

de HOXC9 poderia liberar o efeito inibitório no gene DAPK1 e 

iniciar a autofagia, ativando a via DAPK1 -Beclin1. Dessa 

forma, induz a autofagia silenciando de forma direta a 

expressão de HOXC9, podendo se consolidar como uma nova 

e promissora estratégia terapêutica para o câncer (LI; HUANG; 

WEI, 2019; XUAN et al., 2016).  
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Migração 

 

A invasão e metástase é o estágio mais devastador da 

progressão do câncer, mas apenas uma pequena quantidade 

das células cancerígenas que deixam um tumor consegue se 

infiltrar, sobreviver e, finalmente, ultrapassar um órgão distante 

(OBENAUF; MASSAGUÉ., 2015; GAO et al., 2019).  

O cluster HOX pode funcionar como genes invasores e 

supressores de metástases na progressão tumoral (LI; HUANG; 

WEI, 2019). Em câncer de mama, a superexpressão de HOXB7 

impulsiona seu estado para invasivo e metastático ao ativar a 

via de sinalização do fator de crescimento transformador β 

(TGFβ) (LIU et al., 2015). Além disso, o papel metastático de 

HOXB7 também foi verificado em câncer hepatocelular, onde 

os marcadores de células-tronco cancerígenas EPCAM e 

NANOG foram regulados positivamente por HOXB7. Ademais, 

foi confirmado a elevação da expressão de c-Myc e Slug e 

ativação da via AKT em decorrência da elevação de HOXB7 

(HUAN et al., 2017). Logo, HOXB7 pode ser considerado um 

excelente alvo terapêutico em cânceres invasivos e 

metastáticos (LIU et al., 2015).  

  Além disso, a supressão da síntese da proteína HOXD10 

no nível pós transcricional através da superexpressão do 

microRNA-10b está associada ao comportamento invasivo e 

metastático desse mesmo tipo de câncer (KIM et al., 2016). Ou 

seja, a expressão normal HOXD10 atua como gene supressor 

de metástase (LI; HUANG; WEI, 2019).  

 

Metabolismo 

 

O fato das células cancerígenas em crescimento 

precisarem de nutrientes em abundância para a síntese de 
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novas macromoléculas as levam a terem preferência pela 

glicólise aeróbica em vez da fosforilação oxidativa (ALBERTS 

et al., 2017). Essa tendência é chamada de efeito Warburg, em 

homenagem a Otto Warburg, o primeiro a identificar esse 

fenômeno no início do século XX (PIERCE, 2016).  Estudos 

mostraram que a glicólise anaeróbica aumentada é uma 

característica única das células cancerígenas, proporcionando 

uma forma de monitorar a progressão do câncer e a resposta 

ao tratamento (MATSUURA et al., 2016).  

HOXA9 está envolvido na glicólise e desempenham 

papel importante no metabolismo do câncer (LI; HUANG; WEI 

2019). No carcinoma epidermóide cutâneo (cSCC) ocorre 

redução da expressão do supressor de tumor e inibidor de 

glicólise HOXA9 através de miR-365 oncogênico, que se liga 

diretamente ao seu 3 'UTR, ou seja, reprimi diretamente 

a expressão do HOXA9 e consequentemente contribui para a 

progressão. Dessa maneira, expressão sustentada de HOXA9 

pode ser uma estratégia terapêutica potencial para inibir o 

crescimento de tumores com abundante consumo de glicólise 

como o cSCC (ZHOU et al., 2018).     

 

Célula Tronco Adulta e Tumoral  

 

As células tronco adultas (ASC) são raras e dão origem 

a diferentes tipos de células que são específicos para cada tipo 

de tecido ou órgão em que residem, como a pele, intestino, 

sistema hematopoiético e glândulas mamárias (BHATLEAR; 

FIELDS; BOMAN, 2018). Os genes HOX são cruciais para a 

manutenção e o funcionamento das ASC, em que, sua 

expressão é mantida ao longo de hierarquias de diferenciação. 

Apesar de sua similaridade fenotípica as células-tronco de 

diferentes tecidos apresentam um perfil de expressão do 
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gene HOX que espelha o de sua origem no desenvolvimento 

(SEIFERT et al., 2015; BHATLEAR; FIELDS; BOMAN, 2018; 

GUPTA et al., 2019).   

Estudos recentes sobre células progenitoras 

hematopoiéticas mostraram que os genes do cluster HOXA são 

expressos comumente nas células mielóides, os  dos genes  

HOXB são expressos principalmente nas células eritróides e os 

genes da família HOXC são normalmente observados nas 

células linfóides de forma especifica e restrita de acordo com o 

estágio de diferenciação (BHATLEAR; FIELDS; BOMAN, 2018).  

A expressão normal do gene HOX nas células-tronco e 

suas progênies é essencial para a homeostase tecidual 

(SMITH; ZYOUD; ALLEGRUCCI, 2019). Assim, sua expressão 

alterada está envolvida na transformação de células-tronco 

adultas em células-tronco cancerígenas (SEIFERT et al., 2015). 

Por exemplo, o silenciamento epigenético do HOXC8 mediado 

por MIR-196 e metilação do DNA induz um fenótipo de CSC 

(células-tronco do câncer) em células-tronco mamárias normais 

e resulta em aumento da auto-renovação, diferenciação 

prejudicada e aumento tumorigênico potencial (SHAH et al., 

2017). 

Além disso, a atuação dos genes HOX na manutenção 

da identidade celular delimita a capacidade das células de fazer 

a transição entre diferentes fenótipos, porém nas células 

cancerígenas eles podem conduzi-las a plasticidade (relevante 

para entender as origens dos tumores e sua heterogeneidade) 

(SMITH; ZYOUD; ALLEGRUCCI, 2019). Assim, contribui para 

que novamente consigam a auto-renovação e fenótipo de 

células-tronco. Conduzindo-à atuar como CSC, com notável 

capacidade de iniciar, propagar e espalhar a doença maligna 

(GUPTA et al., 2019; YADAV et al., 2020).  
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Portando, os CSC podem se originar da transformação 

de células-tronco existentes em tecidos normais ou da 

reprogramação de células diferenciadas (SMITH; ZYOUD; 

ALLEGRUCCI, 2019). Elas mantêm um alto grau de 

plasticidade e a capacidade de proliferar e dar origem ao 

volume heterogêneo do tumor em resposta a sinais do 

microambiente tumoral (SEIFERT et al., 2015; BHATLEAR; 

FIELDS; BOMAN, 2018). As células-tronco cancerígenas foram 

identificadas na maioria das doenças malignas e provaram ser 

responsáveis pelo início, reincidência e metástase do câncer 

(SMITH; ZYOUD; ALLEGRUCCI, 2019).   

 

CONCLUSÕES  

  A expressão dos genes HOX ao longo da vida do 

indivíduo é dependente de sua expressão inicial nas células 

embrionárias, mantendo assim um código HOX específico para 

que as características das células e tecidos sejam mantidas. 

A desregulação em sua expressão tem atuação 

importantíssima no desenvolvimento e progressão tumoral, 

como também na sua recorrência por participar da modulação 

de células normais e células troncos adultas em células troncos 

cancerígenas. Além disso, apresentam-se como potenciais 

biomarcadores e pode ser possível estratégia terapêutica. Para 

isso, mais estudos precisam ser realizados para uma melhor 

compreensão de sua funcionalidade e, dessa forma, poder 

contribuir para o combate ao câncer. 
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RESUMO: A Nanomedicina utiliza propriedades de 
nanomateriais para diagnóstico, prevenção e tratamento de 
doenças. Sua aplicação em doenças cardiovasculares é 
importante, visto que são causas de morbidade e mortalidade 
mundial. Objetiva-se evidenciar, por meio da literatura, 
aplicação da Nanomedicina em doenças cardiovasculares. 
Revisão integrativa realizada entre junho e setembro de 2020 
em PubMed – NCBI (National Center for Biotechnology 
Information) utilizando Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS) “Cardiovascular Diseases”, “Nanomedicine” AND 
“Nanoparticles”. Critérios de inclusão, disponíveis em texto 
completo gratuito, entre 2016 a 2020, em inglês. Critérios de 
exclusão, não correspondiam ao objetivo, duplicações e 
revisões. Encontrou-se 506 artigos sem filtros, 181 filtrados, 85 
para leitura e 22 selecionados. Foram encontradas 22 
nanopartículas aplicadas em doenças cardiovasculares, onde 
células imunes in vivo, interleucina 10, E-selectina, hialuronano, 
peptídeo, ferrita superparamagnética com zinco, e poli (ácido 
lático-co-ácido glicólico), apresentaram eficácia para 
aterosclerose. Núcleo lipídico, peptídeo natriurético atrial, 
tansinona IIA e liraglutido maneja infarto do miocárdio. 
Nanopartículas de ouro, óxido de ferro superparamagnético e 
nanossondas beneficia hipertrofia cardíaca. Upconverting 
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nanoparticles de NaYF4:Yb e poli (ácido lático-co-ácido 
glicólico) entregam fármacos cardiovasculares. Poliestireno é 
eficaz na estenose coronária, membrana plaquetária trata 
doença da válvula aórtica, óxido de ferro detecta trombose e 
melhora isquemia-reperfusão miocárdica. Triptólido e 
metotrexato melhora miocardite e o poliuretano com gengibre é 
protetor cardiovascular. Nanomedicina é inerente ao cuidado 
em cardiologia. 
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares. Nanomedicina. 

Nanopartículas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Nanomedicina é uma técnica que utiliza propriedades 

de nanomateriais para o diagnóstico, prevenção e tratamento 

de doenças. Dentre os materiais utilizados, destacam-se 

nanopartículas de óxido de metal de ferro, ouro, prata, grafeno, 

nanotubos de carbono, dentre outros (SIMS et al., 2017). 

Ainda convém lembrar que a nanotecnologia pode 

oferecer entrega eficaz e controlada de fármacos por uma 

variedade de princípios ativos, que podem ser direcionados 

para gerenciar os distúrbios lipídicos, aterosclerose, prevenção 

de trombose, dentre outras doenças cardiovasculares (RHEE; 

WU, 2013; GIMÉNEZ; KASSUHA; MANUCHA, 2017). 

Dessa forma, mesmo com o tratamento já existente para 

doenças cardiovasculares (DCV), ainda é necessário novas 

formas terapêuticas mais eficientes. A Nanomedicina é indicada 

para agir nas principais patologias e projeta nanopartículas que 

transportam fármacos, como também melhora a 

biodisponibilidade de alguns medicamentos (LAFISCO et al., 

2019). 
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Estão sendo desenvolvidos nanodispositivos que 

realizam diagnóstico, detectam precocemente doenças 

cardiovasculares e realizam tratamento individualizado. Tais 

elementos podem ocasionar efeitos potentes em doses 

terapêuticas baixas. No momento de sua fabricação, deve ser 

considerado as propriedades gerais que avaliam a 

biocompatibilidade para evitar efeitos adversos e tóxicos. A 

intensificação deste tipo de pesquisa proporciona a redução da 

morbidade e mortalidade de doenças cardiovasculares (VÉLEZ-

RESÉNDIZ; VÉLEZ-ARVÍZU, 2018). 

É de fundamental importância a aplicação da 

Nanomedicina em DCV, portanto fica instituído o objetivo do 

presente estudo, que é evidenciar, por meio da literatura, a 

aplicação da Nanomedicina em doenças cardiovasculares. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo da literatura por meio de uma 

Revisão Integrativa nos meses entre junho e setembro de 2020. 

Tal método apresenta etapas claramente definidas e consiste 

na construção de uma análise abrangente da literatura que 

contribui para a discussão de métodos e resultados de 

pesquisas. Permite também a reflexão sobre a realização de 

futuros estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A pesquisa foi desenvolvida mediante os referidos 

autores supracitados, constituindo-se em seis etapas. Em sua 

primeira etapa foi definido a questão norteadora de “Quais os 

benefícios da Nanomedicina aplicada em doenças 

cardiovasculares?”, na segunda etapa foi realizado 

amostragem na literatura por meio Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS) “Cardiovascular Diseases”, “Nanomedicine” 
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AND “Nanoparticles” em PubMed – NCBI (National Center for 

Biotechnology Information). Os critérios de inclusão, foram 

artigos disponíveis em texto completo de forma gratuita, 

publicados entre 2016 a 2020 no idioma inglês e os critérios de 

exclusão, os que não correspondiam ao objetivo proposto, 

duplicações e revisões de literatura. 

Em sua terceira etapa, foram extraídos dos estudos suas 

principais informações e organizadas em um banco de dados 

no Microsoft Excel de acordo com o tipo de nanopartículas e 

suas aplicações. Na quarta etapa os artigos foram analisados 

de forma crítica. Sua penúltima etapa constituiu da 

interpretação dos resultados e discussão. Por fim, o término da 

revisão estabeleceu-se na junção dos achados para a 

construção do artigo para posteriormente apresentá-lo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram encontrados no total 506 artigos sem filtros e após 

a aplicação dos critérios previamente estabelecidos, resultou-

se em 181 estudos. Foram selecionados 85 estudos para a 

leitura e foi finalizado com 22 artigos incluídos no estudo com 

base nos critérios de inclusão. A seguir será descrito os artigos 

por meio de um quadro demonstrando os autores, título, 

objetivo e resultados. 

 

Quadro 1. Descrição dos artigos que foram incluídos para a 
construção do trabalho por autores, título, objetivo e resultados. 

Autores/Título Objetivo Resultados 

Assad et al., 2019/ 
The Flow 
Dependent 

Criar 
nanopartículas de 
poliestireno de 

Importante papel 
do estudo dos 
nanomedicament
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Adhesion of von 
Willebrand Factor 
(VWF)-A1 
Functionalized 
Nanoparticles in an 
in Vitro Coronary 
Stenosis Model 

200 nanômetros 
com domínio de 
fator de von 
Willebrand (VWF) 
em estenose 
coronária. 

os 
cardiovasculares. 

Beldman et al., 
2019/ Nanoparticle-
Aided 
Characterization of 
Arterial Endothelial 
Architecture during 
Atherosclerosis 
Progression and 
Metabolic Therapy 

Investigar 
integridade da 
barreira endotelial 
e efeito de maior 
permeabilidade e 
retenção durante 
a progressão da 
aterosclerose 
usando 
nanopartículas de 
hialuronano. 

Contribuem para 
o campo 
crescente da 
modulação da 
barreira 
endotelial na 
aterosclerose. 

Borcan et al., 2019/ 
Synthesis and 
preliminary 
characterization of 
polyurethane 
nanoparticles with 
ginger extract as a 
possible 
cardiovascular 
protector 

Avaliar o 
poliuretano como 
material adequado 
para a preparação 
de nanopartículas. 

Apresentam 
valores de pH 
quase neutros e 
baixa 
solubilidade em 
água. São 
resistentes ao 
calor até 280 °C. 

Chaudhary et al., 
2016/ Engineered 
atherosclerosis-
specific zinc ferrite 
nanocomplex-based 
MRI contrast agents 

Sintetizar 
nanopartículas de 
ferrita 
superparamagnéti
ca dopadas com 
zinco. 

Validação para 
diagnóstico de 
aterosclerose. 
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Kamaly et al., 2016/ 
Targeted 
Interleukin-10 
Nanotherapeutics 
Developed with a 
Microfluidic Chip 
Enhance Resolution 
of Inflammation in 
Advanced 
Atherosclerosis 

Desenvolvimento 
e investigação da 
eficácia de 
nanopartículas 
poliméricas em 
placas 
ateroscleróticas. 

Eficácia para o 
tratamento da 
aterosclerose. 

Kermorgant et al., 
2019/ Evaluation of 
upconverting 
nanoparticles 
towards heart 
theranostics 

Sintetizar 
upconverting 
nanoparticles de 
NaYF4:Yb e 
demonstrar sua 
inocuidade no 
coração. 

Podem ser 
usadas com 
segurança para a 
entrega 
controlada de 
fármacos. 

Li et al., 2019/ 
Effects of triptolide 
and methotrexate 
nanosuspensions on 
left ventricular 
remodeling in 
autoimmune 
myocarditis rats 

Investigar efeitos 
de uma 
nanossuspensão 
de triptólido e 
metotrexato na 
remodelação 
ventricular 
esquerda e função 
cardíaca para 
miocardite 
autoimune. 

Redução do grau 
de fibrose 
miocárdica e 
retardo do 
processo de 
remodelação do 
ventrículo 
esquerdo. 

Liu et al., 2017/ 
Fe3O4-based PLGA 
nanoparticles as MR 
contrast agents for 
the detection of 
thrombosis 

Desenvolver 
nanopartículas 
com base em 
Fe3O4 poli (ácido 
lático- co- 
glicólico) para 

São promissoras 
para detecção 
sensível e 
específica de 
trombose. 
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detecção de 
trombose. 

Ma et al., 2016/ E-
selectin-targeting 
delivery of 
microRNAs by 
microparticles 
ameliorates 
endothelial 
inflammation and 
atherosclerosis  

Testar a hipótese 
de que a entrega 
de microRNA -
146a e 181b com 
E-selectina no 
endotélio 
inflamado inibe a 
aterosclerose. 

Macrófagos em 
lesões da raiz da 
aorta e expressão 
de quimiocinas 
em tecidos 
aórticos, foram 
reduzidos. 

Maranhão et al., 
2017/ Methotrexate 
carried in lipid core 
nanoparticles 
reduces myocardial 
infarction size and 
improves cardiac 
function in rats 

Investigar os 
efeitos de 
nanopartículas de 
núcleo lipídico no 
infarto agudo do 
miocárdio. 

Melhora na 
função cardíaca e 
redução no 
tamanho do 
infarto. 

Pan et al., 2018/ 
Anti-JNK2 peptide–
siRNA 
nanostructures 
improve plaque 
endothelium and 
reduce thrombotic 
risk in 
atherosclerotic mice  

Criar plataforma 
flexível para 
prevenir 
condutores 
inflamatórios e 
mitigar o risco pró-
coagulante. 

Os exames de 
sangue após a 
conclusão do 
tratamento 
confirmaram que 
essa técnica não 
é tóxica. 

Qi et al., 2017/ 
Spatiotemporal 
delivery of 
nanoformulated 
liraglutide for cardiac 
regeneration after 
myocardial infarction 

Avaliar os efeitos 
terapêuticos do 
liraglutido 
carregado em poli 
(lático- co-ácido 
glicólico) -poli 
(etilenoglicol). 

Estratégia eficaz 
e promissora 
para o tratamento 
do infarto agudo 
do miocárdio. 
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Qiao et al., 2017/ 
PEG-coated gold 
nanoparticles 
attenuate β-
adrenergic receptor-
mediated cardiac 
hypertrophy 

Descobrir a ação 
de nanopartículas 
revestidas com 
PEG para atenuar 
a hipertrofia e 
inflamação 
cardíaca aguda 
mediada pelo 
receptor β-
adrenérgico (β-
AR). 

São seguras e 
têm potencial 
para serem 
usadas como 
sistemas 
carreadores de 
fármacos para a 
hipertrofia 
cardíaca. 

Segura-Ibarra et al., 
2017/ Nanoparticles 
administered 
intrapericardially 
enhance payload 
myocardial 
distribution and 
retention 

Explorar a cinética 
da retenção 
miocárdica após a 
administração de 
fármacos em 
nanopartículas 
pericárdica de 
(PLGA) com 
BODIPY. 

BODIPY foi 
capaz de entrar 
no miocárdio, 
resultando em um 
gradiente 
transmural e 
demonstrou ter 
uma presença de 
longo prazo no 
coração, com 
uma meia-vida de 
aproximadament
e 7 dias. 

Tang et al., 2016/ 
Immune cell 
screening of a 
nanoparticle library 
improves 
atherosclerosis 
therapy 

Realizar triagem 
sistemática de 
células imunes in 
vivo para criar 
imunoterapia 
baseada em 
nanopartículas 
para modular as 
células imunes 
patológicas na 
aterosclerose 

Macrófagos e 
monócitos são as 
principais células 
imunológicas que 
impulsionam a 
progressão da 
aterosclerose. 
Nas aortas, todas 
as nanopartículas 
que mimetizam 
Lipoproteínas de 
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alta densidade 
(HDL) alvejaram 
com eficiência 
macrófagos e 
monócitos. 

Wang et al., 
Controlled-releasing 
hydrogen sulfide 
donor based on 
dual-modal iron 
oxide nanoparticles 
protects myocardial 
tissue from 
ischemia–
reperfusion injury   

Desenvolver 
nanopartículas de 
óxido de ferro 
mesoporoso 
carregadas com 
trissulfeto de 
dialila. 

Excelente 
mesoporosidade 
e permitiu 
desacelerar a 
liberação de 
sulfeto de 
hidrogênio a uma 
taxa adequada e 
prolongar o 
período de platô. 

Wu et al., 2019/ 
EGFP-EGF1-
conjugated 
poly(lactic-co-
glycolic acid) 
nanoparticles, a new 
diagnostic tool and 
drug carrier for 
atherosclerosis 

Investigar a 
entrega alvo de 
nanopartículas de 
PLGA para placas 
de aterosclerose. 

As imagens de 
órgãos de 
microscopia de 
varredura a laser 
confocal 
mostraram 
nanopartículas 
acumulados em 
vasos com placas 
ateroscleróticas. 

Yang et al., 2020/ 
Platelet Membrane-
Coated 
Nanoparticles 
Target Sclerotic 
Aortic Valves in 
ApoE−/− Mice by 
Multiple Binding 
Mechanisms Under 

Identificar o 
revestimento de 
nanopartículas 
com membranas 
plaquetárias 
inteiras para 
substituir seus 
mecanismos 
adesivos múltiplos 
inerentes e seu 

Demonstraram 
aderência efetiva 
ao fator de von 
Willebrand, 
colágeno e fibrina 
sob tensões de 
cisalhamento in 
vitro. 
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Pathological Shear 
Stress 

uso na válvula 
aórtica 
esclerótica. 

Yu; Li; Yu, 2018/ 
Atrial natriuretic 
peptide modified 
oleate adenosine 
prodrug lipid 
nanocarriers for the 
treatment of 
myocardial 
infarction: in vitro 
and in vivo 
evaluation 

Fabricar um 
nanossistema 
modificado com 
peptídeo 
natriurético atrial 
baseado em pró-
fármaco de 
adenosina para o 
tratamento de 
infarto do 
miocárdio. 

Novo 
transportador de 
distribuição de 
fármaco para 
infarto agudo do 
miocárdio. 

Zhang et al., 2018/ 
Triphenylphosphoni
um and D-α-
tocopheryl 
polyethylene glycol 
1000 succinate-
modified, 
tanshinone IIA-
loaded lipid-
polymeric 
nanocarriers for the 
targeted therapy of 
myocardial infarction 

Desenvolvimento 
de 
nanocarreadores 
poliméricos de 
lipídios para a 
liberação de 
Tanshinone IIA 
direcionada à 
mitocôndria. 

Foram 
nanocarreadores 
promissores para 
a entrega 
eficiente de 
medicamentos 
cardiovasculares. 

Zhao et al., 2020/ A 
Peptide-
Functionalized 
Magnetic 
Nanoplatform-
Loaded Melatonin 
for Targeted 
Amelioration of 

Testar a entrega 
de nanopartículas 
de óxido de ferro 
superparamagnéti
co ao coração 
hipertrofiado e seu 
efeito na 
hipertrofia e 

Melhora da 
hipertrofia 
miocárdica e 
fibrose com 
baixas doses de 
fármacos. 
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Fibrosis in Pressure 
Overload-Induced 
Cardiac Hypertrophy 

fibrose 
miocárdica. 

Zhao et al., 2018/ 
Cardiomyocyte-
targeted and 17β-
estradiol-loaded 
acoustic 
nanoprobes as a 
theranostic platform 
for cardiac 
hypertrophy 

Desenvolver 
nanossondas 
teranósticas 
direcionadas a 
cardiomiócitos na 
hipertrofia 
cardíaca. 

Estudos in vitro e 
in vivo 
confirmaram que, 
quando expostos 
ao ultrassom 
focalizado de 
baixa 
intensidade, 
esses versáteis 
podem ser 
usados como um 
agente de 
contraste de 
imagem 
amplificável. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
 

No estudo de Borcan et al. (2019), pode-se observar o 

uso de poliuretano (PU) com extrato de gengibre como um 

material para construção de nanopartículas pela sua 

capacidade de ser um protetor cardiovascular. Essas 

nanopartículas foram desenvolvidas por emulsificação 

espontânea na presença de um tensoativo não iônico 

combinadas com poliadição interfacial entre um diisocianato 

alifático e diferentes misturas de polióis etéricos e estéricos. 

Os Poliuretanos são polímeros que foram introduzidos 

como biomateriais desde 1967. Esse material tem 

biocompatibilidade, propriedades hidrolíticas, bioestabilidade 

oxidativa e boa processabilidade que podem ser aplicadas na 
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medicina (BORETOS; PIERCE, 1967; ZAREDAR; ASKARI; 

SHOKROLAHI, 2018). 

No estudo de Kermorgant et al. (2019), eles utilizam 

upconverting nanoparticles de NaYF4:Yb e demonstram que 

elas são eficazes no sistema cardiovascular quando são 

injetadas no miocárdio ou no espaço pericárdico. O uso dessas 

nanopartículas como ferramentas teranósticas, superam as 

limitações na área de cardiologia. 

Já Beldman et al. (2019) traz em seu estudo as 

nanopartículas de hialuronano mediante a integridade da 

barreira endotelial, verificando a progressão da aterosclerose e 

seu impacto na segmentação da placa aterosclerótica com 

essas nanopartículas. Essa terapia reduziu a carga inflamatória 

da placa e ativou o metabolismo dos macrófagos. 

As nanopartículas de hialuronano entram na placa por 

meio das junções endoteliais, e posteriormente elas se 

distribuem para serem absorvidas por macrófagos associados 

à placa (BELDMAN et al., 2019). 

No artigo de Wang et al. (2019), é evidenciado as 

nanopartículas de óxido de ferro mesoporoso, que são 

carregadas com trissulfeto de dialila, um composto doador de 

sulfeto de hidrogênio (H2S), calibradas por espalhamento 

estimulado de Raman. As nanopartículas sintetizadas tiveram 

excelente mesoporosidade e distribuição de tamanho apertado, 

o que favoreceu para desacelerar a liberação de H2S a uma 

taxa adequada, bem como prolongar o período de platô. Essas 

nanopartículas resultaram em pouco efeito adverso e foi 

possível observar seu efeito protetor no tecido cardíaco que 

sofreu lesão de isquemia e reperfusão miocárdica, protegendo 

o tecido do miocárdio. 
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No estudo de Zhao et al. (2018), nanossondas 

teranóstica direcionadas aos cardiomiócitos podem obter 

imagens simultâneas e auxiliar no tratamento da hipertrofia 

cardíaca. Já no estudo de Pan et al. (2018), nanoestruturas de 

peptídeo small interfering RiboNucleic Acid (RNA) melhoram o 

endotélio das placas ateroscleróticas e reduzem o risco 

trombótico. 

Zhang et al. (2018), relata em seu estudo a criação de 

nanocarreadores poliméricos de lipídios para a liberação de 

tansinona IIA direcionada à mitocôndria. Os procedimentos 

favorecem para a entrega eficiente de fármacos em doenças 

cardiovasculares, em especial o infarto do miocárdio (IM). 

O estudo de Chaudhary et al. (2016) aplica 

nanopartículas de ferrita superparamagnética com zinco, 

exibindo magnetização de saturação aprimorada e contraste T2 

e tomografia computadorizada. Estas nanopartículas foram 

projetadas usando lactoferrina bovina, polietilenoglicol (PEG) e 

anticorpo de heat shock proteins (HSP-70) visando a 

terapêutica da aterosclerose. 

O estudo de Wu et al. (2019), mostra que nanopartículas 

de poli (ácido lático-co-ácido glicólico) PLGA podem ser 

distribuídas em placas ateroscleróticas e captadas por células 

do músculo liso vascular com alta expressão de fator tecidual. 

Podendo assim, ser um promissor para o tratamento da 

aterosclerose. 

O artigo de Segura-Ibarra (2017), relata a administração 

de nanopartículas no espaço pericárdico como estratégia para 

entrega local fármacos ao coração. A liberação dessas 

nanopartículas no pericárdio pode resultar em um depósito local 

de eluição de fármacos próximo ao coração, ou seja, melhora a 

farmacocinética do medicamento. 
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A nanossuspensão de triptólido (TP) e metotrexato 

(MTX) na remodelação ventricular esquerda e na função 

cardíaca é eficaz para miocardite autoimune, pois elas reduzem 

o grau de fibrose miocárdica e prolonga o processo de 

remodelamento do ventrículo esquerdo, ou seja, favorece para 

uma melhoria da função cardíaca (LI et al., 2019). 

Liu et al. (2017), desenvolveu nanopartículas com base 

em óxido de ferro II, III (Fe3O4), poli (ácido lático- co- glicólico) 

(PLGA) com superfície modificada de um peptídeo Arg-Gly-Asp 

cíclico como um agente de contraste para identificar trombose. 

Tang et al. (2016), relata sobre nanopartículas baseadas 

em lipoproteína endógena de alta densidade, que podem ser 

terapêuticas para macrófagos patológicos na aterosclerose. 

Maranhão et al. (2017), investigou os efeitos de 

nanopartículas de núcleo lipídico e medicamento anti 

inflamatório metotrexato no infarto agudo do miocárdio. Obteve-

se uma melhoria de 40% na função sistólica e reduzução da 

dilatação cardíaca do ventrículo esquerdo (VE). 

Kamaly et al. (2016), demonstra que a Nanoterapêutica 

de interleucina-10 desenvolvida com chip microfluídico 

ocasiona melhoria da inflamação na aterosclerose. 

Segundo Yu, Li e Yu (2018), é possível fabricar um 

nanossistema com peptídeo natriurético atrial baseado em pró-

fármaco de adenosina para tratamento do infarto do miocárdio. 

No estudo de Ma et al. (2016), a distribuição de microRNAs por 

micropartículas contendo E-selectina melhora a inflamação 

endotelial e a aterosclerose. 

Os autores Qiao et al. (2017), descobriram que 

nanopartículas de ouro revestidos com PEG atenuam a 

hipertrofia e inflamação cardíaca aguda mediada pelo receptor 

β-adrenérgico, ou seja, elas podem ser utilizadas para criação 
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de materiais multifuncionais que carregam fármacos na área 

cardiovascular. 

As nanopartículas de ouro são materiais utilizados 

frequentemente em aplicações biotecnológicas e biomédicas 

de várias doenças. Seus benefícios são a melhor sintetização 

por métodos biológicos e químicos (VAIRAVEL; DEVARAJ; 

SHANMUGAM, 2020). 

Asaad et al. (2019), demonstram sobre nanopartículas 

de poliestireno de 200 nm com o domínio von Willebrand (VWF-

A1) e sua adesão espacial ao colágeno ou modelos de 

estenose coronária. Elas são importantes para a construção de 

nanomedicamentos cardiovasculares. 

Zhao et al. (2020), utilizou de poli (lactídeo) 

policarboxibetaina (PLGA-COOH) e nanopartículas de óxido de 

ferro superparamagnético. Estas nanopartículas têm um grande 

potencial para o tratamento de doenças cardíacas. 

O artigo de Yang et al. (2020), utilizou nanopartículas 

revestidas com membrana plaquetária para o tratamento de 

doença da válvula aórtica e diagnóstico molecular. Essas 

nanopartículas exibiram um bom desempenho nas válvulas 

aórticas e o aperfeiçoamento deste tipo de pesquisa 

proporciona a melhoria de métodos para diagnóstico e 

tratamento para essa patologia. 

Os autores Qi et al. (2017), avaliaram os efeitos 

terapêuticos de liraglutido carregado em poli (lático- co-ácido 

glicólico) - poli (etilenoglicol) (PLGA-PEG) em nanopartículas. A 

administração intramiocárdica dessas nanopartículas 

representam uma estratégia eficaz e promissora para o 

tratamento do infarto do miocárdio. 

 

CONCLUSÕES  
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Pela observação dos aspectos analisados, existem 

nanopartículas compostas por vários elementos que 

proporcionam imensuráveis benefícios. Dentre eles pode-se 

citar a entrega dos fármacos, auxílio no tratamento 

farmacológico de doenças cardíacas, prevenção de doenças e 

suas complicações, bem como realizam diagnóstico mais 

preciso. 

A aplicação da Nanomedicina em doenças 

cardiovasculares é um método promissor para a evolução da 

prevenção, diagnóstico e tratamento dessas patologias. 

Existem várias evidências científicas que foram utilizadas, 

algumas em fases de testes, outras mais evoluídas, porém é 

necessário que estes estudos continuem para que a 

perpetuação da medicina e tecnologia seja bastante utilizada 

para cuidar em saúde. 
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RESUMO: O câncer de pulmão, mundialmente, é tido como um 

dos tipos de cânceres que representam um sério problema à 

saúde pública. Os biomarcadores são métodos alternativos 

promissores para a promoção do diagnóstico precoce da 

doença. Devido seus altos níveis de morbimortalidade, métodos 

que possibilitem o diagnóstico precoce do câncer pulmonar 

fazem-se necessário. Desta forma, foi objetivo deste trabalho 

identificar na literatura os principais biomarcadores para o 

diagnóstico precoce do câncer de pulmão.  Metodologicamente, 

o presente estudo trata-se de uma revisão narrativa de 

literatura, fundamentada em 16 artigos completos selecionados 

no PubMed. Para a busca dos artigos, foram utilizados os 

seguintes termos: “lung cancer”, “biomarkers” e “treatment”, 

sendo aplicados os seguintes filtros: artigos publicados nos 

últimos cinco anos, bem como obras completas e gratuitas 

disponíveis na plataforma de busca. Diante da síntese 

qualitativa, foi perceptível que existem várias moléculas com 

potencial para uso como biomarcadores para o câncer 
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pulmonar, sendo classificados, neste presente estudo, em 

quatro categorias: derivados de ácidos nucleicos, proteicos, de 

respiração exalada, bem como a categoria outros. Diante do 

exposto, conclui-se que, os diferentes tipos de biomarcadores 

para o câncer pulmonar podem ser utilizados como estratégias 

eficazes na promoção do diagnóstico precoce ao paciente.  

 

Palavras-chave: Biomarcadores, Câncer de pulmão, 

Diagnóstico.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer de pulmão (CP) é uma doença que afeta 

diretamente a saúde pública no mundo, sendo um dos tipos de 

neoplasias malignas que mais acometem a população 

hordienamente, bem como está relacionada à alta mortalidade 

(ROOINTAN et al., 2019). Ainda mais, o CP é a neoplasia 

maligna responsável por causar o maior número de mortes em 

comparação aos demais tipos de cânceres, sendo responsável 

por quase 30% da mortalidade relacionada aos cânceres em 

todo o mundo. Além disso, a maioria dos casos desta doença é 

apenas detectada em estágios avançados, onde as 

intervenções cirúrgicas são ineficientes (GIORDANO et al., 

2019). 

Os principais fatores de riscos atrelados ao 

desenvolvimento do câncer de pulmão incluem: práticas 

tabagistas, contaminantes ambientais, como por exemplo, 

produtos genotóxicos, bem como fatores genéticos e elementos 

epigenéticos (ROOINTAN et al., 2019). 

De acordo com as propriedades histológicas, o câncer de 

pulmão pode ser classificado em dois tipos: carcinoma 

pulmonar de células pequenas (CPCP) e o carcinoma pulmonar 
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de células não pequenas (CPCNP). O primeiro tipo, CPCP, é 

considerado o mais agressivo entre as neoplasias malignas que 

se desenvolvem nos pulmões, correspondendo a 

aproximadamente 20% dos casos de cânceres pulmonares. Já 

o CPCNP corresponde a cerca de 80% de todos os casos de 

câncer de pulmão, apesar da alta porcentagem é considerado 

menos agressivo, quando comparado ao anterior. Vale ressaltar 

que existem três classificações para o CPCNP: 

adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas e carcinoma 

de células grandes (ROOINTAN et al., 2019; YANG et al., 

2019). 

Nesse contexto, dentre os fatores que contribuem para o 

aumento das taxas de mortalidade relacionadas a esta doença, 

estão o diagnóstico do câncer de pulmão em estágio avançado, 

promoção precoce de micromestástase, bem como as altas 

taxas de recidiva da doença (ROOINTAN et al., 2019).  

Os diagnósticos precoces para o câncer de pulmão 

podem promover maior possibilidade dos métodos terapêuticos 

se tornarem mais eficazes. Entretanto, os métodos 

convencionais para o diagnóstico deste tipo de câncer são 

considerados ineficazes para o rastreio precoce, pois sua 

principal base de detecção ocorre por meio da morfologia, 

contribuindo como fator promotor da descoberta tardia da 

doença. Além disso, o fato do câncer de pulmão em estágio 

inicial não manifestar sintomas clínicos, contribui também para 

o atraso da detecção neoplásica (ROOINTAN et al., 2019). 

Assim como também uma das grandes dificuldades no 

tratamento do câncer de pulmão deve-se ao diagnóstico tardio, 

na grande maioria diagnosticada na fase de metástase. Em 

decorrência disso, muitos são os investimentos na busca de 

melhores estratégias para a otimização de um diagnóstico 

precoce. Entre essas estratégias estão os biomarcadores do 
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câncer de pulmão, que auxiliam na seleção da melhor terapia 

em cada quadro clínico (FEL DMAN; KIM, 2017). 

A Organização Mundial da Saúde reconhece duas 

estratégias para o rastreio precoce do câncer: uma delas 

consiste no diagnóstico a partir das manifestações clínicas no 

paciente acometido, e a outra consiste no rastreio da doença 

mesmo quando esta é assintomática. Os biomarcadores se 

enquadram em ambos parâmetros submetidos pela OMS, na 

clínica são utilizados para vários fins, como detecção precoce 

para diagnóstico, verificar os riscos e progressão atrelados à 

determinadas doenças, como também através destes é 

possível supervisionar efeitos secundários em tratamentos. Em 

relação aos biomarcadores para o câncer de pulmão, estes 

podem auxiliar na introdução precoce de terapias, promovendo 

maiores respostas ao tratamento devido à possibilidade do 

câncer ser detectado em estágio precoce (MAZZONE etal., 

2017). 

A elevação dos níveis de determinadas moléculas em 

uma célula neoplásica com transformação maligna podem ser 

adotados como biomarcadores tumorais, pois estão 

diretamente relacionados com a progressão cancerígena. 

Sendo assim, além de os biomarcadores são considerados 

como uma estratégia atrativa para o diagnóstico precoce do 

câncer, contribuindo também para a escolha de uma terapia 

mais eficaz contra a patologia (YANG et al., 2019). Esses 

biomarcadores correspondem às alterações funcionais de 

determinadas moléculas dentro de uma célula cancerígena, 

como por exemplo, alterações relacionadas ao funcionamento 

de proteínas, metabólitos, bem como ácidos nucléicos 

(ROOINTAN et al., 2019). 

Sabendo que a descoberta precoce do câncer de pulmão 

é de suma importância para redução dos níveis de mortalidade 
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e morbidade, nessa perspectiva, tendo em vista o impacto desta 

doença na saúde pública e sobrevida dos pacientes, se faz 

necessário o conhecimento sobre a utilidade dos possíveis 

biomarcadores no diagóstico precoce do CP. Desta forma, foi 

objetivo deste trabalho identificar na literatura os principais 

biomarcadores para o diagnóstico precoce do câncer de 

pulmão.  

  

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa de 

literatura, realizada em outubro de 2020, na qual foi 

fundamentada em artigos completos selecionados segundo as 

bases de dados da PubMed – NCBI (National Center for 

Biotechnology Information). 

Para a construção dos descritores de busca, foi realizada 

uma verificação do cadastrona plataforma DeCS (Descritores 

em Ciências da Saúde) dos termos: “lungcancer”, “biomarkers” 

e “treatment’’. Por meio disso, foi realizada uma combinação 

dos termos, separados pelo operador booleano ‘’AND’’, 

permitindo a compilação de dados relacionados com a temática 

proposta. 

Foram selecionados artigos com os seguintes critérios de 

inclusão: artigos que apresentassem estruturas textuais 

completas e gratuitas disponíveis na plataforma de pesquisa, 

bem como estudos científicos datados no intervalo de tempo 

que compreende os últimos cinco anos (2016-2020). Com isso, 

foram excluídos artigos publicados em eventos, monografias e 

todos os trabalhos nos quais não atendiam aos critérios de 

buscas, tangenciando o tema proposto.  

Inicialmente, na plataforma de busca com a utilização 

dos descritores supracitados foram encontrados 90 artigos. A 
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partir da aplicação dos filtros gerou uma amostra de 54 artigos. 

Posteriormente, foi realizada a leitura dos títulos e dos resumos 

em cada artigo, permitindo a exclusão de 38 artigos, resultando 

numa amostra de 16 artigos publicados apenas na língua 

inglesa, que foram considerados aptos ao processo de síntese 

qualitativa, pois estas obras apresentavam correlação direta 

com os objetivos propostos nesta revisão. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para que um novo biomarcador seja considerado eficaz 

para o rastreio precoce do câncer de pulmão, é necessário que 

este seja considerado clinicamente vantajoso em comparação 

aos métodos padrões. Sendo assim, para atender os requisitos 

de ser um biomarcador no câncer de pulmão, é primordial que 

o marcador seja capaz de diagnosticar precocemente o câncer 

de pulmão que pode gerar mortalidade quando detectado em 

estágio avançado (MAZZONE et al., 2017).  

 

3.1 Biomarcadores derivados de ácidos nucleicos 

 

Os biomarcadores genéticos para o câncer de pulmão 

estão relacionados a alterações na expressão do gene que 

codifica a proteína p53, uma proteína que atua como 

supressora tumoral em diferentes tipos de cânceres; relaciona-

se também com a superexpressão do receptor epidérmico 

humano, uma proteína que atua como receptor e participa de 

vias de sinalizações celulares relacionadas ao crescimento 

celular e disseminação (metástase); aos genes Ras, atuantes 

na transdução do sinal em vias de sinalização, sendo estes 

envolvidos com a proliferação celular, bem como microRNAs, 
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sequências de nucleotídeos que podem atuar como 

silenciadores de genes (ROOINTAN et al., 2019).  

Os microRNAs (miRNA) tem indicado alto potencial para 

se exercerem como biomarcadores em neoplasias malignas de 

pulmão. Estes são moléculas de ácidos nucléicos não 

codificantes, que apresentam a capacidade de controlar e 

direcionar determinados genes, atuando em processos 

moleculares ao nível de DNA-RNA. Existem alguns tipos de 

RNAs não codificantes favoráveis para determinação prévia do 

cancro de pulmão, como os RNA de transferência (tRNA), no 

qual observou sua expressão desregulada presente em 

algumas doenças malignas.  O tRNA por meio da clivagem da 

angiogenina, produz os RNAs induzidos por estresse (tiRNA), 

estes qual são regulados negativamente no tecido tumoral 

pulmonar. Os miRNAs são semelhantes aos tRNAs, mas não 

iguais, podendo serem confundidos, como por exemplo, no 

estudo apresentado por Corneliaet Braicu et al. (2019), relata 

que miR-3676 e miR-4521 não são microRNAs, mas sim 

tiRNAs, os quais denominam-se ts-3676 e ts-4521. Ainda mais, 

que ts-46 e ts-47 são supressores de tumor e sua transfecção, 

processo indutor de ácidos nucléicos, em duas linhas celulares 

distintas do câncer de pulmão reduziu sua taxa de proliferação, 

como também o poder de se auto renovar.  

De acordo com Blandin Knight e colaboradores (2017), 

foi demonstrado que amostras de escarro de pacientes com 

câncer de pulmão ressecado foi comparada a amostras de 

escarro de fumantes e de pessoas saudáveis, e o método 

obteve uma especificidade de 90% e sensibilidade 80%. Por 

meio desse método foi possível encontrar miRNAs específicos 

para câncer de pulmão no escarro.  

Em um estudo com pacientes que apresentavam câncer 

de células escamosas pulmonares, foram encontrados 3 
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miRNAs (mir-205, mir-210, mir-708) que apresentaram 

atividade promissora para diferenciar pacientes saudáveis com 

os que apresentavam a doença. Ainda mais, mir-21, mir-486, 

mir-375 e mir-200b apresentaram eficiência em diagnosticar 

pacientes com CPCNP (BLANDIN KNIGHT et al., 2017). 

Outro tipo de miRNA, o LncRNA16 mostrou-se como um 

potente biomarcador para o diagnóstico precoce do câncer de 

pulmão, podendo ser estudado como um alvo farmacológico 

para o tratamento do câncer, tendo em vista que em estudos in 

vivo e in vitro, observou-se a atividade de inibição da 

proliferação de células PC9 in vitro e também inibição do 

crescimento do tumor em modelos de camundongo com 

xenoenxerto. A superexpressão de LncRNA16 promoveu a 

proliferação de células A549 in vitro e o crescimento do tumor 

em modelos de camundongo xenoenxertado. Especificamente, 

mostramos que o LncRNA16 promoveu a transição G2/M ao 

regular a transcrição da ciclina B1 (ZHU et al., 2017).Os 

principais subtipos histológicos de câncer de pulmão de células 

não pequenas (CPCNP) são o adenocarcinoma e o carcinoma 

de células escamosas, esta última apresenta mutações 

específicas no DNA permitindo uma posterior estratificação 

molecular. O CPCNP pode ter prognóstico positivo com a 

ressecção cirúrgica, porém o grande problema nesse tipo de 

câncer é o diagnóstico somente em estados mais avançados, 

indicando sempre uma sobrevida baixa (BLANDIN KNIGHT et 

al., 2017).  

O DNA livre circulante (DNAlc), outra alternativa de 

biomarcador, são fragmentos de DNA de fita dupla, 

expressando como se fosse um complexo de proteínas, é 

detectado no plasma ou fluido sérico nas células e pode ser 

formado através de um processo necrótico ou apoptótico. A 

porção do DNAlc detectado em pacientes saudáveis é muito 
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baixa, entretanto os níveis aumentam de acordo com a 

progressão da doença quando encontradas em  pacientes com 

quadros clínicos afetados por tumores, doenças autoimunes e 

reações inflamatórias (ZHANG et al., 2019).  O DNAlc foi 

detectável em todos os casos de CPCNP em estágio avançado, 

e apenas 50% dos casos em estágio inicial. A utilidade clínica 

atual do DNAlc reside na personalização de ensaios de DNAlc 

com base em paisagens genômicas derivadas de biópsia e no 

monitoramento subsequente da resposta do paciente e da 

resistência emergente ao tratamento e da evolução do tumor 

(BLANDIN KNIGHT et al., 2017). 

Com a progressão contínua e agressiva do câncer, as 

subpopulações celulares podem ter seus fenótipos alterados, 

podendo se tornar móveis e atingir a corrente sanguínea, 

através de mecanismos como transição epitelial para 

mesenquimal, cooperação celular, entre outros. As células 

tumorais circulantes são essas subpopulações que recolhem o 

subconjunto de células responsáveis por atuar em mecanismos 

do desenvolvimento de metástase à distância. Foram 

detectados no estudo de Blandin Knight e colaboradores 

(2017), que são encontradas células tumorais circulantes 

principalmente em CPCP, comprovando que 85% dos 

pacientes tinham células tumorais circulantes detectáveis, bem 

como existia mais de 50 células tumorais circulantes em 7,5ml 

de sangue. Por meio da técnica de Reação em Cadeia da 

Polimerase é possível quantificar essas células em tempo real. 

Um estudo confirmou a detecção das mesmas em 8 de 10 

pacientes com CPCNP nos estágios iniciais (I e II), 

demonstrando uma sensibilidade geral de 82% e especificidade 

de 93% em CPCNP nos estágios de I-IV. Porém, a técnica é 

limitante devido à sua heterogeneidade, pois conforme a 

captura do marcador nem todas as células tumorais circulantes 
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são maiores que as células sanguíneas, com isso pode haver 

uma confusão da análise das mesmas, em razão do seu 

tamanho, além do mais, técnicas baseadas nas células 

tumorais circulantes há perdas consideráveis de células 

(BLANDINKNIGHT et al., 2017). 

 Apesar de bloqueadores de múltiplos pontos de controle 

imunológico se mostrarem como uma possível alternativa para 

combater doenças malignas, foi observado que seus efeitos 

podem ser potencialmente melhores quando combinados a 

radioterapia. Nesse sentido, a capacidade de promover 

respostas locais e sistêmicas ao modular efeitos citotóxicos do 

sistema imunológico, não só confere relevância a esse 

tratamento, como também eleva aresposta terapêutica dos 

pontos de controle imunológico (LHUILLIER et al., 2018). 

 O biomarcador H2AX foi destacado como importante fator 

clínico relacionado a valores preditivos na radioterapia. Ele 

pertence à família das histonas e foi identificado em células 

tumorais circulantes de indivíduos com câncer de pulmão de 

células não pequenas submetidos a radioterapia, no qual, foi 

relacionado a resposta ao dano do DNA e associado a resposta 

inata e adaptativa por meio de ácidos nucleicos citosólicos. 

Também foi avaliado o potencial biomarcador da proteína 

NKG2D para prever a resposta a radioterapia associada aos 

bloqueadores de múltiplos pontos de controle imunológico.  

Nessa perspectiva, notou-se que a radioterapia atua 

diretamente no DNA e provoca a exposição de proteínas 

NKG2D na membrana das células tumorais que por sua vez são 

destruídas, visto que, esse biomarcador está associado as 

células NK na resposta imune inata (LHUILLIER et al., 2018). 

 Quando ocorre a radiação, o inteferon tipo 1 recruta células 

dendritícias dependentes do fator de transcrição 3 (BATF3), 

para o infiltrado tumoral por meio da ativação do domínio MAB-
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21 (cGAS) e da proteína transmembrana 173 (STING) pelo 

DNA tumoral para que se possa atingir as células malignas. 

Logo, tanto o cGAS quanto a STING se constituem como 

biomarcadores promissores para o rastreamento de indivíduos 

que podem vir a fazer uso da radioterapia combinada a 

bloqueadores de pontos de controle imunológico. Além disso, 

as células podem sofrer alterações pela exonuclease 1 de 

reparo de exonuclease de DNA primordial quando submetidas 

a radiação menores que 12 Gy a 18 Gy e assim impedir a 

secreção de interferon tipo 1. Essa dose varia de acordo com a 

particularidade de cada tumor (LUILLIER et al., 2018). 

 

3.2 Biomarcadores proteicos  

 

 Outros biomarcadores para o câncer de pulmão pode 

ocorrer através das concentrações plasmáticas da enolase-

neurônio-específica, uma enzima que atua como marcador 

viável no câncer pulmonar de células pequenas, bem como no 

câncer pulmonar de células não pequenas, sendo que neste 

último, está associada, principalmente, com a sobrevida das 

pessoas acometidas. Existem biomarcadores proteicos para o 

câncer de pulmão no qual se apresentam como: concentrações 

de fragmento de citoqueratina-19 (CYFRA 21-1), um fragmento 

de citoqueratina, cuja expressão só ocorre no epitélio pulmonar, 

relacionando-se com o prognóstico, sensibilidade ao 

tratamento, bem como a recorrência do câncer CPCNP; o 

aumento das concentrações de antígeno carcinoembrionário, 

um conjunto de glicoproteínas associadas à membrana 

plasmática, atrelada a progressão e recorrência do câncer; 

níveis de SCCA, uma proteína do grupo dos inibidores de serina 

protease, sendo útil para avaliar a gravidade dos carcinomas de 

pulmão; grandes concentrações séricas da glicoproteína CA-
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125, super expressas em adenocarcinomas pulmonares, 

associados ao prognóstico e a eficácia do tratamento (YANG et 

al., 2019). 

O câncer de pulmão é definido como um carcinoma 

neuroendócrino. Através do teste de urina é coletado o 

metabólito 5-hidroiindolacético proveniente desse 

neurotransmissor e assim é possível fazer o rastreamento de 

indivíduos com câncer de pulmão. Entretanto, além desse 

metabólito as células produzem outras substâncias hormonais, 

como por exemplo, insulina, glucagon e calcitonina que também 

são comuns em conjuntos celulares de outros tipos de câncer. 

Assim, o processo de descoberta de novos biomarcadores é 

dificultado, visto que, não há uma molécula imunológica que 

seja característica de tumores neuroendócrinos (LUO et al., 

2018). 

Em uma revisão realizada por Feldman, Kim (2017), 

objetivou-se mostrar a função dos marcadores preditivos e 

prognósticos no cenário de intenção pós-curativa. Os 

marcadores preditivos são capazes de identificar os 

pacientes com risco aumentado de uma nova apresentação 

do câncer após a ressecção curativa, estes por sua vez, 

devem contar com alternativas terapêuticas mais 

agressivas, com a inclusão de tratamento adjuvante. Estes 

biomarcadores são importantes por diferenciar resultados 

clínicos, sem precisar necessariamente da terapia 

selecionada. Já os biomarcadores preditivos são 

extremamente relevantes para os estágios primordiais da 

doença, tendo em vista o fato de que são eles que definem 
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a terapia adequada a cada quadro clínico 

especificadamente. Ainda que os marcadores 

prognósticos sejam úteis, atualmente, somente os 

preditivos possuem validação clínica.  

A ERCC1 é uma proteína biomarcadora preditiva mais 

utilizada para o tratamento com emprego de platina neste 

tipo de câncer. A proteína, apesar de ter se mostrado 

positiva em vários estudos retrospectivos, principalmente 

no que se diz respeito a eficácia da quimioterapia, mostrou-

se sem efeito preditivo em outros, mesmo após testar 16 

anticorpos. Este fato deve-se a existência de polimorfismos 

nos códons que tendem a não permitir um processo de 

tradução e estabilidade da proteína de forma exitosa, 

permitindo que a resposta à terapia de platina não ocorra 

eficazmente (FELDMAN; KIM, 2017).  

Para Cameron e colaboradores (2016), a secreção 

expelida por indivíduos com câncer de pulmão é uma fonte de 

metabólitos que podem atuar como biomarcadores e avaliar o 

estágio dessa patologia, bem como auxiliar no diagnóstico. 

Nesse estudo foi identificado o ácido cisteico, ácido 

hidroxipirúvico e haxanal nas amostras, entretanto apenas este 

último demonstrou funções significativas como biomarcador.  

O gangliosídeo GM1 foi previamente associado ao CPCP 

por ter sido identificado em neuroepiteliomas e em células 

relacionadas à diferenciação celular. Logo, esse gangliosídeo 

também é caracterizado como um potencial biomarcador 

(CAMERON et al., 2016). 
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Um estudo relatou que a isoforma 65TQB da tirosina 

quinase de Burton é superexpressa em pacientes não fumantes 

com adenocarcinoma de pulmão com EGFR do tipo selvagem. 

Além disso, esta isoforma pode ser considerada como uma 

ferramenta para contornar a resistência das células 

cancerígenas contra a terapia alvo e quimioterapia padrão em 

células cancerígenas pulmonares não pequenas, bem como é 

um potencial biomarcador da doença, não importando o estágio 

(GIORDANO et al., 2019).  

 O tabagismo associado ao aumento da ingestão de lipídios 

se constitui como fator de risco para o câncer de pulmão. Essa 

associação é explicada pelo aumento da ingestão de lipídeos 

na dieta no qual intensifica a atividade da nitrosamina que é 

uma cetona derivada da nicotina, e esta por sua vez promove a 

diferenciação. É sabido que a proliferação de células malignas 

é dependente do equilíbrio redox. Assim, elas atuam 

modulando as vias metabólicas de carboidratos, lipídios e 

proteínas para garantir sua sobrevivência e a permanência do 

tumor. O colesterol total diminuído, triglicerídeos elevados, 

aumento de apolipoproteina A e diminuição de vitamina E foram 

parâmetros clínicos observados em pacientes com câncer de 

pulmão acometidos por patologias metabólicas e possui 

influência direta na homeostase (ZABŁOCKA-SŁOWIŃSKA et 

al., 2019). 

 Para identificar uma relação entre biomarcadores redox e 

biomarcadores relacionados ao metabolismo lipídico, Zablocka-

Slowinska e colaboradores (2019) levaram em consideração o 

sexo, obesidade, tabagismo e dislipidemias em pacientes 

portadores de câncer de pulmão. Foi constatado que obesidade 

e elevada gordura visceral aumentam o estresse oxidativo, 

fazendo com que as concentrações de produtos metabólicos 

como o malondialdeído (MDA) e o 4-hidroxinonenal (4-HNE) 
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tenham sua ação prolongada, diminuindo a atividade de 

enzimas antioxidantes. O MDA por ser um aldeído possui alto 

grau de reatividade e promove danos genotóxicos e 

mutagênicos. Por sua vez, o 4-HNE estimula as células 

cancerígenas e altera o metabolismo de ácidos graxos poli-

insaturados colaborando com a diferenciação do tumor. 

Alterações em biomarcadores como o malondialdeído que se 

encontra elevado em pacientes com dislipidemias colabora para 

permanência do estresse oxidativo (ZABLOCKA-

SLOWINSKAet al., 2019). 

 

3.3 Biomarcadores de respiração exalada 

  

 Por fim, os biomarcadores de respiração exalada são 

responsáveis por discriminar nódulos pulmonares benignos de 

malignos, e são capazes de prever resposta à terapia e 

recorrência, além de conseguir distinguir o tipo histológico ou 

prever resultados de análises moleculares (SEIJO et al., 2019). 

 

3.4 Outros biomarcadores 

 

 Alguns compostos orgânicos voláteis apresentam potencial 

para biomarcadores do câncer de pulmão. Os compostos mais 

emergentes demonstrados em um estudo com 77 compostos 

encontrados foi demonstrado que os mais frequentes são a 2-

butanona e 1-propanol, isopreno, etilbenzeno, estireno e o 

hexanal. Tendo sido destacada a 2-butanona e 1-propanol 

como os biomarcadores mais promissores para a detecção do 

câncer de pulmão no período inicial da doença (SAALBERG; 

WOLFF; VOC; 2016). 

 

4 CONCLUSÕES  
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Diante do exposto, percebe-se que existem 

biomarcadores favoráveis para detecção precoce do câncer de 

pulmão, entretanto por serem técnicas refinadas o custo é 

elevado, podendo ser inviáveis para populações mais carentes, 

visto que a população mais acometida é encontrada em áreas 

socioeconômicas com baixa renda. Com isso, apesar dos 

avanços para o tratamento do câncer de pulmão, ainda é 

necessário o aprimoramento de técnicas de diagnóstico e 

prognóstico com a utilização de biomarcadores que possam se 

tornar viáveis a qualquer público, por se mostrarem eficazes no 

prognóstico da doença, e na melhora do tratamento e da saúde 

dos pacientes que lutam contra essa neoplasia. Além disso, é 

primordial que os pacientes façam outras medidas preventivas 

como exercícios, a suspensão imediata de práticas tabagistas 

ou de outras substâncias que possam afetar o sistema 

respiratório, sempre visando o bem-estar dos mesmos, 

promovendo sua recuperação. 

Como contribuição deste trabalho, pode-se destacar a 

atualização da literatura existente referente aos biomarcadores 

como estratégias alternativas e promissoras para o diagnóstico 

precoce da neoplasia maligna de pulmão. 
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RESUMO: A expectativa média de vida no Brasil está em 
constante crescimento e isso afeta diretamente a incidência de 
doenças cardiovasculares, visto que os idosos são os mais 
acometidos. Portanto, a Estenose Aórtica (EAo), que se trata do 
estreitamento na passagem de sangue do ventrículo esquerdo 
(VE) para a artéria aorta, vem ganhando grande visibilidade 
entre profissionais da saúde, principalmente, porque boa 
parcela dos pacientes acometidos com essa patologia são 
diagnosticados tardiamente. Nesse contexto, há grandes 
desafios no tratamento da EAo, já que a intervenção de escolha 
na atualidade é extremamente invasiva, necessitando, 
inclusive, de esternotomia e circulação extracorpórea. Assim, 
este capítulo tem como objetivo geral discorrer sobre a 
fisiopatologia dessa morbidade e suas formas de tratamento 
mais atualizadas, como o Transcatheter Aortic Valve 
Implantation (TAVI), mostrando, de maneira comparativa, que 
este é um método inovador, sobretudo em pacientes 
enquadrados nos grupos de risco para a realização da cirurgia 
aberta, além de trazer economia a longo prazo para os sistemas 
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de saúde, por diminuir a incidência de comorbidades 
relacionadas à EAo e por ter uma menor taxa de complicações. 
Desse modo, este trabalho descritivo evidencia que o TAVI é a 
melhor opção terapêutica para a EAo na relação risco-
benefício, entretanto não é esta relação que decide os 
tratamentos de escolha dos sistemas de saúde. 
Palavras-chave: Estenose aórtica. TAVI. Custo-benefício. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade atual tem passado por um aumento 

gradativo da expectativa média de vida. No Brasil, essa 

expectativa chegou a 76,3 anos de vida em 2018, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); isto afeta 

diretamente a incidência no número de casos de doenças 

cardiovasculares, que são responsáveis por uma alta 

morbimortalidade dos idosos em todo o mundo. As doenças 

valvares, estão entre as comorbidades mais comuns quando 

são relatados problemas cardiovasculares. Desse modo, 

estima-se que em 2050, 3% a 5% das pessoas na terceira idade 

possuirão Estenose Aórtica, principalmente devido a etiologias 

degenerativas (ROSA et al., 2015; IBGE, 2019). 

A Estenose Aórtica (EAo) consiste na obstrução na via 

de saída do sangue pela valva semilunar do ventrículo 

esquerdo (VE), a valva aórtica, e ocorre devido a calcificações 

nessa estrutura, podendo ou não estar associada à fusão das 

suas válvulas. Outrossim, a gravidade dessa doença é definida 

por critérios ecocardiográficos e, se não tratada, pode acarretar 

uma disfunção ventricular, modificando bruscamente a vida do 

paciente e até levando-o à morte (NOBRE, 2016; CONSOLIM-

COLOMBO, IZAR, SARAIVA, 2019). 
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Devido à lentidão da calcificação, os sintomas da EAo 

começam a surgir quando a doença já está consideravelmente 

avançada e a qualidade de vida bem como atividades rotineiras 

do paciente são limitadas e até impedidas com o início e o 

avançar desses sintomas. Desse modo, os pacientes 

assintomáticos correspondem à grande maioria dos acometidos 

pela EAo e consistem naqueles que não apresentam dispneia, 

angina e síncope, sintomas clássicos da EAo que auxiliam no 

diagnóstico e na definição de gravidade da doença e possuem 

rigorosas implicações na curva de sobrevida dos pacientes. 

Assim, quando o diagnóstico é feito ainda na fase 

assintomática, existem dúvidas com relação à abordagem 

terapêutica, surgindo um dilema entre manter apenas a 

observação clínica ou operar profilaticamente (TARASOUTCHI, 

et al., 2017; CONSOLIM-COLOMBO, IZAR, SARAIVA, 2019; 

LOPES, NASCIMENTO, OLIVEIRA, 2020). 

Entretanto, o fato de a maioria dos pacientes com EAo 

ser idosa traz consigo inúmeros fatores que dificultam o 

prognóstico desta patologia, como a enorme incidência de 

demais comorbidades cardiovasculares associadas e a 

ineficiência do sistema imunológico, o que torna boa parte dos 

pacientes com EAo péssima candidata para intervenções 

invasivas. (CONSOLIM-COLOMBO, IZAR, SARAIVA, 2019; 

FEITOSA-FILHO, PEIXOTO, PINHEIRO, 2019). 

Portanto, o surgimento do Transcatheter Aortic Valve 

Implantation (TAVI) ou Transcatheter Aortic Valve Replacement 

(TAVR) como alternativa terapêutica se mostrou bastante 

promissor, pois esta é uma intervenção minimamente invasiva 

que traz uma resolução para a EAo (RIBEIRO, 2018). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização deste trabalho de caráter descritivo, 

foram realizadas análises das publicações científicas dos 

últimos 5 anos, em português e inglês. Os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) empregados foram:  “Estenose 

Aórtica”, “TAVI” e “Custo-benefício”, nas bases de dados 

Scientific Library Online (sciELO) e Sistema Online de Busca e 

Análise de Literatura Médica (MEDLINE). Ademais, também foi 

necessário a busca em revistas de saúde e livros de medicina, 

por meio da plataforma bibliotecária online do Centro 

Universitário de João Pessoa - UNIPÊ. O referido trabalho foi 

realizado entre os meses de janeiro a outubro de 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

FISIOPATOLOGIA E HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA 

Segundo o Dr. Fernando Nobre, na 2ª edição do seu livro 

“Cardiologia de consultório: soluções práticas na rotina do 

cardiologista” (2016), a Estenose Aórtica (EAo) é definida como 

a “obstrução de graus viáveis de saída do ventrículo esquerdo” 

Nobre (2016). As principais causas dessa valvopatia são a 

congênita (valva bivalvular), a reumática e a 

degenerativa/aterosclerótica. Esta última acomete 

principalmente a população idosa, devido à sua relação 

proporcional com a idade (NOBRE, 2016; TARASOUTCHI, et 

al., 2017; CONSOLIM-COLOMBO, IZAR, SARAIVA, 2019). 

A causa congênita é a grande responsável pela EAo nos 

pacientes mais jovens e se caracteriza pela malformação 

valvular da valva aórtica, na qual, na maioria das vezes, esta 
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valva apresenta apenas duas válvulas ao invés de três, sendo 

denominada de valva bivalvular ou bicúspide. Tal condição 

provoca um processo progressivo de fibrose e calcificação, que 

distorce a valva aórtica de forma semelhante à degeneração. 

Além da EAo, esse defeito congênito traz consigo outras 

morbidades, como aneurismas e dissecção na artéria aorta 

(NOBRE, 2016). 

Já a calcificação degenerativa é um processo crônico de 

deposição de cálcio na valva aórtica, da base para as bordas, 

que gera rigidez e redução progressiva na mobilidade do anel 

fibroso e das três válvulas desta valva, causando consequente 

estreitamento no seu diâmetro. Este processo está comumente 

associado à doença renal crônica (DRC) e aos fatores de risco 

para a aterosclerose, como a dislipidemia e a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), sendo muitas vezes secundária à 

esclerose aórtica. Portanto, a apresentação de alguma dessas 

condições é um fator preditivo para esse tipo de EAo, que 

recebe as denominações de EAo aterosclerótica, EAo 

degenerativa e Doença aórtica Senil Calcífica (NOBRE, 2016; 

VAVILIS, 2019; PEREIRA, 2019). 

Por sua vez, a EAo reumática é frequente em países 

subdesenvolvidos como o Brasil e acomete pessoas com 

antecedente pessoal patológico de febre reumática. Esse tipo 

de EAo se caracteriza pelo aumento da espessura e a fusão 

das válvulas da valva semilunar aórtica devido ao depósito de 

cálcio, ou seja, à calcificação, o que causa retração e 

enrijecimento na referida valva. Além disso, é importante 

ressaltar que neste quadro é comum encontrar valvopatia mitral 

associada. Diante do exposto, concluímos que qualquer das 

etiologias da EAo resulta na calcificação das estruturas 
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valvulares da valva aórtica (NOBRE, 2016; CONSOLIM-

COLOMBO, IZAR, SARAIVA, 2019). 

Os pacientes assintomáticos constituem uma parcela 

significativa entre os afetados por essa doença, isso decorre 

das adaptações morfológicas que mantém a função sistólica do 

VE, sustentando um gradiente de pressão elevado pela valva 

semilunar aórtica sem alteração no débito cardíaco. Tais 

adaptações provocam a hipertrofia ventricular esquerda (HVE) 

na tentativa de aumentar a força de contração para manter a 

função contrátil, o débito cardíaco e a fração de ejeção. Além 

disso, a contração atrial é imprescindível para esse retardo na 

apresentação de sintomas, pois ela eleva a pressão diastólica 

do VE sem aumentar a pressão arterial e mantém esta elevação 

sem causar congestão pulmonar (NOBRE, 2016; CONSOLIM-

COLOMBO, IZAR, SARAIVA, 2019). 

Entretanto, apesar de todas essas adaptações 

manterem a função cardíaca, evitando a apresentação de 

sintomas, a área valvar diminui progressivamente à medida que 

a patologia evolui; assim, a doença sai da fase adaptativa e 

começa a entrar na fase desadaptativa. Essa mudança de fases 

se inicia com a disfunção diastólica do VE, que ocorre com a 

redução do relaxamento miocárdico devido à sua hipertrofia, o 

que aumenta a pressão ventricular, a qual pode ser transmitida 

para o átrio esquerdo e para as veias pulmonares (NOBRE, 

2016; CONSOLIM-COLOMBO, IZAR, SARAIVA, 2019). 

Logo após, essa patologia evolui para a disfunção 

sistólica deste ventrículo, pois, embora a HVE seja vantajosa a 

princípio, ela não acompanha a progressão da doença, o que 

eleva a pressão sistólica e reduz a fração de ejeção deste 

ventrículo ao longo do tempo. Desse modo, o débito cardíaco 
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que é mantido por essa hipertrofia é fixo, o que fica claro quando 

o paciente tem dificuldades em realizar mínimos a médios 

esforços físicos. Outrossim, essa hipertrofia pode aumentar os 

riscos de dano irreversível no miocárdio e de mortalidade, além 

de diminuir a reserva de fluxo coronariano (NOBRE, 2016; 

CONSOLIM-COLOMBO, IZAR, SARAIVA, 2019). 

Portanto, o desencadeamento de sintomas ocorre 

somente quando o quadro já está bastante avançado. Com o 

passar do tempo, o quadro que encontraremos é de um 

paciente com grande declínio no débito cardíaco, no volume 

sistólico e, portanto, no gradiente de pressão ventrículo-aórtico 

do VE, enquanto que as pressões: atrial direita, capilar 

pulmonar, arterial pulmonar e sistólica e diastólica do ventrículo 

direito (VD) se elevam, ou seja, um quadro de insuficiência 

cardíaca congestiva/ventricular esquerda avançada. Ademais, 

este paciente apresenta importante insuficiência coronária 

devido ao desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, 

causado principalmente pela HVE. Portanto, o diagnóstico da 

EAo é um dos maiores desafios em todo o prognóstico dessa 

doença (NOBRE, 2016; TARASOUTCHI, et al., 2017).  

Desse modo, a história natural da EAo, independente da 

causa, se inicia com o aumento da sobrecarga ventricular 

esquerda seguida de HVE, o que mantém o paciente 

assintomático por certo tempo. Depois disso, o paciente 

começa a apresentar os sintomas clássicos da EAo, mas que 

também são inespecíficos pois podem indicar diversas 

patologias, são eles: dispneia, síncope e angina de peito 

(NOBRE, 2016). 

A dispneia ocorre devido à disfunção diastólica do VE e 

das demais adaptações morfológicas, que geram diminuição 
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nas pressões arterial e capilar pulmonar, sistólica e diastólica 

do VD e atrial direita, estando relacionada à realização de 

esforço físico. Já a síncope ocorre por uma menor perfusão 

cerebral devido ao débito cardíaco fixo mantido pela HVE, 

também ocorrendo, frequentemente, quando o paciente tenta 

fazer esforços físicos maiores que os que realizava (NOBRE, 

2016).  

Por sua vez, a angina de peito pode ocorrer tanto pela 

associação com a coronariopatia obstrutiva, que ocorre em 

grande parcela dos pacientes com EAo, quanto pela 

apresentação concomitante de doença coronária, que é outro 

resultado da HVE, visto que o aumento na espessura do 

miocárdio eleva a necessidade de oxigênio, enquanto que, 

contraditoriamente, o mesmo aumento tensiona os vasos 

coronários, reduzindo a oferta de O2 para o próprio miocárdio 

(NOBRE, 2016). 

O surgimento dos sintomas na EAo consiste em um 

marco importante no prognóstico desta patologia e está 

intimamente relacionado com a taxa de mortalidade, que 

aumenta cerca de 25% ao ano após a apresentação de 

sintomatologia. Ademais, a taxa de sobrevida dos pacientes 

varia com o tipo de sintoma apresentado, sendo de 50% em 5 

anos na apresentação de angina, 50% em 3 anos naqueles 

pacientes que apresentam síncope e 50% em apenas 2 anos 

nos que apresentam sintomas de insuficiência cardíaca. 

Ademais, a EAo é muito associada à morte súbita, 

principalmente devido ao longo período que a fase 

assintomática da doença apresenta. Entretanto, esse evento 

não é muito comum em pacientes assintomáticos, sendo sua 
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incidência próxima de 1% nesses casos (NOBRE, 2016; 

CONSOLIM-COLOMBO, IZAR, SARAIVA, 2019). 

 

TRATAMENTO 

Infelizmente, não há tratamento farmacológico que 

resolva a estenose aórtica, os medicamentos são utilizados 

apenas paliativamente para amenizar os sinais e sintomas, 

como as arritmias, mas não reduz o risco de morte ou minimiza 

a progressão da doença. Assim, a decisão de intervir ou não e, 

em caso positivo, de qual intervenção utilizar surge a partir da 

avaliação do estágio em que a EAo se encontra. As únicas 

opções definitivas para esta patologia envolvem a troca da 

valva doente por uma prótese, que pode ser realizada por 

diferentes procedimentos, dos quais os mais utilizados no Brasil 

são o procedimento convencional, a valvoplastia por cateter-

balão e o transplante valvar transcateter (CONSOLIM-

COLOMBO, IZAR, SARAIVA, 2019). 

Segundo a última atualização das Diretrizes Brasileiras 

de Valvopatias, produzidas pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, o algoritmo que se utiliza para tomar esta decisão 

leva em consideração diversos marcadores de gravidade da 

EAo (FEITOSA-FILHO, PEIXOTO, PINHEIRO, 2019).  

O procedimento convencional é conhecido como aortic 

valve replacement (AVR) e consiste em uma cirurgia de tórax 

aberto com acesso por meio de esternotomia, que dura entre 3 

e 4 horas e necessita da anestesia geral e de uma circulação 

extracorpórea. Habitualmente, o paciente necessita ficar 

internado após a cirurgia durante uma semana e sua 

recuperação completa costuma durar por volta de 20 a 30 dias. 

É importante ressaltar que a cirurgia de tórax aberto traz 
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diversos riscos para o paciente, principalmente ao 

considerarmos a necessidade de uma circulação extracorpórea, 

já que ela estimula a produção de respostas inflamatórias 

sistêmicas, liberando substâncias que prejudicam a 

homeostase do corpo e criando problemas de coagulação, além 

de produzir alterações no fluido sanguíneo e induzir a formação 

de edema e infecções (DOS SANTOS, PIMENTEL, FARJE, 

2019). 

 A circulação extracorpórea (CEC) induz a formação de 

atelectasias, sobrecarga hídrica e a síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica (SIRS), que clinicamente é identificada 

por, pelo menos, dois dos seguintes sintomas:  taquicardia – 

frequência cardíaca maior que 90 bpm, taquipneia – frequência 

respiratória maior de 20 irpm, hipo ou hipertermia – temperatura 

axilar menor que 35,5°C ou maior que 38°C, respectivamente, 

leucocitose ou leucopenia – glóbulos com contagem superior a 

12.000 ou inferior a 4.000 dL-1, respectivamente (DOS 

SANTOS, PIMENTEL, FARJE, 2019; MACHADO, et al., 2019; 

BLATTNER, Clarissa 2018). 

 Portanto, fica claro que a CEC pode levar a uma 

disfunção orgânica do corpo, inclusive devido à resposta 

imunológica desencadeada pelo contato do sangue com o 

maquinário sintético, que estimula a ativação dos mecanismos 

da cascata de coagulação. Assim, a CEC pode ser reconhecida 

pelo nosso organismo como um agente agressor e pelo mesmo 

motivo se deve monitorar o tempo de coagulação durante a 

cirurgia cardíaca (DOS SANTOS, PIMENTEL, FARJE, 2019; 

MACHADO, et al., 2019; BLATTNER, Clarissa 2018). 

 Um dos órgãos mais afetados por essa dinâmica é o 

pulmão, que tem sua perfusão tecidual realizada pelo fluxo não 
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pulsátil das artérias brônquicas durante a CEC total, levando a 

um processo de isquemia com a reperfusão pulmonar, 

juntamente à consequente produção de mediadores 

inflamatórios. Na cirurgia cardíaca os volumes de PaO2 são 

severamente reduzidos, por isso, a recuperação pós-operatória 

demanda auxílio das diversas especialidades dos profissionais 

de saúde, inclusive os fisioterapeutas, que terão o objetivo de 

melhorar o desempenho musculoesquelético para auxiliar a 

oxigenação e a função cardiopulmonar (DOS SANTOS, 

PIMENTEL, FARJE, 2019; MACHADO, et al., 2019; 

BLATTNER, Clarissa 2018).  

 Entretanto, é importante ressaltar que todos os órgãos 

irão ser afetados diretamente, pois, haverá complicações a 

nível sanguíneo durante a distribuição de oxigênio para todo o 

organismo, como o atraso no retorno do dióxido de carbono 

para que, após a troca gasosa, este seja eliminado e, assim, o 

oxigênio possa atuar na respiração daquela que é a unidade 

funcional e estrutural de todo o nosso corpo, a célula (DOS 

SANTOS, PIMENTEL, FARJE, 2019; MACHADO, et al., 2019; 

BLATTNER, 2018). 

 Apesar disso, durante 50 anos o tratamento padrão-ouro 

para a EAo foi a AVR. Entretanto, além de tudo que fora 

supracitado em relação à CEC, as complicações secundárias a 

esse procedimento são inúmeras e têm uma probabilidade 

muito alta de ocorrerem, bem como a morte, principalmente nos 

pacientes idosos e/ou com comorbidades associadas. Dentre 

essas complicações estão: disfunção da prótese, vazamento 

paravalvular, formação de trombos e êmbolos arteriais, 

endocardite infecciosa e problemas associados à 

anticoagulação, as quais variam de acordo com algumas 
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variáveis clínicas, como o tipo de prótese (FOLLADOR et al., 

2018). 

Ademais, segundo Follador et al., (2018), em seu artigo 

“Aortic valve stenosis and the use of TAVI: narrative review 

of published evidences and basic costs assessment”, entre os 

pacientes de alto risco que são submetidos à AVR, 5,7% 

morrem na mesa cirúrgica, 4% sofrem AVC em até 30 dias após 

o procedimento e 23,8% são acometidos por grandes 

sangramentos, referenciando uma análise feita por Amarato et 

al. (2011). Ainda nesse artigo, Follador et al. (2018) afirmam que 

uma análise criteriosa de 48 estudos realizada por Vasques et 

al. (2012), englobando 13.216 pacientes com mais de 80 anos 

submetidos à AVR, mostrou uma sobrevida consideravelmente 

pequena nessa intervenção, sendo 87,5% em 1 ano, 65,4% em 

5 anos e apenas 29,7% em 10 anos (FOLLADOR et al., 2018). 

Por sua vez, a valvoplastia por cateter-balão, do inglês 

balloon aortic valvuloplasty é um procedimento minimamente 

invasivo que surgiu antes do TAVI, na década de 1980, e foi 

desenvolvido pelo francês Alain Cribier, diante da necessidade 

de uma alternativa menos invasiva para o expressivo número 

de pacientes com EAo nos quais a AVR é contraindicada 

(ROSCHEL, 2018). 

Essa técnica consiste na inserção de um ou mais balões 

dentro da valva defeituosa por meio de um cateter e realiza o 

enchimento desses balões com o objetivo de diminuir o grau de 

estenose, pois fratura o cálcio depositado, separa as 

comissuras e, consequentemente, alarga o anel, mas não evita 

o processo de depósito. Assim, a valvoplastia por cateter-balão 

é utilizado apenas com o objetivo paliativo para pacientes 

específicos, que apresentam sintomas mas têm 
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contraindicação para as outras duas intervenções supracitadas, 

ou como “ponte terapêutica” para pacientes sintomáticos e com 

instabilidade hemodinâmica que tenham contraindicação 

momentânea para o TAVI (FEITOSA-FILHO, PEIXOTO, 

PINHEIRO, 2019; FOLLADOR et al., 2018; ROSCHEL, 2018). 

 

TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION 

A sigla TAVI vem do inglês e significa “transcatheter 

aortic valve implantation”, ou seja, trata-se de um implante 

transcateter de valva aórtica, que também recebe a 

denominação “transcatheter aortic valve replacement” (TAVR). 

Esse procedimento foi criado pelo francês Alain Cribier, assim 

como a valvoplastia por cateter-balão, sendo realizado pela 

primeira vez em um ser humano no ano de 2002. O TAVI 

consiste na introdução de um cateter até o óstio aórtico do 

ventrículo esquerdo, onde irá inserir uma prótese valvar que 

substitua a valva semilunar aórtica defeituosa, solucionando a 

EAo de maneira definitiva e minimamente invasiva (FOLLADOR 

et al., 2018; ROSCHEL, 2018). 

Com isso, fica clara a vantagem do TAVI sobre a AVR e 

a valvoplastia por cateter-balão, já que este é um método 

minimamente invasivo e resolutivo, o qual para sua realização 

não é necessário uma esternotomia, ou seja, uma abertura 

cirúrgica do osso esterno, tão pouco uma circulação extra-

corpórea como ocorre na AVR, dois mecanismos de grande 

risco e extremamente traumáticos para os pacientes. Isso 

ocorre porque a diérese desse procedimento é realizada 

através de uma punção arterial, que é feita com anestesia e 

monitorada pelo ecocardiograma transesofágico, um método 
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ultrassonográfico realizado pela indução de uma sonda no 

esófago (FOLLADOR et al., 2018; SAMPAIO, 2018). 

Uma das questões mais importantes no planejamento do 

TAVI é a escolha da via de passagem do cateter, existindo 4 

opções principais de vias que são escolhidas individualmente 

para cada paciente através de uma análise criteriosa, por TC, 

de alguns fatores, como a distribuição das calcificações nos 

vasos de acesso, principalmente na aorta descendente. A via 

menos invasiva e mais comumente abordada é a trans-femoral, 

que exige que as artérias íleofemorais estejam com tamanho 

maior ou igual a 7 mm, com calcificação e tortuosidade mínima. 

(MCMAHON, MEIKLE, 2017). 

Já a via trans-torácica é a menos remota, o que diminui 

os riscos de sangramento no eixo iliofemoral e na aorta 

toracoabdominal e permite uma maior precisão na soltura da 

prótese, garantindo um bom posicionamento e, assim, 

diminuindo o risco de complicações comuns no TAVI, como o 

vazamento paravalvar e o bloqueio atrioventricular. A via trans-

aórtica é mais invasiva, necessitando de uma pequena 

esternotomia em J e sendo indicada para pacientes em que a 

via trans-femoral não é uma boa opção ou que apresentam 

disfunção de VE e comprometimento da via trans-apical. Essa 

última via citada é a quarta opção e a que possui maior risco de 

complicação. Entretanto, a via trans-apical realiza uma 

implantação anterógrada da válvula, o que facilita o 

posicionamento (MCMAHON, MEIKLE, 2017). 

Em relação ao procedimento em si, podemos dividi-lo 

cronologicamente em quatro etapas básicas. A primeira é 

nomeada de pré-implantação e nela há a obtenção da via 

através de um cateter. Logo após vem a fase de valvoplastia 
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por balão, que é necessária em algumas próteses, pois dilata a 

aorta para facilitar a passagem da prótese e para garantir seu 

posicionamento na raiz. Já na terceira fase se realiza o 

posicionamento e a implantação da prótese e é nessa fase que 

podem ocorrer as complicações mais comuns do procedimento. 

Para a implantação, temos dois mecanismos mais comuns: as 

próteses de implantação por balão, que necessitam que o 

débito cardíaco seja reduzido para garantir estabilidade e 

reduzir os riscos de lesão no miocárdio e, para isso, aceleramos 

o ritmo ventricular, e as próteses auto-expansíveis, que não 

necessitam de alteração rítmica (MCMAHON, MEIKLE, 2017). 

Ainda na terceira fase, a etapa de posicionamento é a 

que torna esta fase a mais crítica, pois são falhas nela que 

causam as complicações mais comuns do TAVI, como o 

vazamento paravalvar e o bloqueio atrioventricular (BAV). 

Essas complicações podem ocorrer, respectivamente, devido 

às falhas na própria efetividade dessa fase e à proximidade 

entre o local de implantação da prótese e estruturas importantes 

do sistema de condução e excitação cardíaca, como o feixe de 

Hiss. Se por algum descuido houver acometimento dessas 

estruturas, “provavelmente devido à pressão e compressão 

diretas, hemorragia/hematoma, isquemia ou inflamação do 

feixe de His e do nodo AV compacto durante o posicionamento 

ou expansão da prótese” MONTEIRO et al. (2017), há 

alterações no ECG, como arritmias e o BAV. Por isso que, 

comumente, essa fase é acompanhada por um ecocardiograma 

transesofágico (MCMAHON, MEIKLE, 2017; MONTEIRO et al. 

2017). 

A quarta e última fase serve apenas para a análise do 

posicionamento e da efetividade da prótese antes de realizar a 
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síntese do procedimento, bem como do estado dos vasos que 

foram manipulados ou que estão próximos do sítio cirúrgico, 

que podem ter sofrido interferências. Esta análise é feita através 

de angiografia. Caso sejam identificados acometimentos de 

vasos, eles são reparados e o sistema de implantação da 

prótese é retirado. Nas implantações por sistema de balão, 

quando, após a implantação, reduzimos a velocidade de 

contração do VE e, consequentemente, aumentamos o débito 

cardíaco, podemos ter uma descontinuidade dos 

vasopressores, o que muitas vezes exige o uso de anti-

hipertensivos, ou até a infusão de nitroglicerina para obter o 

controle da pressão arterial (MCMAHON, MEIKLE, 2017). 

No Brasil, três tipos de biopróteses são comumente 

utilizados durante o transplante transcateter da válvula aórtica, 

sendo eles: prótese Lotus® (Boston Scientific), o sistema de 

auto expansão CoreValve Evolut® (Medtronic Inc.) e a prótese 

balão-expansível SAPIEN 3® (Edwards Lifesciences). Cada tipo 

de bioprótese possui idiossincrasias, trazendo efeitos adversos 

em maior ou menor quantidade. Deste modo, a equipe médica 

responsável deve analisar adequadamente o caso do paciente, 

ratificando qual prótese será mais adequada na devida situação 

(FOLLADOR et al., 2018). 

Entretanto, apesar de ser minimamente invasivo, o TAVI 

continua sendo classificado como um procedimento de grande 

porte e, por isso, também traz consigo algumas possíveis 

complicações. Dentre as mais comuns podemos destacar a 

necessidade da utilização do MPD e o bloqueio atrioventricular 

(BAV), que são considerados complicações do TAVI quando 

ocorrem em até 30 dias após o procedimento. Segundo 

Monteiro et al. (2017), em seu artigo “Permanent Pacing After 



O PAPEL DO TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION NO 
TRATAMENTO DA ESTENOSE AÓRTICA 

 
 

Transcatheter Aortic Valve Implantation: Incidence, Predictors 

and Evolution of Left Ventricular Function”, publicado na revista 

“Arquivos Brasileiros de Cardiologia”, após 30 dias da 

realização do TAVI, 135 pacientes necessitaram de MPD (em 

sua maioria homens e idosos), o que representa 20,1% da 

amostra, que incluiu 819 pacientes em 22 centros, no período 

delimitado de janeiro de 2008 a janeiro de 2015. O estudo 

constatou que tal complicação prolongou a hospitalização pós-

cirúrgica, mas não esteve associada à mortalidade geral, 

cardiovascular ou à qualquer classe de piora funcional 

relacionada à insuficiência cardíaca (MONTEIRO et al., 2017). 

A grande maioria dos casos de necessidade do MPD 

está associada ao BAV, que geralmente ocorre devido a falhas 

na fase de implantação da prótese, como fora detalhado 

anteriormente. Outrossim, o risco de necessidade de MPD pós 

TAVI é multifatorial, podendo sofrer influência de características 

tanto do próprio paciente, como as dimensões da sua parede 

septal, o seu quadro, a presença de calcificações subvalvares 

e até do próprio procedimento, como a escolha do tipo de 

prótese. Ademais, o mesmo estudo citado por Monteiro no 

artigo supracitado, que fora realizado no Brasil, detectou um 

novo preditor independente que pode ser efetivo para calcular 

a probabilidade do uso de MPD, o gradiente aórtico 

transvalvular médio, que auxiliaria no planejamento prévio de 

recursos, já que a necessidade de MPD é responsável por 

parcela significativa dos custos do TAVI. Além disso, o uso de 

MPD tem sido associado a impactos na fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo (FEVE), devido ao acometimento da função 

sistólica desse ventrículo por dissincronias na estimulação 
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eletromecânica artificial produzida pelo MPD (MONTEIRO et 

al., 2017). 

Embora existam essas possíveis complicações, há 

meios para otimizar o TAVI, como a pós dilatação com balão 

(PDB), uma vez que o leak paravalvar (PVL) – entendido como 

o “escape” - está associado diretamente a desfechos ruins da 

cirurgia. Um estudo publicado no terceiro volume do Arquivo 

Brasileiro de Cardiologia demonstra que a PDB é realizada 

em 21 a 28% das cirurgias e que essa vem sendo uma técnica 

importante, já que estamos buscando reduzir a ocorrência de 

PVL pós TAVI. Neste estudo, analisaram-se pacientes por meio 

da avaliação ortostática da raiz aórtica e por videodensiometria 

da mesma estrutura (MIYAZAKI, et al., 2018). 

Além disso, as cirurgias de grande porte, como o TAVI, 

estão relacionadas a altos níveis de ansiedade e depressão, o 

que aumenta a morbimortalidade e também implica no tempo 

de internação e nos riscos de complicações. Estes transtornos 

psíquicos afetam mais as mulheres do que os homens, 

envolvendo repostas fisiológicas endócrinas e autonômicas que 

afetam diretamente todo o pós-operatório. Outras complicações 

que podemos citar são: o sangramento tardio, ou seja, o 

sangramento que ocorre em 30 ou mais dias após a cirurgia, 

que também é mais comum no sexo feminino, a lesão renal 

aguda, a regurgitação cardíaca pós TAVI, eventos 

tromboembólicos, arritmias, endocardite infecciosa e 

complicações vasculares como pseudoaneurismas, ruptura de 

artérias e a formação de fistulas artério-venosas (RODRIGUES, 

et al., 2020; RAMALHO, et al., 2019; MARTINS, CASTRO, 

FRAGATA, 2020; MIYAZAKY, et al., 2018). 
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Ademais, é importante ressaltar que as decisões 

anestésicas também afetam diretamente o pós-operatório do 

paciente, entretanto, ainda não existe consenso sobre a melhor 

opção. É importante, portanto, que a escolha do anestésico 

envolva as idiossincrasias do paciente e as contraindicações 

absolutas e relativas. Outrossim, é preciso analisar a via aérea 

do paciente e a presença de comorbidades pré-existentes, bem 

como se há recusa do doente ou falta de colaboração 

(MARTINS, CASTRO, FRAGATA, 2020). 

Apesar de todo o exposto, quando fazemos um 

comparativo entre o TAVI e a AVR, o procedimento 

minimamente invasivo é o que tem melhor prognóstico, menor 

risco de complicação e menor trauma, com uma boa 

resolutividade. Ademais, além de promover benefícios 

sintomáticos, o TAVI reduz significativamente a mortalidade, 

principalmente dos pacientes idosos ou com complicações, 

visto que estes são considerados como grupos de risco para 

realizar a cirurgia aberta (FOLLADOR et al., 2018). 

Assim, esse procedimento vem ganhando visibilidade e 

já é o tratamento de escolha para a EAo em países de 

referência em saúde, como Bélgica, Canadá, Nova Zelândia e 

Inglaterra, dos quais os três últimos adotam um sistema público 

de saúde e o primeiro contém um sistema misto, unindo público 

com privado (BRASIL, 2015). 

Contudo, no Brasil, o SUS não oferece o TAVI como a 

primeira opção, sendo realizado apenas para casos de alto e 

moderado risco cirúrgico, e, muitas vezes, realizado apenas sob 

determinação judicial a pedido do paciente. Isso ocorre devido 

aos custos de insumos do TAVI, que são superiores aos da 

AVR, visto que as tecnologias utilizadas no procedimento 
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minimamente invasivo são mais modernas, influenciando, 

inclusive, na escolha do AVR também pelos planos privados de 

saúde no país (BRASIL, 2015; FOLLADOR et al., 

2018; ROSCHEL, 2018; FEITOSA-FILHO, PEIXOTO, 

PINHEIRO, 2019). 

Entretanto, se somarmos o consumo de recursos, o 

impacto das complicações e a eficiência dos gastos, que 

considera os resultados obtidos, a utilização do TAVI acaba 

gerando uma economia significativa nos custos gerais em 

saúde, mas isso não é considerado no sistema “pagamento por 

serviço”, do inglês, fee-for-service, que é o sistema utilizado 

para calcular o custo-benefício das intervenções em saúde no 

Brasil (FOLLADOR et al., 2018). 

 

CONCLUSÃO 

 

O TAVI mostra ser a melhor das intervenções existentes, 

visto que promove uma resolução definitiva para a EAo de 

maneira minimamente invasiva e sem a necessidade de realizar 

grandes traumas, como uma esternotomia, ou de utilizar uma 

circulação extra-corpórea, trazendo benefícios principalmente 

para indivíduos que possuem algum grau de risco cirúrgico. 

Assim, essa intervenção viabiliza a resolução de uma doença 

com alta letalidade que prejudica consideravelmente a 

qualidade de vida de seus portadores, em especial, dos idosos, 

a parcela populacional mais acometida pela referida 

comorbidade cardíaca. Portanto, concluímos que o 

Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) é a melhor 

opção terapêutica na relação risco-benefício, a qual é utilizada 

na grande maioria das decisões médicas. Entretanto, fica claro 
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que a única relação que supera a supracitada é a de custo-

benefício, que, nesse caso, é bastante compensatória e está 

avaliada de maneira equivocada pelos sistemas de saúde 

brasileiros, tanto o público como os privados. 
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RESUMO: A vasectomia é um procedimento realizado por 

diversos brasileiros por ser eficaz, seguro e acessível, contudo, 

alguns desses pacientes após passarem por modificações nas 

condições da vida almejam mais uma vez a fertilidade. Nesse 

cenário, a reversão da vasectomia pode ser efetuada mediante 

2 procedimentos microcirúrgicos, a vasovasoanastomose (VV) 

e a vasoepididimoanastomose (VE). A VV é realizada através 

de uma anastomose nas duas extremidades dos ductos 

deferentes e é selecionada quando tanto o trajeto proximal 

quanto o trajeto distal dos ductos estão pérvios. A VE é indicada 

quando há obstrução do epidídimo, consistindo de uma 

anastomose término-lateral entre um túbulo do epidídimo e a 

extremidade distal do deferente. O objetivo deste estudo é 

avaliar os resultados dos procedimentos de reversão de 

vasectomia realizados em um serviço de referência do SUS.  

Foi realizada uma revisão de um banco de dados construído de 

forma prospectiva de 104 homens consecutivos que se 

submeteram a reversão de vasectomia por um único cirurgião 
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em um hospital de referência de Pernambuco, de junho de 2016 

a março de 2020. Reflete-se sobre as seguintes variáveis: idade 

do paciente, idade da parceira, número de filhos anteriores, 

estado civil (novo x antigo parceiro), e intervalo obstrutivo, tipo 

de procedimento realizado e taxa de patência. Palavras chave: 

Reversão de vasectomia. Vasovasoanastomose. 

Vasoepididimoanastomose. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A vasectomia é uma forma permanente de contracepção 

masculina, consistindo basicamente na secção e ligadura dos 

ductos deferentes, o que causa uma interrupção do transporte 

dos espermatozoides no decorrer da ejaculação, levando a uma 

azoospermia obstrutiva (DATASUS, 2020). 

Em 1997, o Ministério da Saúde estabeleceu as regras 

para a realização da esterilização cirúrgica como método 

anticoncepcional no Sistema Único de Saúde (SUS), através da 

Portaria nº. 144/97, que regulamentou os parágrafos 

correspondentes à esterilização na Lei nº. 9.263 “oferecer, entre 

outros métodos anticoncepcionais, a laqueadura tubária e a 

vasectomia, mediante o cumprimento de alguns requisitos. A 

pessoa solicitante deve ter capacidade civil plena, ser maior de 

25 anos ou ter, pelo menos, dois filhos vivos. A cirurgia só pode 

ser realizada depois de, no mínimo, sessenta dias a partir do 

desejo de fazê-la” (PORTARIA Nº. 144, DE 20 DE NOVEMBRO 

DE 1997, 1997). 

Ressalta-se que a vasectomia é altamente eficaz, 

econômica, conveniente, segura, acessível e fácil de 

administrar (SAÚDE, 2018). Assim, de acordo com Ministério 

da Saúde, apenas em 2019 foram efetuadas cerca de 41.000 

vasectomias no Sistema Único de Saúde (DATASUS, 2020). 
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Contudo modificações nas condições da vida, como 

morte de um filho ou novo matrimônio, levam muitos pacientes 

vasectomizados a almejar mais uma vez a fertilidade. Desse 

modo, 20% dos que realizaram a vasectomia se arrependem e 

6% fazem a reversão de vasectomia (RV) (HERREL; 

GOODMAN; GOLDSTEIN; HSIAO, 2015). 

Vários estudos comparando a relação custo-benefício 

entre a reversão de vasectomia e a as técnicas de fertilização 

in vitro (FIV) têm demonstrado de maneira geral que todo 

homem vasectomizado é candidato a reversão de vasectomia 

(KAPADIA; ANTHONY; MARTINEZ ACEVEDO; FUCHS et al., 

2018). Embora a Sociedade Americana de Medicina 

Reprodutiva recomende FIV quando a parceira tem baixa 

reserva ovariana e idade avançada (ASRM, 2019), um estudo 

recente revelou não haver diferenças nas taxas de gravidez da 

RV e da FIV quando a parceira tem mais de 35 anos (KAPADIA; 

ANTHONY; MARTINEZ ACEVEDO; FUCHS et al., 2018). Deste 

modo, a decisão deve ser sempre compartilhada com o casal, 

não havendo limite de idade da esposa para a RV. Entretanto, 

os casos onde a parceira tenha mais de 40 anos devem ser 

avaliados cuidadosamente, devido às baixas taxas de gravidez. 

Desse modo, todas as opções terapêuticas devem ser 

discutidas com os casais, e fatores como, tempo para gravidez, 

número de filhos desejados, idade materna, e custos devem ser 

levados em conta (KAVOUSSI; KAVOUSSI; ODENWALD; 

KAVOUSSI, 2018). 

A reversão da vasectomia (RV) pode ser efetuada 

através de 2 procedimentos microcirúrgicos, a 

vasovasoanastomose (VV) e a vasoepididimoanastamose (VE), 

dependendo dos achados intraoperatórios (KIRBY; 

HOCKENBERRY; LIPSHULTZ, 2017). A vasovasostomia é 

realizada através de uma anastomose entre os dois cotos dos 
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ductos deferentes e é selecionada quando tanto o trajeto 

proximal quanto o trajeto distal dos ductos estão pérvios. Esse 

procedimento apresenta as maiores taxas de patência e de 

gravidez, logo, é considerado o procedimento de escolha 

sempre que sua realização seja possível (FUCHS; BURT, 

2002).  

A vasoepididimostomia é um outro procedimento 

realizado para a RV, sendo indicado quando há obstrução do 

epidídimo. A VE consiste de uma anastomose término-lateral 

entre um túbulo do epidídimo e a extremidade distal do 

deferente. Esse procedimento é realizado menos comumente, 

pois requer um alto nível de habilidade cirúrgica e um maior 

grau de magnificação ótica. Além disso apresenta taxas de 

patência e de gravidez inferiores quando comparada à VV 

(FUCHS; BURT, 2002).  

Para a realização da RV é essencial um microscópio 

cirúrgico, e, embora existam séries de casos onde os autores 

utilizaram lupas ou mesmo nenhuma magnificação para a 

realização desses procedimentos, a literatura demonstra 

claramente taxas de sucesso superiores através de técnicas 

microcirúrgicas, sendo estas últimas as recomendadas pela 

ASRM e pela Associação Europeia de Urologia (EAU) (ASRM, 

2019; JEON; KWON; PARK; PARK et al., 2017) (SALONIA; 

BETTOCHI; CARVALHO; CORONA et al., 2020). 

De maneira geral, quando há presença de 

espermatozoides completos ou pelo menos a presença de 

cabeças, a recomendação é de se proceder com VV, enquanto 

que na ausência de espermatozoides está indicada a VE 

(SCOVELL; MATA; RAMASAMY; HERREL et al., 2015). 

Complicações após a RV são raras, sendo as mais 

frequentes o hematoma e a infecção de sítio cirúrgico. Há uma 

incidência inferior a 1% para o hematoma pós-operatório, e 
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embora possa ser tratado conservadoramente, a abordagem 

cirúrgica com exploração e colocação de dreno é preferida, pois 

possui um menor risco de infecção e de avulsão da 

anastomose, bem como diminui o tempo de recuperação. 

Alguns autores defendem que o uso de corticoides pode ser útil 

nesses casos para diminuir o risco de estenose da anastomose 

secundária a inflamação (KIRBY; HOCKENBERRY; 

LIPSHULTZ, 2017). 

As infecções de sítio cirúrgicos também são raras, e 

quando superficiais podem ser manuseadas somente com 

abertura dos pontos e curativo. A presença de sinais 

inflamatórios de maior intensidade sugere orquiepididimite, 

sendo necessário a realização de ultrassonografia de bolsa 

escrotal para descartar a presença de abscesso. Nestes casos, 

o tratamento consiste em antibioticoterapia, repouso, suporte 

escrotal e termoterapia. Na ocorrência de abscesso, sua 

drenagem deve ser rapidamente realizada. É importante 

ressaltar que pacientes que evoluem com orquiepididimite no 

pós operatório têm um risco alto de estenose e obstrução da 

anastomose (KIRBY; HOCKENBERRY; LIPSHULTZ, 2017). 

No seguimento pós-operatório, é importante solicitar o 

primeiro espermograma com 1 ou 2 meses após a RV. Deve-se 

orientar ao paciente que ele realize algumas ejaculações antes 

de colher a amostra para o exame de modo a evitar que 

coágulos e fibrina possam estar depositados no lúmen do ducto 

deferente. Os espermogramas subsequentes poderão ser 

solicitados a cada 2-3 meses de maneira a avaliar a melhora ou 

não dos parâmetros seminais. 

O retorno dos espermatozoides no ejaculado após RV 

ocorre após um tempo médio de 1 a 4 meses para VV, e de 2 a 

6 meses para a VE. Ademais, até 12% das VV e 50% das VE 

podem fechar tardiamente (FARBER; FLANNIGAN; 
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SRIVASTAVA; WANG et al., 2020). Deste modo, os pacientes 

devem ser orientados a iniciar as tentativas de concepção 

assim que o espermograma revelar a presença de 

espermatozoides. Atenta-se também que alguns homens 

submetidos à RV podem conseguir engravidar as esposas 

mesmo com parâmetros seminais abaixo dos valores de 

referência determinados pela OMS (MAJZOUB; TADROS; 

POLACKWICH; SHARMA et al., 2017). 

O tempo de acompanhamento com espermogramas 

seriados após a RV irá se prolongar até o casal declarar não ter 

o desejo de mais filhos, devido ao risco de fechamento tardio 

da anastomose. Na ocorrência de uma queda progressiva da 

qualidade seminal durante o acompanhamento, deve-se 

considerar a hipótese de fibrose da anastomose. E para os 

casais que ainda não engravidaram, a criopreservação dos 

espermatozoides deve ser recomendada (KIRBY; 

HOCKENBERRY; LIPSHULTZ, 2017) (MACHEN; DOOLITTLE; 

SANDLOW, 2020). Ressalta-se que 75% das gravidez após RV 

ocorrem em até 1 ano após o procedimento (ASRM, 2019).  

A falha do procedimento de RV é considerada quando há 

azoospermia persistente após 6 meses da VV e 12 meses da 

VE. Além disso, a presença de 2 espermogramas consecutivos 

demonstrando azoospermia após espermogramas iniciais com 

espermatozoides, indica fechamento tardio da anastomose 

(PATEL; SMITH, 2016). Nessas circunstâncias as opções são 

uma nova RV ou a extração de espermatozoides com FIV. A 

realização de uma nova RV vai depender dos achados 

intraoperatórios e das decisões tomadas pelo cirurgião durante 

o primeiro procedimento. No caso de uma nova RV após VV, 

até 73% dos pacientes irão necessitar de VE, o que pode 

revelar uma falha na escolha do tipo do procedimento durante 

a primeira cirurgia (PATEL; SMITH, 2016).  
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Este trabalho tem como objetivo avaliar os resultados 

dos procedimentos de reversão de vasectomia realizados em 

um serviço de referência do SUS.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão de um banco de dados 

construído de forma prospectiva composto por 104 

participantes que se submeteram a reversão de vasectomia por 

um único cirurgião de forma consecutiva de junho de 2016 a 

março de 2020.  

Todos os participantes foram submetidos a 

procedimentos de RV por microcirurgia. Independente do 

procedimento escolhido, após preparo do campo cirúrgico, foi 

utilizada uma incisão longitudinal paramediana na bolsa 

escrotal. Após dissecção do tecido subcutâneo e da túnica 

dartos, os cotos distal e proximal dos ductos deferentes são 

isolados. O coto proximal é seccionado, e o líquido proveniente 

do mesmo avaliado intraoperatoriamente. Caso haja a presença 

de espermatozoides, uma VV é realizada, caso não haja 

espermatozoides no fluído, uma VE é realizada. 

Resumidamente, a VV é uma anastomose término-terminal dos 

cotos do ducto deferente, feita através de 3 camadas de suturas 

interrompidas utilizando-se fio Mononylon 10-0, microscópio 

cirúrgico, e instrumental microcirúrgico. Por outro lado, a VE é 

uma anastomose término-lateral entre um túbulo do epidídimo 

e o coto distal do deferente, confeccionada com uma técnica de 

intussuscepção utilizando-se fio Mononylon 10-0, microscópio 

cirúrgico, e instrumental microcirúrgico. A síntese foi realizada 

em 2 planos, túnica dartos e pele, utilizando fios absorvíveis. 

Um curativo estéril foi aplicado sobre a incisão fechada. Os 
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procedimentos foram realizados de forma bilateral, podendo ter 

sido feita uma VV de um lado, e uma VE do outro. 

As seguintes variáveis foram analisadas: idade do 

paciente, idade da parceira, tempo desde a vasectomia, número 

de filhos anteriores, estado civil (novo x mesma parceira), índice 

de massa corporal (IMC), volumes testiculares, testosterona 

total sérica, estradiol sérico, hormônio foliculoestimulante (FSH) 

sérico, hormônio luteinizante sérico (LH), tipo de procedimento 

realizado, tempo cirúrgico, taxa de complicações, taxa de 

patência, e total de espermatozoides móveis progressivos após 

o procedimento. 

As variáveis foram descritas utilizando-se frequências, 

médias, medianas, desvios-padrão, e amplitude interquartil. As 

variáveis categóricas foram comparadas utilizando-se o Teste 

do Qui-Quadrado ou Teste de Fischer. Foi aplicado o teste de 

normalidade de Saphiro-Wilk às variáveis quantitativas, que 

foram comparadas utilizando-se o Teste T de Student para 

variáveis paramétricas, e o Teste de Mann-Whitney para as 

variáveis não paramétricas. Para análise de correlação entre 

variáveis quantitativas foi utilizado o coeficiente r de correlação 

de Spearman foi considerado significante um valor de p < 0.05. 

Este trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos do IMIP (CAAE 

00447418.1.0000.5201 / Parecer 3.076.709), e todos os 

participantes preencheram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido do Protocolo de Pesquisa, 

respeitando os aspectos éticos e legais vigentes, de acordo 

com a Resolução 466/12. 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Foram identificados 104 pacientes com idade média de 

39 ± 6 anos, e cujas parceiras tinham idade média de 30 ± 5 

anos. O tempo de vasectomia médio foi de 6 ± 6 anos, a 

mediana do número de filhos antes da vasectomia foi de 2 ± 1, 

e 90% dos homens estavam em um novo relacionamento 

(Tabela 1).  

Há estudos que examinam as taxas de sucesso da 

reversão da vasectomia com idade feminina avançada e 

dependem da estratificação da idade feminina para mulheres 

após estratificação foi concluído que, as taxas de gravidez 

foram de 37,3% para mulheres de 35 a 37 anos, 32% para 

mulheres de 38 a 40 anos e 23,1% para mulheres com idade > 

40 anos. Reconsiderando a reversão da vasectomia em relação 

à reprodução assistida em casais mais velhos (NANGIA, 2018).  

Outro ponto demonstrado relevante em estudos foi o 

tempo entre a vasectomia e a sua reversão para a aquisição 

dos melhores resultados. Nas reversões com menos de 03 anos 

após a vasectomia, a chance de obtenção de espermatozoides 

no esperma ejaculado é de 95 % com 76 % de taxa de gravidez. 

Entre 03 e 08 anos, 88 % com 53 % de chances de gravidez. 

Entre 9 a 14 anos, 79 % e 44 % de gravidez. Após 15 anos, 71 

% de permeabilidade dos deferentes com 30 % de gravidez. 

Sendo esses valores referentes as taxas de gravidez natural 

(SALONIA; BETTOCHI; CARVALHO; CORONA et al., 2020). 
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Tabela 1. Dados demográficos e clínicos 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

No nosso estudo, a mediana do tempo desde a 

vasectomia foi de 6 anos, um tempo considerado relativamente 

curto, o que confere um melhor prognóstico. 

Os participantes apresentavam um IMC médio de 26,7 ± 

3,1 kg/m², com testículos de volumes normais, sendo a média 

de 20 mL para ambos os lados. Além disso, os exames 

hormonais revelaram testosterona total sérica de 400 ± 209 

ng/dL (VR 300 a 1.000 ng/dL), estradiol sérico de 11,8 ± 25,4 

ng/dL (VR 20 a 60 ng/dL), e gonadotrofinas séricas também 

normais, sendo o FSH de 4,1 ± 3 mUI/L (VR até 7,6 mUI/mL) e 

o LH de 4,2 ± 19 mUI / ml (VR 1,5 a 9,3 mUI/mL (Tabela 1) 

(SALONIA; BETTOCHI; CARVALHO; CORONA et al., 2020). 
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A presença de volume testicular normal (> 15 mL) e de 

hormônios sexuais em níveis normais sugere que os 

participantes apresentavam uma boa função testicular 

preservada, hipótese ressaltada pela mediana de 2 filhos antes 

da vasectomia. 

Com relação ao procedimento cirúrgico, a mediana do 

tempo cirúrgico foi de 160 ± 40 minutos, notando-se uma 

diminuição progressiva do tempo cirúrgico de acordo com a 

experiência do cirurgião, mesmo após um número expressivo e 

casos (r -0.63; P<0,05) (Figura 1). Este achado demonstra que 

a RV é um procedimento com uma curva de aprendizado longa, 

e ressalta a necessidade de treinamento especializado para um 

bom desempenho do cirurgião.  

 

Figura 1. Curva de aprendizado 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Taxas de patência e gravidez elevadas são relacionadas 

a cirurgiões experientes que usam técnicas microcirúrgicas na 

última década. Com relação à experiência do cirurgião, um 

estudo demonstrou uma taxa de patência 3,8 vezes maior 

quando a RV foi realizada por um cirurgião experiente quando 
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comparado com um cirurgião sem treinamento específico 

(RAMASAMY; MATA; JAIN; PERKINS et al., 2015). Por isso, os 

urologistas devem treinar habilidades em microcirurgia, 

dominando o uso do microscópio óptico e de instrumentos 

cirúrgicos muito delicados, feitos com tecnologia de ponta. 

Porém infelizmente, a maioria dos serviços públicos brasileiros 

carece desses equipamentos e uma quantidade expressiva de 

urologistas terminam suas residências sem aprender a 

microcirurgia, sendo necessários tempo e dinheiro em cursos 

de capacitação (PINTO; DE BARROS; DE LIMA; DOS SANTOS 

et al., 2019). Recentemente foram descritas técnicas robô-

assistidas que também alcançaram uma alta taxa de sucesso 

(NAMEKAWA; IMAMOTO; KATO; KOMIYA et al., 2018). 

Neste estudo cerca de 30% dos participantes foram 

submetidos a VE devido à presença de obstrução do epidídimo 

diagnosticada intraoperatoriamente. No decorrer da operação, 

a decisão de realizar um VV ou um VE irá depender da 

qualidade do fluído que drena a partir da extremidade proximal 

dos canais deferentes. Este fluído é analisado no 

intraoperatório com o objetivo de avaliar a presença e qualidade 

dos espermatozoides e assim determinar a presença ou não de 

obstrução dos epidídimos. Caso sejam encontrados 

espermatozoides, a obstrução do epidídimo é descartada, e 

uma VV pode ser realizada. Caso espermatozoides estejam 

ausentes, o epidídimo pode estar obstruído, deste modo é 

necessária a exploração do mesmo e a realização de uma VE 

(SALONIA; BETTOCHI; CARVALHO; CORONA et al., 2020). 

Em uma revisão sistemática e meta-análise tem-se a relação da 

presença de espermatozoides no fluído vasal intraoperatório e 

a permeabilidade pós-operatória, a qual foi 4,1 vezes maior do 

que na ausência de espermatozoides intravasais (SCOVELL; 

MATA; RAMASAMY; HERREL et al., 2015). 
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Desta forma, apesar da visualização microscópica, o 

fluído vasal apresenta-se como um exame que define a 

presença ou não de obstrução do epidídimo, sendo que a 

maioria dos cirurgiões que faz RV não realiza este exame. 

Assim, algumas das falhas com um VV podem ocorrer em 

pacientes que realmente precisariam de um VE.  

Existe uma relação linear entre intervalo obstrutivo e 

necessidade de VE. Homens submetidos à reversão de 

vasectomia repetida têm 5 vezes maior risco de exigir VE e 

homens com mais de 50 anos maiores de idade também correm 

um risco maior. Usar esses preditores pré-operatórios é útil na 

identificação de pacientes que se beneficiarão com 

encaminhado a um cirurgião experiente que pode realizar VE 

(FUCHS; ANDERSON; OSTROWSKI; BRANT et al., 2016). 

Com relação às complicações, a incidência total foi de 

8,6%, sendo a complicação mais comum a infecção do sítio 

cirúrgico (4%), seguida de hematoma com necessidade de 

intervenção (2,8%) e atrofia testicular (0,9%). Os índices de 

complicações apresentam-se dentro do referenciado na 

literatura com taxa de infecção de sítio cirúrgico menor de 5%, 

sendo classificada como uma cirurgia potencialmente limpa 

(BERRÍOS-TORRES; UMSCHEID; BRATZLER; LEAS et al., 

2017). Entretanto, a presença de 1 caso de atrofia testicular 

revela que a RV não é isenta de complicações graves, que 

podem afetar a função reprodutiva. Deste modo, os homens 

que desejam se submeter à reversão de vasectomia devem ser 

orientados sobre os riscos de complicações inerentes ao 

procedimento. 

Com relação ao seguimento pós-operatório, nota-se uma 

perda de seguimento de 24%, taxa comparável à maior série de 

RV que avaliou mais de 1200 casos e revelou uma taxa de 

perda de seguimento de 19% (SALONIA; BETTOCHI; 
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CARVALHO; CORONA et al., 2020). A taxa total de patência, 

ou seja, a taxa de participantes com espermatozoides móveis 

no ejaculado pós-operatório, foi de 90,4%, sendo a taxa da VV 

bilateral de 96% e da VE bilateral de 77,7%.  Apresentando-se 

de acordo com as séries recentes de RV que demonstram taxas 

de patência que variam de 69.2% a 97.8% para VV e de 46% a 

84% para VE (HERREL; GOODMAN; GOLDSTEIN; HSIAO, 

2015) (FARBER; FLANNIGAN; SRIVASTAVA; WANG et al., 

2020).  

Embora haja uma diferença numérica entre as taxas de 

patência da VV e da VE, esta não foi estatisticamente 

significante (P=0,08). Mesmo assim, as séries de RV têm 

demonstrado repetidamente que a VE tem uma taxa de 

patência menor do que a VV, devido à sua maior complexidade 

cirúrgica (FUCHS; ANDERSON; OSTROWSKI; BRANT et al., 

2016).  

Com relação ao total de espermatozoides móveis 

progressivos, a mediana geral foi de 27 ± 615 milhões por 

ejaculação, enquanto para a VV a média foi de 7 ± 37 milhões, 

e para a VE foi de 14 ± 49. Não houve diferença estatística 

significante entre a relação total de espermatozoides móveis 

(P=0,67). Estes achados confirmam a alta taxa de sucesso da 

RV quando realizado por cirurgião com treinamento específico 

em microcirurgia, mesmo nos casos em que a VE é necessária. 

Além do mais, estudos recentes têm demonstrado que 

os homens submetidos à RV podem conseguir engravidar as 

esposas mesmo com parâmetros seminais abaixo dos valores 

de referência determinados pela OMS, o que sugere que a 

baixa quantidade dos espermatozoides pode ser compensada 

pelo maior potencial fértil dos mesmos (MAJZOUB; TADROS; 

POLACKWICH; SHARMA et al., 2017).  
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CONCLUSÕES 

 

A RV é uma opção segura e eficaz para o retorno da 

fertilidade de homens que foram submetidos à vasectomia. As 

taxas de patência são altas, mesmo nos casos mais difíceis que 

necessitem de VE.  

Contudo o sucesso da RV depende de um bom 

julgamento clínico, habilidades cirúrgicas, pois devido a sua 

longa curva de aprendizado, a RV requer treinamento 

microcirúrgico especializado e a experiência do cirurgião para 

um bom resultado da cirurgia. 

 Embora os procedimentos de reversão de vasectomia 

tenham sido tópicos de estudos há algum tempo, nota-se na 

literatura que há ainda uma necessidade de mais estudos que 

demonstrem a previsão do sucesso da RV para que permita aos 

pacientes tomarem decisões racionais, sensíveis ao tempo e às 

opções de fertilidade. Assim como estabelecer fatores que 

repercutem no resultado final, permitindo um tratamento mais 

individualizado, evitando a indicação do procedimento em 

casos de pouca chance de desfechos favoráveis.  
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RESUMO: O traumatismo cranioencefálico (TCE) corresponde 
a uma alteração do funcionamento cerebral, decorrente de uma 
força externa, e geralmente associado a acidentes 
automobilísticos e golpes contra a cabeça, em esportes, por 
exemplo. Além do impacto físico, o TCE possui possibilidades 
de acometimentos mentais, entre eles podemos citar os 
distúrbios do sono, a depressão, alterações de memória e até 
comportamento criminoso, que devem ser explorados, pois 
mundialmente a incidência de TCE aumenta, de forma conjunta 
a suas implicações financeiras, logo, além de impactar a 
qualidade de vida da vítima do TCE, também tem implicações 
na saúde pública mundial. Considerando a importância dessa 
pauta, nossa questão norteadora utilizada foi: “As lesões 
encefálicas traumáticas podem causar mudança 
comportamental?”, determinado pela utilização do método 
PICO, os artigos foram buscados nas bases de dados: BVS, 
SCIELO e MedLine, utilizando os seguintes descritores: “lesões 
encefálicas traumáticas”, “comportamento”. De acordo com a 
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bibliografia, foi notado que as mudanças comportamentais mais 
frequentes são: dificuldades emocionais, sociais, cognitivas e 
na realização de funções executivas físicas, expressão de 
quadros agressivos, de insônia e alterações no humor. Além 
disso, as condutas mais abordadas nos estudos com bons 
resultados foram: estimulação sensorial, oxigenoterapia 
hiperbárica, psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental 
(TCE) para insônia, terapia da luz azul, tratamento de resolução 
de problemas, entre outras. Entretanto, a produção científica 
nesse assunto se faz necessária.  
Palavras-chave: Lesões encefálicas traumáticas. 
Comportamento. Traumatismos craniocerebrais. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O traumatismo cranioencefálico (TCE) é definido como 

uma mudança na função cerebral causada por uma força 

externa, ocorrendo, principalmente, por quedas motoras, 

ferimentos relacionados ao veículo e golpes contra a cabeça 

(NASH, 2019). 

Dessa forma, epidemiologicamente, afeta mais adultos. 

Estimativas apontam que, cerca de 12% dos adultos, em países 

desenvolvidos possuem algum histórico com esse tipo de lesão 

(LIU, 2018). 

O TCE é geralmente classificado em leve, moderado ou 

grave, contando com a Escala de Coma de Glasgow como um 

instrumento importante, para seu diagnóstico e classificação. 

Também pode ser caracterizado de acordo com o mecanismo 

do impacto (acidente, queda, explosão, etc) e o caráter 

(penetrante ou não penetrante) da lesão (LIU, 2018). 
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Os distúrbios associados ao TCE variam desde os 

relativamente benignos, como dor de cabeça, até deficiências 

mais graves. (LIU, 2018) Além disso, podem ter como 

consequência vários prejuízos cognitivos, como por exemplo, 

alterações em resolução de problemas, memória e atenção 

(ALASHRAM, 2019). 

Os efeitos comportamentais do TCE podem variar de 

acordo com a lesão anatômica, segundo O’Rourke (2016), 

danos no lobo frontal podem impactar nas funções executivas 

e regulação comportamental, enquanto que se o foco for nos 

lobos temporais podem levar a dificuldades de memória e 

aprendizagem. Outrossim, uma complicação frequente do TCE 

é a depressão (LIU, 2018), outros distúrbios importantes que 

ocorrem após TCE são os do sono, que tem efeito negativo na 

saúde e interferem no processo de reabilitação (BOGDANOV, 

2017). 

Mundialmente a incidência de TCE aumenta, de forma 

conjunta a suas implicações financeiras (NASH, 2019). Os 

Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) afirma 

que, reconhecer o TCE no ato do acidente e saber abordar a 

conduta de forma adequada ao ferimento ajuda na prevenção 

de mais ferimentos ou morte. Segundo Taylor (2017) a 

prevenção deve ser a principal estratégia para combater a 

incidência de TCE, e em seguida o conhecimento.  

É importante ressaltar que, em casos de TCE sem 

devida identificação e tratamento adequados, os déficits de 

funções executivas podem levar ao aumento comportamento 

anti-social e até criminoso (O’ROURKE, 2016). 

Dessa forma, considerando a importância desse assunto 

na saúde mundial, nosso objetivo é explanar e discutir sobre as 
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possíveis consequências comportamentais que podem advir de 

um TCE. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de uma revisão integrativa da literatura 

desenhada em seis etapas: 1) seleção da pergunta da 

pesquisa; 2) definição dos critérios de inclusão de estudos e 

seleção dos artigos; 3) representação dos estudos 

selecionados em formato de tabela, considerando todas as 

características em comum; 4) observação crítica dos achados; 

5) interpretação dos resultados; 6) e por fim, menção, síntese 

de conhecimento com base na evidencia encontrada. 

 Desse modo, para dar início a presente revisão, a 

questão inicial foi embasada e determinada pelo método PICO 

que representa um acrônimo para paciente, intervenção, 

comparação e outcomes (desfecho), logo, referindo-se ao 

questionamento acerca da análise das consequências 

comportamentais para o traumatismo cranioencefálico, sugere-

se investigar quais as evidências científicas relacionadas às 

lesões encefálicas traumáticas como causas de mudança 

comportamental?” 

A partir disso, foi possível dar seguimento ao estudo 

realizando-se uma coleta de dados nas bases Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), Biblioteca Eletrônica Científica Online 

(SCIELO)  e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 

Médica (MEDLINE) em novembro de 2020, iniciada pela 

verificação dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) em 

uma busca rápida pela existência das seguintes sequências 

lógicas: Lesões Encefálicas Traumáticas e Comportamento.  
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Por conseguinte, após a constatação da indexação das 

mesmas no banco de dados, tornou-se possível a iniciação de 

uma busca avançada por meio da pesquisa: Lesões Encefálicas 

Traumáticas, unida pelo operador boleado AND à 

Comportamento.  

 Diante disso, foi obtido como universo primário do estudo 

um total de 635 trabalhos publicados e, com a finalidade de 

selecionar de forma específica os mesmos, foram utilizados 

filtros como critérios de inclusão, sendo eles: “texto completo”, 

“idiomas” – português e inglês, “intervalo de ano de publicação” 

– últimos 5 anos, “tipo de estudo” – revisão sistemática, fato que 

teve por consequência o encontro de 6 estudos selecionados 

para compor o corpus de obras analisadas na presente revisão.  

 Nesse contexto, as 6 obras foram analisadas com 

cautela a fim de serem confirmadas em cada uma delas o 

seguimento dos critérios de escolha pré-estabelecidos e a 

qualidade da abordagem sobre o tema em questão. Sendo 

assim, as informações extraídas das publicações encontradas 

contemplam os seguintes aspectos: autoria, ano de publicação, 

método empregado, principais resultados e conclusão serviram 

como base para a construção da discussão que apresentou o 

ponto de vista de diversos autores à cerca da relação existente 

entre as lesões encefálicas traumáticas e a mudança de 

comportamentos.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1. Síntese dos 6 artigos selecionados. 
AUTORES/ 
ANO 

MÉTODO E 
AMOSTRA 

RESULTADOS CONCLUSÃO 

NASH, R. 
P. et al. 
(2016) 

A pesquisa foi 
realizada em 
cinco base de 
dados, com 
alguns critérios 
que foram: (1) 
uma experiência 
projeto de estudo 
mental (incluindo 
relatos de casos e 
séries), (2) 
envolvendo 
sujeitos humanos 
adultos, 
documentando ou 
investigando 
gating (3) o 
gerenciamento 
farmacológico de 
(4) 
comportamento 
desregulação oral 
e emocional após 
(5) TCE 
durante (6) o 
período agudo 
após a lesão. 
 

O total de artigos foi 
1356. Desses, 1297 
estavam na base de 
dados da Embase, 
PsycInfo, MEDLINE e 
Biblioteca Cochranee, 
outros 59 foram 
encontrados por meio de 
não dados pesquisa de 
base. 

Existem desafios 
para ter um 
resultado mais 
fidedigno, pois 
poucos ensaios 
estão 
disponíveis. Em 
contrapartida, os 
pacientes que 
utilizaram a 
droga 
(propanolol), nos 
primeiros dias 
apresentaram 
um quadro de 
confusão, 
variando de 
acordo com a 
gravidade do 
TCE. 

CLAY, F. J. 
et al. (2019) 

Foi utilizado 
alguns critérios 
para inclusão e 
exclusão, dentre 
eles incluindo 
jovens e adultos, 
homens e 
mulheres, o TCE 
como uma 
alteração 
funcional do 

De acordo com o tema e 
palavras chaves 
escolhida, foi feito a 
pesquisa na qual 
encontrou 388 
referências. Desses 
foram excluídos 369, por 
diversos motivos, os 
quais apresentaram fuga 
do tema, duplicação de 
artigo, entre outros, 

A revisão 
sistemática 
verificou quem 
em 24 relatos de 
casos estava 
presente o KBS 
em pós-TCE. 
Nesses casos 
teve como 
principal conduta 
a utilização de 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Nash,%20Rebekah%20P%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Nash,%20Rebekah%20P%22
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cérebro, outras 
evidencias 
patológicas e 
independente da 
gravidade. Teve 
também como 
inclusão o quadro 
clínico da 
Sindrome Kluver-
Bucy (KBS) 
relacionado ao 
TCE. 

restando 19 artigos que 
foram utilizados para o 
estudo. 

carbamazepina 
que teve uma 
evolução de 
melhora, mas os 
estudos ainda 
mostra pouco 
evidencia. 

GÓMEZ-
DE-REGIL, 
L.; 
ESTRELLA
-
CASTILLO, 
D. F.; 
VEGA-
CAUICH, J. 
(2019) 

Teve como fonte 
de busca a 
PubMed, 
PsycNET, Web of 
Science, Scopus, 
Cochrane Library 
e 
Bancos de dados 
do Google 
Scholar, tendo 
como principais 
descritores os 
termos lesão 
cérebro 
traumático e TCE. 
Foi usado como 
filtro: ano de 
publicação, 
estágio de idade 
do participante 
(pediátrico, 
adulto), tipo de 
intervenção. 

Ao realizar a pesquisa 
nas bases de dados 
referidas, foram 
encontradas 1541 
citações, que ao aplicar 
os critérios de exclusão 
restou 62 trabalhos. 
Nesses estudos teve uma 
maior prevalência da 
população adulta (88,7%) 
com uma faixa etária de 
16 a 73 anos. Em torno 
de 11,3% eram pacientes 
pediátricos. A maioria dos 
ensaios clínicos 
randomizados foram de 
dois braços (n = 27), mas 
havia também três braços 
(n = 4) e quatro braços (n 
= 1) 
estudos 

Diante do 
apresentado, fica 
claro que o TCE 
é mais presente 
no adulto, porém 
quando acontece 
na criança as 
consequências 
são mais graves. 
As ações na 
conduta   
psicoterapêutica
s e de 
reabilitação 
neurocognitiva 
para pacientes 
que 
apresentaram o 
TCE ainda é um 
desafia para os 
profissionais e 
pesquisadores, 
pois pesquisas 
nessa área ainda 
são de pouca 
relevância. 

RAYMER, 
A. M. et al. 
(2018) 

Foi utilizado a 
literatura para 
identificar as 
possíveis 
alterações 
de comportament
o por lesão 

Foram utilizados esses 
resumos para obter 
resultados acerca da 
alteração comportament
al na lesão TCE. No 
entanto, a maioria das 19 
revisões também incluiu 

Os 
pesquisadores 
possuem a 
necessidade de 
identificar 
medidas de 
resultados para 
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traumática 
encefálica. Foram 
utilizados os 
bancos de dados 
PubMed, 
PsycINFO, 
ANCDS.org, 
Cochrane 
Collaboration, the 
American Speech, 
utilizando os 
termos ´´TCE´´, 
´´Tratamento´´, 
comportamental´´, 
cognitivo´´, função 
executiva´´. 
 

participantes com 
derrame e outras lesões 
cerebrais adquiridas. 
 

Facilitar a 
reabilitação, 
tendo que ser 
conduzidos, 
relatados e 
efetivados. 
 

KENNEDY, 
E. et .al 
(2017) 

Foi utilizado os 
seguintes termos, 
criança, pediatria, 
cérebro 
traumático, 
adolescente, 
psicossocial, anti-
social, conduta e 
uso de 
substância. 
Estudos acima de 
13 anos a idade 
dos participantes 
que por ventura 
sofreram TCE. 
 

Seis artigos periódicos 
foram revisados levando 
em base 4 estudos 
separados, 3 artigos 
indicaram que o TCE 
infantil e o uso de 
substância estão 
correlacionados, e 3 
artigos apoiaram a 
associação entre TCE 
infantil e alteração 
comportamental. 

Faz-se 
necessário mais 
pesquisas para 
associar com 
mais certeza a 
alteração 
comportamental 
com pessoas 
que sofreram 
lesão TCE. 

DURAND, 
E. et al. 
(2017) 

Foram 
pesquisados na 
base de dados 
PubMED, 
PsycINFO, 
pesquisando 
artigos relevantes 
utilizando o 
PRISMA 
DIRETRIZES. 
Foram 
selecionados 

33 artigos foram 
escolhidos, a maioria dos 
jornais eram sobre a 
população carcerária, e 
os estudos selecionados 
encontraram taxas de 
prevalência de história de 
TCE variando de 9,7% e 
100%. 

Foi possível 
concluir que 
existe a alta 
prevalência de 
TCE em 
populações 
carcerárias, 
porém não é 
possível 
interligar a 
criminalidade e o 
TCE, sendo 
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artigos que foram 
relevantes na TCE 
e que 
obtiveram  algum 
tipo de alteração 
comportamenta. 

necessário mais 
estudos acerca 
de tal assunto. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nos EUA 1,7 milhões de pessoas sofrem TCE durante 

cada ano e 5,4 vivem com algum tipo de deficiência causada 

pela lesão, podendo apresentar algumas dificuldade em 

característica emocional, social, cognitivo e funções executivas 

físicas. Sabe-se que para executar uma atividade com 

funcionalidade, é necessário todas essas características como 

planejamento, definição de metas, resolução de problemas e 

tomadas de decisões, ou seja, uma pessoa com esse tipo de 

lesão pode comprometer todas essas características 

(RAYMER, 2018). Além dessas taxas enormes de incidência, 

vale ressaltar que os custos em hospitais relacionados a esse 

trauma foram de 13 mil dólares para indivíduos que estão entre 

18 e 64 anos de idade e 9 mil dólares para acima de 65 anos. 

Já a comparação de etnia, o estimado foi de 456,6 e 568,7 por 

100,000 habitantes entre brancos e afro-americanos 

respectivamente, em comparação com os brancos, os afro-

americanos tiveram uma taxa de hospitalização maior 

relacionada ao TCE anual (GAO, 2018). 

É comum ter uma agitação pós-traumática na TCE e 

essas possuem uma decorrência que merecem todo cuidado 

possível. A nível de definição, a agitação pós-traumática não é 

um único estado definido e decretado, e sim uma combinação 

de comportamentos que podem incluir, agressão, acatisia, 

desinibição, labilidade emocional, motora inquietação, 
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impulsividade, pensamento desorganizado, distúrbios 

perceptivos, capacidade prejudicada de manter a atenção, e 

adaptação reduzida, agressão que pode estar incluso, física, 

verbal ou até contra si próprio, irritabilidade, comportamentos 

hostis e fora de controle, a agressão com comportamento 

explosivo ou hostil é mais comum que uma agressão verbal 

após o TCE.  A agitação pós traumática tem que vir associada 

uma intervenção, porém em dadas circunstâncias o não 

controle funcional do paciente pode gerar consequências de 

dificuldade de deixar o ambiente pronto para reabilitação, 

agitação de outros pacientes, lesões em outros pacientes e 

funcionários, havendo a necessidade clara de contenção e 

controle da situação (KARLA, 2017). 

Geralmente para a contenção desse paciente, é optado 

pela diminuição da estimulação de agitação, por consequência 

induz a um sono e/ou a uma redução de sintoma doloroso para 

poder estabelecer uma situação em que o paciente fique 

confortável. Nessas situações, algumas das classes 

medicamentosas que estão sendo utilizadas são antipsicótico, 

ansiolítico como benzodiazepínicos, betabloqueadores, 

antidepressivos e estimulantes como metilfenidato, entretanto, 

não  há muitas evidências nesse âmbito e, mesmo assim, os 

profissionais e médicos devem possuir conhecimento dos 

possíveis efeitos colaterais nos pacientes com TCE.  Na grande 

maioria das vezes, deve-se levar em consideração as 

comorbidades como por exemplo dor neuropática, transtornos 

de humor, uso de substâncias e perfis de efeitos colaterais, tudo 

isso com um objetivo em comum que é diminuir os sintomas e 

reduzir ao máximo o uso de fármacos e por fim, doenças 

psiquiátricas podem mudar os efeitos do TCE (KARLA, 2017). 
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Conforme observado, os estudos mostram uma menor 

incidência de TCE em pacientes pediátricos, quando 

comparado com adultos. Apesar de uma menor frequência na 

pediatria, o TCE causa danos mais graves nesses pacientes, 

pois eles estão em fase de crescimento e desenvolvimento 

físico como também cognitivo, afetando diretamente esses 

marcos. A avaliação neuropsicológica de pacientes com TCE é 

um tema muito estudado, pois são utilizadas escalas (por 

exemplo, Escala de Coma de Glasgow e Matriz de Barell) para 

facilitar e ter uma melhor avaliação clínica desses pacientes. 

Exames complementares também são feitos para auxiliar o 

médico, dentre eles estão a ressonância nuclear magnética que 

é um método de diagnóstico por imagem que não utiliza 

radiação, tendo bons marcadores para o TCE, analisando a 

substância branca do encéfalo que são áreas mielinizadas 

responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos, 

dosando em medições quantitativas que avalia diretamente a 

neuroanatomia, e a hemossiderina também é avaliado nesse 

exame. De acordo com a clínica e os exames complementares, 

o profissional deve classificar a gravidade do TCE, com isso 

cada paciente, seja criança ou adulto, vai ter uma intervenção 

específica conforme os resultados dos exames mostram. 

(GÓMEZ-DE-REGIL; ESTRELLA-CASTILLO; VEGA-CAUICH, 

2019). 

Segundo Alashram (2019), a tecnologia de realidade 

virtual (VR) pode ser considerada uma ferramenta útil para a 

avaliação e reabilitação de aspectos cognitivos, seus resultados 

foram positivos em pacientes com TCE, quando utilizado um 

protocolo de 10 - 12 sessões, com duração de 20 - 40 minutos, 

em 2 - 4 sessões por semana. A estimulação sensorial tem 
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como principal objetivo recuperar funções cognitivas que por 

meio de mecanismos complexos, o processo de plasticidade 

neural é ampliado, principalmente, no ponto inicial do TCE, 

ocorrendo uma recuperação significativa, em contrapartida 

existem barreiras ao uso dessa tecnologia na prática clínica 

expressas na dificuldade da acessibilidade e no alto custo 

desse software. Já de acordo com o estudo de Ackland (2019), 

a maioria das referências citam a psicoterapia e uma citou a 

oxigenoterapia hiperbárica (HBO2). Em contrapartida, segundo 

meta-análise de Liu (2018), evidências atuais indicam apenas 

um pequeno efeito terapêutico da psicoterapia na atenuação da 

depressão pós-TCE. 

 Além disso, em relação à conduta nos distúrbios do sono, 

as técnicas de higiene do sono não são invasivas, tem baixo 

custo e baixo risco, e servem como primeira linha de tratamento. 

Outras técnicas positivas são: terapia cognitivo-

comportamental (TCE) para insônia, terapia da luz azul, 

tratamento de resolução de problemas, higiene do sono 

combinada e Prazosin (BOGDANOV, 2017). Convém abordar 

outro tratamento não invasivo, que é o tratamento de funções 

executivas (TFE), conforme citado por Raymer (2018), o qual 

apresentou resultados benéficos quanto a essa estratégia de 

treinamento.   

Caracterizando o sistemas serotonérgicos, ele tem 

relação com a excitação, memória e humor, apresentando 

evidências mistas de impulsividade e agressão, e os 

noradrenérgicos tem relação com a excitação, ciclos de sonos, 

vigília, ansiedade e função cognitiva. Já no sistema de 

neurotransmissor, a acetilcolina está associada a manutenção 

do sono, atenção e relação com a capacidade de memória. 



A ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DECORRIDAS 
DO TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO 

 

 
 

Como já citado, a sedação pode produzir os efeitos desejados 

a curto prazo podendo ajudar na reabilitação e facilitar para um 

melhor tratamento (HICKS, 2018). 

Diante dos resultados obtidos, em relação ao estado 

comportamental e de comunicação em crianças com TCE, eles 

revelam que nos últimos 10 anos o maior enfoque foi em 

identificar características dos déficits de comunicação social 

após o TCE pediátrico identificando os fatores de recuperação 

de comunicação e comportamental, e tendo um resultado 

agradável na recuperação da lesão e de estado de 

comunicação social e comportamental (CICCIA, 2018). 

Existem alguns tipos de tecnologia que podem ajudar na 

reabilitação comportamental pós TCE e uma delas é a 

tecnologia de informação e comunicação, que consiste em 

intervenções de programas de computador, que já são 

utilizados nesse tipo de lesão que irá ajudar na reabilitação para 

melhorar a memória, atenção e déficit visoespaciais, no 

entanto, as declarações de práticas atuais sobre a eficácia 

dessas intervenções tecnológicas vem de um ensaio clínico 

randomizado conduzido em 1994 (BRUNNER, 2017). 

Segundo o estudo de Nash (2019), sua literatura 

revisada sugere que os fármacos seguintes: amantadina, 

propranolol e a classe de antiepilépticos são medicamentos 

mais bem fundamentados a serem considerados no tratamento 

da agitação e agressão na fase aguda após um TCE. 

O estudo de Clay, et al. (2019), mostra a relação da 

Síndrome de Kluver-Bucy (KBS) após um TCE e seus 

tratamentos farmacológicos, o qual mostrou a 

hipersexualidade, hiperoralidade e o comportamento agressivo 

como os sintomas mais comuns. A hipersexualidade ocorreu 
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em 18 casos e a agressividade ocorreu em 11 casos. 

Persistência de hipersexualidade em 1 ano foi observada em 12 

casos, bulimia em 8 casos, e agressividade em 10 casos. Nesse 

estudo, era mais prevalente o sexo másculo e jovens. A 

natureza e localização anatômica das lesões necessárias para 

produzir KBS humano pós-TCE não foram definitivamente 

determinados. O tratamento farmacológico em paciente com 

KBS que sofreu um TCE, foi feito com o uso de carbamazepina 

com melhora dos sintomas por volta de 3 semanas, sendo 

analisada a evolução do paciente usando a escala de Glasgow. 

A carbamazepina bloqueia de forma específica os canais de 

sódio mais ativos e utilizados durante o processo de 

despolarização e propagação do estímulo entre os neurônios, é 

uma medicação extremamente lipossolúvel e efetiva para o 

tratamento de diversas patologias da neuro psiquiatria. 

De acordo com Nash, et al. (2019), é de fundamental 

importância o conhecimento do tempo de início do tratamento e 

a duração, para poder ter noção de qual conduta é mais eficaz 

em relação ao TCE. Por exemplo, 4 publicações, incluindo 1 

RCT, investigaram o impacto da amantadina na desregulação 

comportamental, ao analisar o tempo que ocorreu o acidente e 

que iniciou a administração de amantadina, percebeu que o 

impacto dessa medicação tem relação com o nível de agitação 

do paciente, tendo uma melhora da agitação quando era feito o 

uso de amantadina semanas após o traumatismo, e tendo uma 

maior agitação quando era administrado dias após o acidente. 

O estudo mostra que o uso da sertralina não teve melhora na 

agitação, e os SSRIs são mais benéficos fora do quadro agudo, 

período após um TCE. No mesmo estudo, os autores relatam 

que outras classes de drogas tiveram um maior benefício, pois 
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6 de 9 publicações descreveram o impacto dos antiepilépticos 

na agitação e demonstraram uma melhora na mesma, o ácido 

valpróico, e carbamazepina, metilfenidato ou dextroanfetamina, 

mas esses dois últimos estimulantes foram prescritos em 

combinação com amantadina e trazodona. Algumas drogas 

tiveram efeitos colaterais e pouca eficácia no tratamento, 

agindo negativamente, são elas: diazepam, fenitoína, opiáceos 

e lorazepam. 

Como já citado, esse tipo de lesão pode acontecer com 

crianças, adultos, idosos e também com indivíduos que estão 

presos, e os dados mostram que a prevalência média de TCE 

de é de 41% a 61% (DURAND, 2017). E faz-se necessário mais 

pesquisas, em relação ao TCE e risco posteriores a essa lesão 

em crianças, sendo necessário a análise de mais dados 

(KENNEDY, 2017). 

Outro aspecto das lesões cerebrais traumáticas é 

relação com a espiritualidade posteriormente ao ocorrido. Em 

abordagem realizada por nove estudos, verificou-se a variação 

ampla do conceito de espiritualidade, consoante abordado por 

Jones (2018). Caracterizada como uma entidade complexa, o 

âmbito espiritual engloba os serviços assistenciais e religiosos, 

o fator existencial relacionado ao propósito e ao significado e o 

crescimento pós-traumático.  

Em explanação multidisciplinar, os estudiosos buscaram 

analisar incidência da espiritualidade nos casos referidos de 

TCE, demonstrando resultados positivos nas áreas de 

capacidade funcional, satisfação com a vida e de saúde geral. 

Conforme destacado nos trabalhos supramencionados 

(JONES, 2018). Os religiosos apresentaram positivamente 

variações no bem-estar, após a análise de todas as 
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características. A presença dos familiares, a confiança e os 

cuidados dos profissionais de saúde, a atenção plena, a oração 

e a meditação são práticas favoráveis ao alcance do estado 

espiritual de forma completa após a lesão cerebral, o qual 

apresentou benefícios positivos para o quadro clínico 

neurotraumático. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Após o estudo integral das 21 obras que compuseram o 

acervo científico desse trabalho, foi possível perceber que a 

resposta para a questão norteadora é baseada em estudos que 

comprovam a existência de mudanças comportamentais e, 

ademais, psicológicas advindas das consequências geradas 

pela fisiopatologia das lesões encefálicas, sobretudo, do 

traumatismo crânioencefálico (TCE). Nesse sentido, foi possível 

descobrir que dentre as mudanças mais frequentes, as que se 

destacam são: dificuldades emocionais, sociais, cognitivas e na 

realização de funções executivas físicas, expressão de quadros 

agressivos e de insônia, além de alterações no humor e na 

expressão da espiritualidade. 

 Diante desse cenário, as obras científicas abordaram 

diversos tipos de terapias que são úteis no plano de cuidados a 

ser realizado em pacientes acometidos por lesões encefálicas 

com a finalidade de reverter as mudanças comportamentais ou 

de tentar controlar a expressão das mesmas. Sendo assim, as 

terapias que geram mais impactos são: estimulação sensorial, 

oxigenoterapia hiperbárica, psicoterapia, terapia cognitivo-

comportamental (TCE) para insônia, terapia da luz azul, 

tratamento de resolução de problemas, higiene do sono 
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combinada e Prazosin, tratamento de funções executivas (TFE) 

e o uso de fármacos com ação no sistema nervoso central.  

 Por fim, esta obra teve a finalidade de realizar um 

levantamento de informações científicas que colocam em 

evidência a existência de mudanças comportamentais 

ocasionadas pelas lesões encefálicas que merecem a atenção 

dos profissionais de saúde e a aplicação de terapias adequadas 

pelos mesmos, a fim de ofertar a melhor qualidade de vida 

possível aos pacientes.  

 Outrossim, o estudo também teve a intenção de 

descrever uma visão sobre a temática tanto para a comunidade 

científica quanto para os leigos que vivenciam, no dia a dia, 

questões sobre o assunto abordado ou que tem interesse em 

entender o mesmo, sugerindo reflexões e mais produção 

científica sobre a temática. 
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RESUMO: A candidíase vulvovaginal (CVV) afeta uma em cada 

duas mulheres durante a vida, mas é percebida como uma 

condição comum ou incômoda porque é facilmente tratada, 

muitas vezes com medicamentos disponíveis sem receita. A 

CVV geralmente responde rápidamente à terapia antifúngica, 

no entanto, algumas mulheres podem desenvolver candidíase 

vulvovaginal recorrente (CVVR), atrelado à alguns fatores de 

risco.  A terapia supressiva é usada nesses pacientes, porém 

há uma consequência da ampla disponibilidade de agentes 

antifúngicos de venda livre.  As abordagens clínicas atuais são 

muitas vezes baseadas em empirismo e tentativa e erro. Dado 

o exposto, esse estudo realizou uma revisão bibliográfica para 

analisar os fatores de risco associados a CVVR e opções 

terapêuticas, tendo em vista a resistência aos antifúgicos 

existentes. A busca foi feita através de estudos disponíveis nas 

bases de dados PubMed, Medline, Lilacs e Biblioteca Virtual em 
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Saúde (BIREME). Por fim, evidenciou-se que o tratamento da 

CVVR continua sendo bastante desafiador, visto que a 

terapêutica atual se baseia em uso prolongado de fármacos e 

sem garantias de cura definitiva, assim, necessitando do 

desenvolvimento de antifúngicos mais potentes com tempo de 

meia vida maior e mais estudos sobre os fatores de risco para 

melhor prevenção e prognóstico. 

Palavras-chave: Candidíase vulvovaginal recorrente. Fatores 

de risco. Tratamento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A candidíase vulvovaginal (CVV) é um dos diagnósticos 

mais frequentes nos ambulatórios de ginecologia e afeta em 

média 75% de todas as mulheres pelo menos uma vez durante 

suas vidas. Esta condição é ocasionada por leveduras do 

gênero Candida que são comensais da mucosa vaginal, porém, 

em certas condições, como maior virulência do fungo, alteração 

da microbiota vaginal ou desequilíbrio da imunidade do 

hospedeiro, as colonizações destas leveduras evoluem para 

uma infecção sintomática (FERRÃO, et al., 2020). 

A candidíase vulvovaginal geralmente responde 

rápidamente à terapia antifúngica tópica ou oral, no entanto, 

algumas mulheres podem desenvolver candidíase vulvovaginal 

recorrente (CVVR), que é definida, arbitrariamente, como 

quatro ou mais episódios a cada ano. A terapia supressiva é 

usada nesses pacientes, que normalmente fornece resolução 

completa dos sintomas para a duração do tratamento. Contudo, 

muitos outros precisam de outro período de terapia supressiva 

e muitas vezes por períodos prolongados (SOBEL; SOBEL, 

2018). 
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 Tornou-se extremamente difícil realizar estudos 

epidemiológicos precisos e determinar a frequência de 

mulheres com CVVR. Isso é, em primeiro lugar, uma 

consequência da ampla disponibilidade de agentes antifúngicos 

de venda livre, levando a aquisição de numerosos agentes 

antimicóticos tópicos altamente eficazes, facilmente 

disponíveis. As abordagens clínicas atuais são muitas vezes 

baseadas em empirismo e tentativa e erro. Estes fatores 

contribuíram para dados insuficientes disponibilidade da 

frequência de ambos CVV aguda e CVVR (SOBEL, 2016).  

A CVVR afeta milhões de mulheres todos os anos e tem 

sido considerada um importante problema de saúde pública. 

Embora não esteja associado à mortalidade, a morbidade 

associada à CVV torna uma das principais causas de angústia, 

causando dor, grande desconforto, mudanças na autoestima, 

ansiedade, prejudicando o desempenho no trabalho e 

interferindo nas relações sexuais e afetivas (DENNING et al., 

2018). 

Fatores de risco relacionados ao desenvolvimento da 

candidíase vulvovaginal podem ser divididos em fatores 

relacionados ao hospedeiro e fatores comportamentais, visto 

que o hospedeiro, e não o patógeno, mostra-se determinante 

para a fisiopatologia da CVVR. Fatores relacionados ao 

hospedeiro incluem gravidez, reposição hormonal, diabetes 

mellitus descompensada, imunossupressão, antibióticos e 

glicocorticoides, além de fatores de predisposição genética. 

Fatores comportamentais estão associados ao uso de 

contraceptivos, dispositivos intrauterinos, espermicidas e 

condoms, e também a hábitos sexuais, higiene e vestuário 

(GONÇALVES et al., 2016). 
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Uma história clínica completa e um exame físico são 

necessários, mas não suficientes para diagnosticar CVV. Uma 

cultura e microscopia de montagem molhada são fundamentais 

para o diagnóstico correto de CVVR (MATHESON; MAZZA, 

2017). 

A terapia para esta infecção é limitada ao uso de polienos 

e azóis. A nistatina tem sido utilizada por décadas, no entanto 

falhas terapêuticas têm sido observadas. Dentre os azólicos, 

destaca-se o uso do fluconazol, porém também tem sido 

constatada a ocorrência de resistência in vitro e in vivo, 

(SANTOS, et al., 2015). 

 A evidência atual sugere que, no caso de indução de 

fluconazol e terapia de manutenção, até 57,1% das pacientes 

apresentam recidiva após seis meses. Essas cepas resistentes, 

especialmente entre espécies não C. albicans, aumentam a 

falha do tratamento e o risco de mortalidade. Além disso, eles 

podem estar associados a estadias prolongadas no hospital e, 

contribuem para complicações adicionais (MATHESON; 

MAZZA, 2017). 

Desta forma, levando-se em consideração o potencial de 

morbidade e desconforto causado pela candidíase 

vulvovaginal, o presente estudo buscou analisar os fatores de 

risco associados a CVVR e opções terapêuticas, tendo em vista 

a resistência aos antifúgicos existentes. 

 

     MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, que 

foi realizada mediante busca online no mês de outubro de 2020, 

através do levantamento bibliográfico de produções científicas, 

disponíveis nas bases de dados PubMed, Medline, Lilacs e 
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Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME). Foram utilizados os 

seguintes descritores: “candidíase vulvovaginal recorrente”, 

“fatores de risco” e “tratamento”, cruzados através do 

moderador booleano “AND”, segundo a classificação dos 

descritores em ciências da saúde (DeCS). 

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 

artigos publicados nos últimos 5 anos (2015 a 2020) escritos em 

português, inglês ou espanhol.  Quanto aos critérios de 

exclusão, utilizou-se: artigo completo não disponível, artigo sem 

estar em inglês, espanhol ou português, artigo que não fosse 

ensaio clínico ou trabalho original de investigação científica com 

humanos, artigos repetidos e trabalhos que não abordassem 

sobre candidíase vulvovaginal. Analisou-se de maneira 

minuciosa todos os artigos, obedecendo todas as etapas que 

fazem parte do processo de revisão de literatura: levantamento 

da bibliografia; leitura; análise dos documentos, interpretação 

dos dados e elaboração do texto apresentando os resultados. 

 

     RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A CVV afeta uma em cada duas mulheres durante a vida, 

mas é percebida como uma condição comum ou incômoda 

porque é facilmente tratada, muitas vezes com medicamentos 

disponíveis sem receita. No entanto, em escala populacional o 

impacto é grande, custando cerca de US $ 2,84 bilhões apenas 

nos Estados Unidos. Somado a isso temos também uma carga 

global de CVVR alta, tendo como um dos motivos a mudança 

na estrutura etária da população feminina global, a atividade 

sexual também se estende a meia idade e a velhice, com isso 

aumenta também a prevalência de doenças que aumentam o 

risco de candidíase vulvovaginal. A CVVR não se correlaciona 
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com as taxas de mortalidade, mas a morbidade está 

aumentando dramaticamente e os custos associados ao 

atendimento médico também (BLOSTEIN et al., 2017; 

DENNING et al., 2018).  

Nesse contexto, foi feita uma estimativa de casos de 

CVVR nos Estados Unidos e em cinco países europeus, onde 

foi evidenciado que irá ocorrer mais de 20 milhões casos dessa 

patologia até 2030, com uma prevalência anual global de 3.871 

por 100.000 mulheres, com a maior frequência (9%) em 

pacientes com idade entre 25 e 34 anos. A grande maioria da 

população mundial até 2030 deverá viver em países em 

desenvolvimento, potencialmente exacerbando o impacto de 

um aumento da carga dessa doença, em vista ao diagnóstico 

impreciso frequente, terapia empírica incorreta, terapia 

antifúngica inacessível e o surgimento de isolados resistentes 

aos azóis.  

Nesse mesmo estudo, o Brasil ficou em 5º lugar com 

maior número de mulheres acometidas, com uma prevalência 

global anual por 100.000 mulheres nos 50 países mais 

populosos (por mulheres), porém a prevalência mundial e os 

dados epidemiológicos são raros e imprecisos porque são, em 

sua maioria, obtidos a partir de auto relatos (DENNING et al., 

2018). 

 A CVV não é uma doença notificável e, portanto, as 

informações sobre sua incidência são incompletas e baseadas 

em estudos epidemiológicos que muitas vezes são dificultados 

por imprecisões de diagnóstico e, ou o uso de populações não 

representativas. Entretanto, é considerada a segunda causa 

mais comum de vaginite depois da vaginose bacteriana. 

Estima-se que cerca de 70–75% das mulheres terão um 

episódio de CVV em suas vidas, e 50% das mulheres 
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inicialmente infectadas sofrerão um segundo evento de CVV e 

5–10% de todas as mulheres desenvolvem CVVR. Os sintomas 

e sinais de CVV não são específicos para a doença e a 

presença de Candida na vagina não é necessariamente 

indicativo da micose, uma vez que mulheres assintomáticas 

podem ser colonizadas. Portanto, o diagnóstico requer 

correlação de achados clínicos e confirmação laboratorial. 

(MTIBAA et al., 2017; VIANA et al., 2019) 

A incidência de CVV em mulheres sintomáticas varia 

dependendo dos locais, bem como das populações estudadas. 

Os estudos publicados nos últimos anos relatam incidências da 

doença em mulheres sintomáticas que variam de 12,1% a 

57,3%. As maiores incidências foram relatadas por estudos 

epidemiológicos realizados em países africanos e Tunísia, com 

57,3% e 48,0%, (respectivamente), seguido pelo Brasil. As 

menores incidências foram relatadas em países europeus, na 

Grécia e Itália, com 12,1 e 19,5%, respectivamente e Índia (17,7 

a 20,4%). Todos esses estudos epidemiológicos foram 

consensuais em relatar maior incidência de CVV em mulheres 

em idade reprodutiva (20–40 anos) do que na menopausa. Em 

relação à colonização assintomática, foi mais presente no 

Brasil, Israel e Itália (MTIBAA et al., 2017).  

A CVV pode ser definida como a presença de sinais e 

sintomas de inflamação na presença de espécies de Candida  e 

na ausência de outros agentes infecciosos. Pode ser 

classificada em casos simples e complicados, sendo a não 

complicada caracterizada por menos de quatro episódios por 

ano com gravidade leve a moderada causada geralmente por 

C. albicans em mulheres aparentemente saudáveis. Já a 

complicada inclui na maioria das vezes episódios devido a 

infecção por espécies de Candida não C. albicans ou casos 
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graves causados por qualquer espécie (COLLINS; MOORE; 

SOBEL, 2020). 

Em relação às espécies mais isoladas em casos de CVV, 

apesar da prevalência de C. albicans, tem sido dado destaque 

ao aumento das infecções por C. glabrata, C. tropicalis, C. 

parapsilosis e C. krusei. Normalmente, uma única espécie é 

identificada, mas duas ou mais espécies já foram encontradas 

em algumas mulheres. A maioria dessas infecções mistas é 

causada por uma associação entre C. albicans e C. glabrata. 

(GONÇALVES et al., 2016).  

Independente das espécies associadas a CVV seus 

sinais e sintomas são inespecíficos e podem se assemelhar a 

uma variedade de outras doenças vaginais, como vaginose 

bacteriana, tricomoníase e gonorreia.  As manifestações 

clínicas mais comuns são prurido vulvar e ardor acompanhados 

de dor e irritação vaginal, levando a dispareunia e disúria. 

Eritema vulvar e vaginal, edema e fissuras também são 

comumente encontrados. Um estudo feito com 284 mulheres 

não grávidas com dados de clínicas de obstetrícia/ginecologia 

filiadas a algumas universidade dos Estados Unidos, evidenciou 

que as características mais comuns de episódios sintomáticos 

de CVV / CVVR incluíram vermelhidão (58,1%), corrimento 

vaginal descrito como espesso, branco ou parecido com queijo 

cottage (55,6%), dor durante a relação sexual (40,5%), dor 

vaginal (38,1%) e secura vaginal (29,3%) (YANO et al., 2019). 

Diversos são os mecanismos associados à 

patogenicidade do gênero Candida e seu potencial de gerar 

doença. Até algumas décadas atrás, acreditava-se que esta 

levedura participava passivamente no estabelecimento de uma 

infecção fúngica oportunista, causada apenas por uma fraqueza 

orgânica ou um hospedeiro imunocomprometido. No entanto, 
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hoje é consenso que esses fungos participam ativamente da 

patogênese do processo da doença, utilizando mecanismos de 

agressão denominados fatores de virulência. Assim, a 

patogenicidade de Candida é mediada por uma série de fatores 

que incluem adesão, formação de biofilme, produção de enzima 

hidrolítica extracelular, formação de hifas e troca fenotípica. 

Todos esses fatores de virulência são influenciados pelas 

condições ambientais específicas de cada sítio anatômico. 

Assim, a perturbação do ambiente normal do trato genital 

feminino inferior pode aumentar o risco de infecção pelo o 

microrganismo (MATHESON; MAZZA, 2017; SOBEL, 2016). 

Diante do exposto, a CVV é considerada uma doença 

multifatorial, em que há composição desequilibrada da 

microbiota vaginal, fatores predisponentes e genéticos do 

hospedeiro, bem como os fatores de virulência das espécies de 

Candida. O microbioma vaginal é comumente habitado tanto 

por comunidades bacterianas, representadas principalmente 

pelo gênero Lactobacillus, tal como L. iners e L. crispatus, e 

contrapartes de leveduras. As espécies Candida são os 

organismos fúngicos mais abundantes na microbiota vaginal; 

portanto, eles podem ser agentes causadores de infecções 

vaginais em algumas condições (GONÇALVES et al., 2016; 

ROSATI et al., 2020).    

Em vista disso, há vários fatores que podem alterar a 

microbiota vaginal e aumentar a incidência de pacientes com 

CVVR, tais como, as mudanças no peróxido de hidrogênio 

distúrbios na comunidade de Lactobacillus, aumento da 

umidade na região vaginal, alterações hormonais como 

estrogênio elevado (por exemplo na terapia de reposição de 

estrogênio, fase lútea ou gravidez).  Essas condições 

demonstraram perturbar o equilíbrio entre tolerância e invasão, 
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levando a aderência de Candida ao epitélio da mucosa, 

crescimento anormal de levedura e aumento do risco de 

contração de infecções (ROSATI et al., 2020).  

Além disso, um amplo espectro de fatores 

predisponentes relacionados ao hospedeiro, como diabetes 

mellitus tipo 2, regimes de imunossupressão, terapia com 

antibióticos, bem como fatores comportamentais, como o uso 

de anticoncepcionais e dispositivos intrauterinos, foram 

sugeridos para promover o início da CVV e estabelecimento de 

infecções recorrentes. No entanto, uma vez que cerca de 20-

30% das pacientes acometidas são mulheres saudáveis, sem 

fatores predisponentes, também foi sugerido que diferenças 

interindividuais como antecedentes genéticos e etnias, além da 

virulência da espécie de Candida, podem desempenhar um 

papel fundamental na patogênese idiopática de CVVR (ROSATI 

et al., 2020).  

Rosati e colaboradores (2020) destacam que de acordo 

com dados epidemiológicos e estudos de coortes multiétnicos, 

o aumento da suscetibilidade às taxas de CVVR correlaciona-

se com polimorfismos genéticos e também com etnicidade. Por 

exemplo, o transporte do polimorfismo de nucleotídeo único no 

exon 1 códon 54 na lectina 2 de ligação à manose (MBL2) gene 

é relatado como mais frequente em pacientes com CVVR do 

que em mulheres saudáveis, e essa associação também foi 

revelada em mulheres brasileiras, europeias, chinesas e 

egípcias, mas não em mulheres italianas, assim sendo a 

fisiopatologia pode ser explicada por fatores relacionados ao 

hospedeiro e fatores comportamentais. 

Assim também, pode-se correlacionar a ocorrência de 

CVVR a fatores comportamentais, como o uso de 

anticoncepcional oral que eleva os níveis de hormônios 
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estrogênicos, aumentando a virulência de Candida sp., como 

também diminuem as respostas imunológicas vaginais. O 

dispositivo intrauterino (DIU) pode atuar como superfícies para 

formação de biofilmes por espécies de Candida, sendo em 

alguns casos uma fonte recorrente de infecção. Já o uso de 

espermicidas causam distúrbios no equilíbrio da microbiota 

vaginal, as leveduras metabolizam compostos espermicidas 

aumentando sua adesão. Além disso hábitos sexuais de má 

higiene pessoal aumentam a carga de blastóporo no ambiente 

vaginal e desencadeia invasão de Candida nos tecidos 

epiteliais. Bem como, algumas roupas e hábitos higiênicos 

aumentam os níveis de umidade perineal e temperatura, 

causando hipersensibilidade local e reações alérgicas 

propensas a colonização do microrganismo (GONÇALVES et 

al., 2016; MTIBAA et al., 2017; PAPPAS et al., 2018). 

Nesse cenário, um estudo de revisão apontou alguns 

fatores microbiológicos com potencial efeito estimulante e 

inibitório para a colonização por Candida. Os fatores inibitórios 

foram: comunidade de lactobacilos, acetato, butirato, 

propionato e baixo ph. Ao passo que, os fatores estimulantes 

foram: glicose, prostaglandina E2, tromboxano B2 e altas 

concentrações de estrogênio (PAPPAS et al., 2018).  

Até o momento, os dados de estudos murinos e humanos 

sugerem que o perfil imunológico difere entre os subgrupos de 

pacientes com CVVR: enquanto as deficiências na resposta 

imune a infecções de fungos caracterizam um pequeno número 

de pacientes, a maioria apresenta um quadro hiper inflamatório 

como resposta à colonização e invasão de Candida, que pode 

ser devido à genética do hospedeiro. Digno de nota, ao 

contrário do que seria de esperar se CVVR fosse uma 

imunodeficiência, uma resposta aguda foi revelada em 
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pacientes infectados por cargas fúngicas muito baixas. Para 

estas razões, a carga de Candida por si só não pode ser 

considerada preditora de doença (RODRÍGUEZ-CERDEIRA et 

al., 2019). 

A presença de sintomatologia de forma recorrente, 

característica da CVVR, faz com que os pacientes, apesar das 

opções de tratamento atuais, sofram de uma qualidade de vida 

relacionada à saúde substancialmente prejudicada, sendo a 

saúde mental mais afetada que a saúde física. Aballéa et al 

(2013), através de instrumentos de medição da qualidade de 

vida relacionada com a saúde e bancos de dados do Reino 

unido e Estados unidos, mostrou que a qualidade de vida de 

pacientes com CVVR era inferior a pacientes com migrânea, e 

situava-se de forma similar a asma e DPOC. 

Em relação ao diagnóstico, devido aos sinais e sintomas 

serem semelhantes aos de outras vaginoses, anamnese e 

exame físico são necessários, mas não suficientes. A 

microscopia direta a fresco é de grande importância para o 

diagnóstico correto de CVV, com micélios podendo ser visto ao 

microscópio em até 80% dos casos. A cultura para fungos 

também é um método recomendado, sendo um diagnóstico de 

CVV em uma cultura negativa bastante improvável. Atualmente 

Reação em cadeia de polimerase (PCR) mostra-se capaz de 

detectar o gênero Candida, assim como determinar espécies 

específicas (SOBEL, 2016). 

O tratamento para candidíase pode ser dividido em dois, 

um para CVV esporádica e outro para casos de recorrência. De 

forma geral a base do tratamento inclui o uso de azóis, de forma 

que todos as terapias, orais e superficiais, com azólicos 

possuem uma eficácia superior a 80% em mulheres não 
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grávidas. Uma gama de produtos oferece versatilidade e 

adequação para sintomas específicos (DOVNIK et al., 2015). 

Nos casos esporádicos as formas mais facilmente 

acessíveis de tratamento são os azóis de aplicação tópica, 

sendo uma terapia rápida, com duração de até três dias e 

desaparecimento dos sintomas após 2-3 dias de uso, diversos 

medicamentos com aplicabilidade e resolutividade semelhante 

podem ser encontrados, incluindo clotrimazol, fluconazol e 

miconazol. Uma forma alternativa de tratamento é 

administração via oral de dose única de fluconazol 150mg. Não 

se mostrou superioridade de um tratamento em relação ao 

outro, existindo a alternativa do uso concomitante de ambos. A 

falha terapêutica se dá quando decorre um período de 7-14 dias 

sem melhoras dos sintomas (DOVNIK et al., 2015; PAPPAS et 

al., 2016). 

Uma vez diagnosticado uma CVVR o profissional médico 

pode assegurar ao paciente uma alta chance de controle 

sintomático e maior espaçamento entre casos agudos, contudo, 

não poderá assegurar que o paciente ficará curado. Após o 

diagnóstico é indicado que se faça uma confirmação 

microbiológica para identificar a espécies de Candida, e se essa 

é sensível a ação de azóis. Outra ação importante a ser tomada 

é a busca para identificação de fatores que atuam como gatilho 

para o surgimento dos sintomas, medidas que podem ser 

tomadas incluem diminuição no consumo de açúcar e a 

descontinuação de terapia com anticoncepcionais orais. 

Pacientes, os quais, tem o uso de antibióticos como gatilho para 

os episódios sintomáticos, podem se beneficiar do uso 

concomitante de antifúngicos durante o período de tratamento 

(MATHESON; MAZZA, 2017; SOBEL, 2016). 
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Um dos esquemas terapêuticos que podem ser usados 

para CVVR causada por isolados sensíveis aos azóis é o uso 

do fluconazol com uma indução sendo realizada por meio do 

uso de três doses de fluconazol 150mg com um intervalo de 72 

horas entre elas. Após o período de indução entra-se no 

período de manutenção o qual segue o regimento de uma dose 

de fluconazol 150mg semanal durante seis meses, em casos de 

recorrência uma alternativa é voltar o tratamento por mais 6-12 

meses (DOVNIK et al., 2015). 

Sobel et al (2016) separou dois grupos de voluntárias em 

estudo de tratamento de CVVR, no qual um grupo utilizou 

apenas o período indutivo do tratamento e recebeu placebo 

durante seis meses, e o outro grupo recebeu tanto o tratamento 

indutivo quanto o de manutenção. Após o período do estudo 

90.8% das pacientes que receberam o tratamento com 

fluconazol pelos seis meses mantiveram-se sem 

sintomatologia, comparado com 35.9% do grupo placebo, 

demonstrando a eficácia do tratamento prolongado para CVVR.  

Apesar do uso de azóis ser bastante difundido para 

tratamento de candidíase vaginal, resistência por alguns 

isolados tem sido relatada, agravando os casos de recorrência. 

A resistência antifúngica pode ser dividida em resistência 

microbiológica ou clínica, a primeira é caracterizada por testes 

de sensibilidade in vitro comparando com o resultado isolados 

da sua mesma espécie, ainda pode ser subdividida em 

intrínseca, quando as cepas são naturalmente resistentes, ou 

adquiridas, quando a resistência surge após exposição a 

fármacos. A resistência clínica é definida pela persistência da 

infecção fúngica apesar de um tratamento adequado. 

Resistência fúngica adquirida é mais rara do que a intrínseca, 

contudo, estudos retrospectivos mostram um aumento no 
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número de casos da resistência adquirida (SANGUINETTI; 

POSTERARO; LASS‐FLÖRL, 2015). 

Cada classe de antifúngico possui um mecanismo de 

ação diferente para matar ou limitar o crescimento fúngico. Os 

mecanismos de resistência estão ligados com características 

intrínsecas ou adquiridas do patógeno fúngico, que acabam por 

interferir nos mecanismos de ação do antifúngico utilizado. A 

resistência também pode ocorrer devido a fatores ambientais e 

comportamentais, de modo que leva a colonização ou 

substituição de uma espécie sensível para uma resistente 

(SANGUINETTI; POSTERARO; LASS‐FLÖRL, 2015; SOBEL, 

2016). 

Existem pelos menos três principais mecanismos de 

resistência fúngicas descritos entre espécies do gênero 

Candida. O primeiro é a indução de bombas de efluxo que 

resultam em concentrações reduzidas de drogas na célula alvo. 

Dois grupos de genes estão relacionados a bomba de efluxo 

nas células fúngicas, sendo eles os genes CDR e os genes 

MDR. A resistência mediada por genes CDR é demonstrada a 

todos os fármacos da classe dos azóis, já a resistência 

codificada por genes MDR mostraram-se específicos para 

resistência apenas a fluconazol. Os mecanismos de resistência 

por bombas de efluxo, através dos genes CDR e MDR já foram 

observados em C. albicans, C. glabrata, e C. dubliniensis 

(DOVNIK et al., 2015; SANGUINETTI; POSTERARO; LASS‐

FLÖRL, 2015). 

O segundo mecanismo está associado a resistência 

intrínseca de C. krusei ao fluconazol. O gene ERG11 é 

responsável por codificar a enzima alvo 14-α-desmetilase, uma 

mutação no gene ERG11 acaba impedindo a ligação de azóis 

em seus sítios enzimáticos, visto que tal mutação leva a uma 
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alteração ou up-regulation da enzima 14-α-desmetilase. 

Contudo, poucas vezes foram observadas tais alterações nesta 

enzima, sugerindo que tal mecanismo possua um papel limitado 

nos mecanismos de resistência (SANGUINETTI; 

POSTERARO; LASS‐FLÖRL, 2015). 

O terceiro mecanismo de resistência a azóis é o 

desenvolvimento de mutações no gene ERG3. A exposição a 

azóis leva a diminuição do conteúdo de ergosterol na 

membrana da célula, levando ao acumúlo de 14-metil-3,6-diol, 

sendo este um produto extremamente tóxico para a célula. 

Mutações no gene ERG3 aparentam prevenir a formação de 14-

a-metil-3,6-diol proveniente de 14-metilfecosterol. Assim 

inibindo o efeito deletério dos azóis nas membranas da célula 

(SANGUINETTI; POSTERARO; LASS‐FLÖRL, 2015). 

Em CVVR não responsivas ao fluconazol, testes 

microbiológicos para determinar a sensibilidade do patógeno 

aos azóis mostram-se extremamente necessários. Uma vez 

confirmado a resistência, se deve avaliar a existência de 

resistência cruzada, visto que, deverão ser buscados 

tratamentos alternativos ao fluconazol. Caso haja sensibilidade 

ao cetoconazol ou itraconazol, estes devem ser usados como 

alternativa terapêutica. Entretanto, quando ocorre resistência 

cruzada a azóis, vão existir poucas alternativas terapêuticas, 

entre elas ácido bórico e a nistatina (SANGUINETTI; 

POSTERARO; LASS‐FLÖRL, 2015; SOBEL, 2016). 

Mesmo com tratamento prolongado, os tratamentos 

atuais contra a CVVR são bastante limitados, com até 50% dos 

casos ocorrendo recorrência após o fim do tratamento, dessa 

forma muitas mulheres buscam ajuda na medicina alternativa, 

na maioria das vezes, sendo baseado no uso de probióticos, o 

método mais utilizado sendo o consumo oral e a aplicação de 
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intravaginal de iogurte. O uso de lactobacilos tem como 

justificativa a premissa de que estes exercem um fator protetivo, 

reduzindo a virulência de organismos de gênero Candida, 

contudo, poucos estudos analisando o tema foram realizados, 

sendo futuros estudos necessários (SOBEL, 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, percebe-se uma tendência crescente 

da prevalência da CVVR na população mundial, desse modo, 

avaliar os fatores de risco para seu desenvolvimento são 

cruciais para o controle da doença, visto que a prevenção é tão 

importante quanto diagnosticar e tratar. Apesar de existirem 

fatores genéticos, os quais são determinantes na fisiopatologia, 

mudanças comportamentais mostram-se de grande valia para 

o controle e prevenção. 

Já o tratamento da CVVR continua sendo bastante 

desafiador, visto que a terapêutica atual se baseia em uso 

prolongado de fármacos e sem garantias de cura definitiva, 

assim, necessitando do desenvolvimento de antifúngicos mais 

potentes com tempo de meia vida maior. Quando há presença 

de espécies de Candida não-C. albicans ou espécies 

resistentes a azóis, tornam-se ainda mais escassa as opções, 

desse modo, sendo fundamental um melhor entendimento dos 

fatores que levam a resistência fúngica.  
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RESUMO: Os cuidados paliativos são uma abordagem que 
melhora a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares no 
enfrentamento de doenças graves ou potencialmente fatais, 
através do oferecimento de conforto e alívio durante o tempo 
que seja necessário, assegurando o processo de morte natural 
e com dignidade e evitando a instituição de tratamentos inúteis 
diante do avanço da doença. Essa assistência é de fundamental 
importância na Oncologia, tendo em vista o diagnóstico tardio 
de muitos tipos de câncer, com doença já avançada e com 
possibilidade restrita de cura. Nesse sentido, essa revisão tem 
como objetivo difundir o conhecimento sobre cuidados 
paliativos, visto que mesmo tendo havido uma expansão sobre 
essa temática, ela ainda é pouco discutida e pouco valorizada. 
Para tanto, a metodologia utilizada foi uma pesquisa 
bibliográfica na literatura científica e procedendo-se a 
confecção de uma revisão narrativa da literatura. Verificou-se 
que os cuidados paliativos são um componente fundamental 
dos cuidados oncológicos e o recomendado é que sejam 
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integrados ao plano de cuidados para pacientes com câncer 
avançado, sendo o início precoce do tratamento paliativo capaz 
de melhorar a qualidade de vida dos pacientes com limitações 
impostas pela doença. Portanto, os cuidados paliativos já são 
considerados uma modalidade específica e com embasamento 
teórico suficiente para ser aplicada em todos os indivíduos e os 
familiares com alguma patologia sem possibilidade curativa. 
Palavras-chave: Cuidados Paliativos. Câncer. Terminalidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os 

cuidados paliativos são definidos como uma abordagem que 

melhora a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares no 

enfrentamento de problemas associados a doenças graves ou 

potencialmente fatais, através da prevenção, identificação 

precoce e alívio do sofrimento, tratamento impecável da dor e 

de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais (WHO, 

2020).  

Em 2018, foi normatizada a oferta de cuidados paliativos 

como parte dos cuidados integrados do Sistema Único de 

Saúde (SUS) pelo Ministério da Saúde (MS). Fica então 

definido que as redes de atenção à saúde identifiquem e 

observem as preferências do paciente quanto ao tipo de 

cuidado e tratamento médico que eles irão receber. Além disso, 

os cuidados paliativos devem estar disponíveis em toda a rede, 

seja na atenção básica, nos domicílios, no atendimento 

ambulatorial ou hospitalar e em urgências e emergências 

(BRASIL, 2018). 

Todo paciente que possuir uma doença crônica e/ou 

potencialmente fatal, poderá receber os cuidados paliativos em 
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todos os níveis de atendimento por todos os profissionais de 

saúde que forem capacitados. São as doenças 

cardiovasculares (38%), neoplasias (34%), a Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (10%), HIV/Aids (10%) e outras (diabetes, 

doenças renais, alzheimer) as principais doenças que 

necessitam desses cuidados paliativos (BRASIL, 2020). 

No âmbito da Oncologia, os cuidados paliativos são de 

fundamental importância, tendo em vista que apesar de amplos 

esforços empregados no screening e diagnóstico precoce, 

alguns tipos de câncer - tais como o câncer de mama e o câncer 

de pulmão - ainda apresentam elevadas taxas de mortalidade 

em virtude do diagnóstico tardio. Desse modo, há uma grande 

demanda de pacientes oncológicos com doenças avançadas, 

não havendo benefício do tratamento curativo e necessitando 

assim de medidas de suporte exclusivo, fornecidas através dos 

cuidados paliativos (NUNES et al., 2016). 

Nesse cenário, os benefícios da integração entre os 

cuidados paliativos e, especificamente, com a prática da 

oncologia ganham cada vez mais atenção, visto que, muitas 

vezes o sucesso na cura do paciente não ocorre mesmo com 

as medicações potentes, com o uso dos avanços tecnológicos 

e as técnicas de diagnósticos novas. Isso leva a equipe a adotar 

uma nova abordagem de cuidado aos pacientes: o cuidado 

paliativo (GUIMARÃES et al., 2017). 

A prática dos cuidados paliativos não se restringe aos 

pacientes com doenças terminais, devendo ser aplicada desde 

o diagnóstico de doença incurável e que ameace a continuidade 

da vida. Essa modalidade de assistência visa a melhora da 

qualidade de vida e de morte, visando promover o conforto ao 

paciente e seus familiares através do controle da dor e 
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assistência psicossocial, evitando tratamentos que causariam 

sofrimento e seriam inúteis diante do estágio da doença (SILVA 

et al., 2015). 

Frente aos casos de pacientes que não possuem mais a 

possibilidade de cura, a proposta paliativista chega com o intuito 

de oferecer-lhes conforto e alívio durante o tempo que seja 

necessário. Todas as medidas que são tomadas tem como 

objetivo promover uma melhor qualidade de vida durante esse 

processo do adoecer. Com isso, consequentemente, o paciente 

chegará ao momento da morte de uma forma mais confortável 

e digna (GUIMARÃES et al., 2017). 

Nesse contexto, essa revisão tem como objetivo difundir 

o conhecimento sobre cuidados paliativos dentro da 

comunidade acadêmica, visto que mesmo tendo havido uma 

expansão sobre essa temática, ela ainda é pouco discutida e 

pouco valorizada tanto dentro das salas de aula dos cursos de 

saúde, quanto quando se fala de publicações. Dessa forma, no 

que se refere a conhecimento, quanto mais debate e quanto 

mais disponibilidade de informações baseadas em evidência, 

melhor a difusão de conhecimentos dessa temática tão 

essencial na prática de qualquer profissional de saúde.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente estudo consiste em uma revisão narrativa da 

literatura, desenvolvido no período de agosto a outubro de 

2020. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas 

bases de dados PubMed, SciELO, Capes e Google Scholar. 

Utilizou-se a string de busca (“Palliative Care” OR “Terminal 
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Care”) AND (“Cancer” OR “Oncology”), a partir dos descritores 

consultados no Medical Subject Headings (MeSH).   

Os critérios de inclusão foram artigos contendo os 

descritores utilizados nas strings de busca no título e/ou 

resumo, na língua inglesa ou portuguesa, publicados entre os 

anos de 2015 e outubro de 2020. Foi utilizado o filtro de tipo de 

estudo, sendo selecionados ensaios clínicos, metanálises, 

revisões sistemáticas e revisões integrativas. Foram excluídos 

os artigos que não atendiam aos objetivos da presente revisão 

e os que se repetiam entre as bases de dados. Foram 

encontrados 415 artigos nas bases de dados a partir da 

aplicação dos filtros temporais e de tipos de estudos. Realizou-

se a leitura dos títulos e resumos dos artigos, sendo pré-

selecionados aqueles que correspondiam ao interesse da 

revisão, excluindo-se assim 388 artigos por não atenderem aos 

objetivos. Dessa forma, a amostra final contou com 27 artigos, 

incluindo revisões da literatura e metanálises. Em seguida, os 

artigos selecionados foram lidos na íntegra, havendo a seleção 

de conteúdos que atendiam os objetivos da revisão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

BREVE HISTÓRICO DOS CUIDADOS PALIATIVOS 

A medicina ocidental passou a orientar-se para a 

descoberta das causas das doenças e para suas curas ou sua 

prevenção somente a partir dos avanços obtidos no século XX. 

Nos séculos anteriores, predominava uma medicina focada nos 

cuidados aos doentes, na esperança de que no decorrer da 
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enfermidade, houvesse uma remissão da patologia. Em suma, 

o alívio sintomático era o principal objetivo dos cuidados 

prestados (GOMES; OTHERO, 2016).  

Ainda, vale salientar que as práticas ligadas ao manejo 

de indivíduos doentes em fases avançadas por alguma 

enfermidade e os cuidados nos últimos dias de vida são tão 

primordiais quanto os próprios estudos da medicina. Nesse 

contexto, o nome “Hospice”, termo comumente usado para 

definir o local onde pacientes em cuidados paliativos são 

colocados, teve origem na Idade Média para abrigo de 

andarilhos. No século XVII, surgiram as instituições de caridade 

na Europa para cuidado de pacientes com tuberculose ou 

câncer e por meio dessas alas, tem-se o conceito inicial do que 

conhece-se como “Hospice” na contemporaneidade 

(OLIVEIRA; JUNIOR,2020).  

Assim, os cuidados paliativos, mais próximos do que se 

conhece hoje, surgem na Inglaterra na década de 1960 como 

uma prática na área de atenção à saúde, tendo como pioneira 

a Cicely Saunders. O trabalho desta brilhante mulher que era 

médica, enfermeira e assistente social dá um grande impulso 

nesse movimento de medicina paliativa, tanto ligada à 

assistência dos pacientes, quanto ao ensino dessas práticas e 

à pesquisa desse novo modelo de cuidado. Por fim, o 

funcionamento do St. Christophers Hospice, na cidade de 

Londres em 1967, é um marco essencial na trajetória dessa 

especialidade (GOMES; OTHERO, 2016). 

Além disso, desde o coquetel de Bromptom (com 

opioides, cocaína e clorpromazina) já no fim do século XIX, até 

o uso de morfina oral feita pelo St. Luke’s Home, mostram a 

importância e o cuidado que os ingleses têm com os pacientes 
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que estão em situações bem graves (OLIVEIRA; 

JUNIOR,2020).  

Em meados da década de 1970, esse movimento foi 

trazido para o continente americano por Elisabeth Kübler-Ross, 

uma médica psiquiatra suíça que teve uma boa relação com a 

Cicely Saunders. Assim, surge a fundação do “Hospice” na 

cidade de Connecticut, que foi feita entre os anos de 1974-

1975. A partir desse marco histórico, o movimento tem forte 

poder de disseminação por vários países e passou a fazer dos 

cuidados de pacientes fora da possibilidade curativa (GOMES; 

OTHERO, 2016). 

Após isso, em 1982, o Comitê de Câncer da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) criou um grupo para definir quais 

seriam as políticas com intuito de aliviar a dor dos pacientes 

oncológicos e de definir os cuidados do tipo “Hospice”. Em 

1986, a OMS traz a primeira definição de cuidados paliativos e, 

após isso, em 2002, a instituição revisa esse conceito e traz 

uma nova classificação desses tipos de cuidado para pacientes 

sem possibilidade de cura e os torna possíveis para qualquer 

tipo de enfermidade como doenças cardiológicas, doenças 

renais, a Síndrome da Imunodeficiência adquirida (AIDS), tendo 

a Inglaterra como o país com papel substancial no 

reconhecimento dessa especialidade (OLIVEIRA; 

JUNIOR,2020).         

 

A COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS 

A má notícia é toda e qualquer informação que envolva 

uma mudança drástica na perspectiva de futuro da pessoa. Na 

área da oncologia, o câncer é uma das doenças que mais evoca 
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sofrimento por ter uma grande associação com a proximidade 

da morte. Nesse cenário, mesmo sendo uma área tão sensível, 

percebe-se a falta de capacitação por parte dos profissionais na 

comunicação de más notícias. O estresse, sofrimento e as 

perdas que ocorrem no cotidiano desses profissionais 

acarretam desgaste ao seu bem-estar mental e físico, que os 

impedem, muitas vezes, de se relacionarem e se comunicarem 

de forma mais cuidadosa com os seus pacientes e familiares 

que estão passando por todo um processo de sofrimento 

(CRUZ; RIERA, 2016). 

Uma boa comunicação e explanação do que está 

ocorrendo para o paciente e seus familiares podem influenciar 

diretamente a adesão ao tratamento e a satisfação com a 

relação estabelecida entre os envolvidos. Diante disso, o uso 

de protocolos de comunicação como forma de treinamento e 

desenvolvimento das habilidades comunicacionais dos 

profissionais de saúde, vem apresentando resultados 

significativos e satisfatórios frente às diversas situações difíceis 

e incômodas que eles terão que conduzir (IGLESIAS et al., 

2016). 

 Nesse cenário, o protocolo que segue o mnemônico 

SPIKES, é um exemplo do novo modelo de comunicação com 

o paciente, surge como uma forma de lembrar os profissionais 

de pontos importantes a serem trabalhados ao longo desse tipo 

de situação, que deve ser considerada como um processo e 

não um só procedimento. Ele é composto de seis passos, que 

vão proporcionando mais segurança ao profissional, e possui 

quatro objetivos primordiais: saber o que o paciente e familiares 

estão entendendo o contexto e a situação; fornecer as 

informações até onde eles suportam ouvir; acolher as suas 
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reações e apresentar um plano de como será e do que 

acontecerá a partir daquele momento (CRUZ; RIERA, 2016). 

O protocolo SPIKES consoante BAILE et al, 2000: 

S - Setting up: Preparação para o encontro. 

Essa etapa se refere à preparação do profissional da 

saúde e do espaço físico onde acontecerá a conversa. Para 

esse momento, é importante que se treine antes de iniciar e que 

se mantenha a calma, para que as informações possam ser 

bem entendidas pelo paciente e seus familiares. O lugar deve 

ser privativo e calmo, para que não ocorram incômodos. É 

importante sentar-se, não deixar que tenham objetos por perto 

e que, o principal, se escute atentamente o que o paciente diz 

e demonstra, para assim acolher com atenção e empatia tudo 

o que ele tem a dizer. É indicado fazer um bom contato olho a 

olho e com o toque, caso o paciente se mostre confortável para 

isso. 

P - Perception: Percepção do paciente. 

Deve-se verificar até que ponto o paciente tem 

consciência da sua situação. Para isso, procura-se usar 

perguntas mais abertas e amplas, que proporcionem um 

ambiente de razoável precisão de como o paciente percebe a 

sua atual condição. Por exemplo: “O que você sabe até agora 

sobre a sua situação?”. Além disso, convém observar a 

linguagem não verbal do paciente: expressão facial, postura, 

tom de voz, etc.  

É importante também que o profissional avalie o 

entendimento do paciente, corrija possíveis informações 
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errôneas e se há negação da doença e expectativas irreais 

quanto às possibilidades terapêuticas.   

I - Invitation: Convite para o diálogo. 

Procurar entender o quanto o paciente deseja saber 

sobre o que está acontecendo com ele naquele momento. Isso 

é importante pelo fato de que apesar de a maioria dos pacientes 

apresentarem o interesse por mais e mais informações, muitos 

outros não conseguem reter todas as questões que os 

envolvem, necessitando de mais tempo para aceitar e buscá-

las. Caso ele não queira saber dos detalhes, mantenha-se 

disponível para conversar no momento que ele ou algum 

familiar tornem a querer. Isso faz com que o profissional se 

empenhe em identificar e respeitar o desejo do paciente. 

Recomenda-se usar perguntas do tipo: “Como gostaria que eu 

informasse os resultados dos exames?”, “Você deseja saber ou 

prefere que eu converse com outra pessoa que seja de sua 

confiança?”. 

K - Knowledge: Transmissão das informações. 

Neste ponto, recomenda-se utilizar frases introdutórias 

que indiquem ao paciente e seus familiares que más notícias 

virão. Por exemplo: “Infelizmente não trago boas notícias”. Além 

disso, é importante que essas frases não soem de forma brusca 

ou que sejam usadas palavras técnicas em excesso, visto que 

quanto mais adequado ao vocabulário do paciente, melhor será 

a compreensão dele. Deve-se realizar pequenas pausas para 

checar como ele está e o que está entendendo. 
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Outro ponto importante é que se o prognóstico for muito 

ruim, tem-se que evitar termos como “Não há mais nada que 

possamos fazer”. Sempre existirá um plano do que ele poderá 

fazer de agora em diante para que ele fique o mais confortável 

que for possível. 

E - Emotions: Expressão das emoções. 

Após saber o que de fato está acontecendo com ele, 

esse momento é reservado para responder empaticamente à 

reação que o paciente e seus familiares demonstrarem. O 

profissional deve aguardar e observar as emoções deles, fazer 

perguntas abertas sobre o que o paciente está pensando ou 

sentindo, identificar o motivo para a emoção e permitir 

expressá-las, deixando eles entenderem de que a sua resposta 

está sendo acolhida, sendo ela através do choque, silêncio, 

choro ou raiva. 

S - Strategy and Summary: Resumo e estratégias. 

Nesse último passo, é importante deixar claro para o 

paciente de que ele não está sozinho e não será abandonado, 

que já existe um plano ou tratamento, sendo ele curativo ou não, 

diante do seu quadro. Essas atitudes ajudam a diminuir a 

ansiedade de todos os envolvidos. Ainda nesse momento, vale 

escutar os medos e todas as preocupações que o envolve, 

garantido-lhes o melhor tratamento possível, além da 

continuidade do cuidado pela equipe multiprofissional.  
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QUESTÕES ÉTICAS NOS CUIDADOS PALIATIVOS 

Um dos principais aspectos éticos que perpassa a 

temática dos cuidados paliativos é a frequente associação 

desses com a eutanásia, a qual não é legalizada em diversos 

países. Contudo, é fundamental estabelecer a diferenciação 

entre as duas práticas e mencionar que a maioria dos serviços 

que oferecem atendimento em cuidados paliativos, não são 

favoráveis nem praticantes da eutanásia (ZURRIARÁIN, 2019). 

Assim, a eutanásia é definida como sendo uma “boa 

morte” ou uma “morte digna” e se dá a partir da antecipação da 

morte de um paciente que se encontra em estado terminal ou 

em grande sofrimento. Ou seja, há uma intervenção de um 

agente externo que produz a morte no momento predefinido 

pelo paciente. Há ainda uma variação, de igual finalidade, na 

qual o próprio paciente é o agente de sua morte e o médico 

auxilia apenas em termos de fornecimento das medicações, 

sendo essa prática definida como suicídio assistido (CAMPOS 

et al., 2016). 

Em contrapartida, os cuidados paliativos são uma prática 

do campo da ortotanásia, a qual é definida como a “morte 

natural”, ao seu tempo, sem interferência da ciência no intuito 

de evitá-la. A ortotanásia compreende, frente a uma doença 

incurável ou terminal, a suspensão de atos para prolongar a 

vida, já que seriam inúteis e levariam a um sofrimento adicional 

desnecessário. Os cuidados paliativos começam no momento 

em que se opta pela ortotanásia e visam fornecer qualidade de 

vida no tempo que resta ao paciente, bem como qualidade e 

dignidade de morte (LIMA, 2015). 
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Ademais, os cuidados paliativos são permeados por 

aspectos éticos e legais que se desenvolveram a partir dos 

questionamentos levantados pela Bioética e são considerados 

Direitos Humanos. Por sua vez, a Bioética - ramo da filosofia 

ética que discute questões relacionadas ao avanço das ciências 

médicas visando a garantia da Dignidade de Pessoa Humana - 

estabelece princípios norteadores da prática médica e da 

relação médico-paciente, os quais devem ser respeitados na 

prática dos cuidados paliativos (LIMA, 2015). 

Um dos princípios da Bioética que está diretamente 

ligado aos cuidados paliativos é o princípio da autonomia, que 

estabelece o respeito à liberdade de escolha do paciente para 

que esse possa consentir ou recuar frente à proposta de 

procedimentos médicos-hospitalares aos quais poderá ser 

submetido, incluindo a interrupção de tratamentos e início da 

paliação.Ao longo desse processo de cuidado, conflitos podem 

surgir entre os pacientes, familiares e as equipes de saúde. No 

entanto, atualmente, a autonomia do paciente torna-se cada 

vez mais ouvida e tomada como predominante na hora da 

decisão (NICOLLI; NUNES; MELO, 2019). 

Outro ponto importante e conflitante nos aspectos éticos 

é o princípio da sacralidade da vida humana, que fundamenta a 

inviolabilidade absoluta da vida. De acordo com esse princípio, 

o médico deve utilizar de todos os meios disponíveis na 

Medicina com a finalidade de preservar a vida, em qualquer 

circunstância. Essa postura vitalista foi um entrave para a 

execução dos cuidados paliativos durante muito tempo (LIMA, 

2015). A partir da publicação do novo Código de Ética Médica, 

em 2018, a distanásia - prolongamento artificial do processo de 
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morte - foi reconhecida como antiética e os cuidados paliativos 

foram destacados e recomendados (CFM, 2018). 

ATUAÇÃO DOS CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES 

ONCOLÓGICOS 

A Organização Mundial da Saúde estima que, no mundo, 

existem cerca de 20 milhões de pessoas que necessitam de 

cuidados paliativos, das quais 80% vivem em países de baixa e 

média renda e 67% são idosos (WHO, 2014). Apesar da grande 

demanda, os serviços de cuidados paliativos ainda são 

escassos e milhões de pacientes deixam de ser beneficiados, 

vivendo a terminalidade da vida sem a assistência apropriada 

(ALMEIDA et al., 2019). Estima-se que menos de 14% da 

população mundial tem acesso aos cuidados paliativos, mesmo 

com a comprovação da sua eficácia na abordagem e na 

prestação do cuidado para com os pacientes e de seus 

familiares (GOUVEA, 2019). 

Nesse sentido, os cuidados paliativos atuam visando 

minimizar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida de 

pacientes e famílias que enfrentam os problemas associados a 

doenças que ameaçam a vida, através da identificação precoce 

e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais 

ou espirituais (ALMEIDA et al., 2019). Tal prática é 

particularmente importante no caso de pacientes oncológico, 

tendo em vista que o diagnóstico de câncer repercute de modo 

importante na vida do paciente e de seus familiares, sobretudo 

quando a doença se encontra em estágio avançado e com 

metástases, fora de possibilidade terapêutica (FIGUEIREDO et 

al., 2018).  
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Os cuidados paliativos são um componente fundamental 

dos cuidados oncológicos e o recomendado é que sejam 

integrados ao plano de cuidados para pacientes com câncer 

avançado. O início precoce do tratamento paliativo é capaz de 

melhorar a funcionalidade e a qualidade de vida dos pacientes 

com limitações impostas pela doença. Esses cuidados podem 

ser administrados juntamente com o tratamento agressivo, 

onde os pacientes podem receber quimioterapia, radioterapia 

ou podem ser submetidos aos procedimentos cirúrgicos durante 

o acompanhamento (NARSAVAGE et al., 2017; SWAMI et al., 

2018). 

O atendimento prestado a esses pacientes necessita ser 

de uma equipe multidisciplinar composta por médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, 

farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e 

outros que sejam úteis aos pacientes (SAGA et al., 2018). Essa 

equipe de cuidados paliativos é responsável por cuidar e 

informar o paciente e sua família sobre a doença, o prognóstico 

e os objetivos dos tratamentos e dos cuidados que serão 

prestados a eles. Nesse cenário, essas equipes também se 

concentram em construir relacionamentos e empatia com todos 

os envolvidos ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que 

abordam os sintomas, as necessidades emocionais e as 

habilidades funcionais. Diante disso, torna-se mais que 

necessário o envolvimento e atuação conjunta dos profissionais 

das variadas áreas (SWAMI et al., 2018).  

As habilidades de uma equipe interdisciplinar devem ser 

somadas no sentido de ajudar os pacientes no processo de 

adaptação com as mudanças de vida impostas pelo câncer, 

além de auxiliar na reflexão necessária para o enfrentamento 
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da doença. Além disso, é função de toda a equipe também o 

preparo da família, que deve estar treinada para prestação dos 

cuidados físicos e emocionais do paciente. É importante 

mencionar ainda, que os cuidados paliativos não são prestados 

somente no ambiente hospitalar, mas também a nível 

ambulatorial e assistência domiciliar (ATTY; TOMAZELLI, 

2018). 

Outro ponto importante acerca da atuação dos cuidados 

paliativos é o denominado cuidado integrado, o qual associa os 

cuidados paliativos ao tratamento do câncer. O objetivo do 

cuidado integrado é iniciar os cuidados paliativos de maneira 

mais precoce no paciente oncológico, logo após o diagnóstico 

de doença incurável com a finalidade de suprir as necessidades 

desses pacientes de maneira mais global. O principal benefício 

do início precoce da paliação é a melhora da sobrevida, sendo 

as consultas antecipadas de cuidados paliativos equiparadas, 

em efeitos, ao uso da quimioterapia no prolongamento da 

sobrevida (NUNES et al., 2016). 

 

MANEJO DA DOR EM PACIENTES EM CUIDADOS 

PALIATIVOS 

A dor é definida como uma experiência sensitiva e 

emocional desagradável associada ou relacionada a uma lesão 

real ou potencial dos tecidos. Em 1986, a OMS declarou a dor 

associada ao câncer como uma emergência médica mundial, 

publicando protocolos que até hoje servem como guias para o 

seu controle (SBED, 2018). 
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O sucesso do alívio da dor no paciente oncológico resulta 

primeiramente na identificação do mecanismo dessa dor, seja 

por causa inflamatória, neuropática, isquêmica ou compressiva. 

O sofrimento gerado devido a essa situação desempenha papel 

importante na qualidade de vida do paciente (BRASIL, 2020). 

Para isso, a combinação do tratamento farmacológico com os 

métodos não farmacológicos (acompanhamento psicológico, 

fisioterapia, entre outros) otimizam o alívio das dores e 

proporciona um melhor bem-estar para o paciente, com maior 

sensação de conforto e melhor capacidade de desempenho das 

funções cotidianas (WIERMANN et al., 2015). 

Para o controle da dor oncológica de forma eficiente é 

necessário o envolvimento de uma equipe multidisciplinar com 

oncologistas, clínicos da dor, cirurgiões, psiquiatras, 

fisioterapeutas, enfermeiros, dentre outros profissionais. 

Juntos, eles são capazes de proporcionar um atendimento 

completo envolvendo diversos meios através da 

farmacoterapia, radioterapia, quimioterapia, cirurgia e as 

técnicas anestésicas, intervencionistas, psicológicas e de 

reabilitação, proporcionando uma completa atenção às dores 

que esses pacientes oncológicos possam referir (BRASIL, 

2020). 

Nesse contexto, os opioides constituem a primeira linha 

de medicamentos que são utilizados para o controle e 

tratamento da dor moderada ou grave em pacientes com câncer 

ativo. Porém, as consequências de tolerância, dependência, 

dos seus efeitos colaterais como hiperalgesia e constipação 

devem sempre ser consideradas (WIERMANN et al., 2015). 

Em 1980, a OMS desenvolveu a “Escada Analgésica” 

para guiar o tratamento farmacológico dos pacientes com 
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câncer, onde é feita uma associação da intensidade da dor com 

a classe de medicamento que poderá ser utilizado. Quando 

bem utilizada, ela pode aliviar a dor em até 90% dos pacientes 

(PORTENOY et al., 2019). 

No primeiro degrau dessa escada, estão os pacientes 

com dor considerada de leve a moderada. Para eles, é iniciada 

uma terapia apenas com drogas analgésicas e 

antiinflamatórias, porém, a baixa potência e seus efeitos 

colaterais limitam a sua eficácia e o seu uso. O segundo degrau 

é composto pelos pacientes com dor moderada. Além do uso 

dos analgésicos e antiinflamatórios, deve ser adicionado ao 

tratamento opioides fracos, como o tramadol e codeína 

(PORTENOY et al., 2019). 

Encontram-se no terceiro degrau aqueles pacientes que 

não obtiveram o controle da dor mesmo com o uso associado 

dos opioides fracos aos analgésicos e antiinflamatórios. Nesses 

casos, é realizada a substituição dos opioides fracos por 

opioides fortes, como a morfina, metadona, oxicodona e 

fentanil. Para esses medicamentos não existe limite de 

dosagem e a dose máxima é aquela onde se atinge um bom 

equilíbrio entre a analgesia e os seus efeitos colaterais 

(PORTENOY et al., 2019).   

Um bom tratamento da dor relacionada ao câncer requer 

que os pacientes e seus familiares não tenham apenas o 

conhecimento dos medicamentos prescritos, mas que saibam 

também os objetivos e a necessidade de aderência ao 

tratamento e de uma boa interação com a equipe de 

profissionais da saúde. Estes devem reavaliar os pacientes 

continuamente, além de estarem disponíveis e acessíveis para 

atender chamadas, responder perguntas e desenvolver planos 
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terapêuticos que sejam simples de entender e seguir 

(WIERMANN et al., 2015). 

 

CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS 

ONCOLÓGICOS 

 

No relatório Cancer Pain Relief and Palliative Care in 

Children publicado pela WHO, os cuidados paliativos, no caso 

de crianças, devem começar já no momento do diagnóstico, 

independentemente do seu prognóstico. Essa medida foi 

tomada após estudos apontarem que esses cuidados estão 

sendo iniciados de forma tardia nessa população de pacientes, 

mostrando, assim, uma discrepância quanto ao acesso 

recomendado a esses serviços (IGLESIAS et al., 2016; CHENG 

et al., 2019). 

A revisão sistemática de CHENG et al., 2019, mostra que 

a primeira discussão sobre os cuidados paliativos ocorre 

tardiamente durante a trajetória da doença e, 

consequentemente, há um atraso para o início deles. Outro 

dado é de que apenas 54,5% dos pacientes oncológicos 

receberam qualquer forma de cuidado paliativo antes da morte, 

devido a barreiras estruturais que inibem essa disponibilidade. 

O Children's Oncology Group Institutions, que atendem 

aproximadamente 90% dos pacientes oncológicos pediátricos 

dos EUA, mostrou que apenas 60% dos provedores oferecem 

adequadamente os serviços de cuidados paliativos. As 

justificativas para tal acontecimento incluem a falta de 

coordenação entre os hospitais oncológicos e os serviços de 

programas de cuidados paliativos de fora do hospital, a falta de 
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profissionais capacitados para tal demanda e o estigma de 

desesperança associado a essa área (CHENG et al., 2019). 

Desde então, há evidências significativas de melhorias 

na terapia médica desses pacientes, que mostram sobreviver 

por períodos mais prolongados e, com isso, acabam 

necessitando desses cuidados de forma mais estendida. No 

entanto, a integração desses cuidados já no momento do 

diagnóstico permanece ainda hoje como um objetivo não 

alcançado (CHENG et al., 2019). 
 

CONCLUSÕES  

 

Os cuidados paliativos já são considerados uma 

modalidade específica e com embasamento teórico suficiente 

para ser aplicada em todos os indivíduos e os familiares de 

pacientes com alguma patologia sem mais possibilidade 

curativa. Dessa forma, percebe-se que, independente do 

quadro clínico, sempre há algo que o profissional de saúde 

pode fazer pelo o enfermo. 

Além disso, sabe-se que a medicina paliativa ainda é 

uma área que encontra alguns entraves, visto a pouca 

disseminação pelo território mundial. Dessa maneira, há a 

necessidade de buscar meios de disseminar tais práticas, como 

maior discussão desse assunto dentro das graduações de 

saúde, maior disponibilidade de residências e especializações 

da temática e maior treinamento sobre a relação paciente-

médico e a comunicação de más notícias.  

 

Assim, compreende-se a importância de cada vez mais 

produções científicas para que esse assunto tão essencial na 
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prática de saúde seja mais conhecido e praticado pelos vários 

profissionais que compõem o grupo.     
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RESUMO: O uso da Cannabis sativa é bastante comum no 
combate à dor crônica, especialmente quando tratamentos 
convencionais têm pouca eficiência. Estudos pré-clínicos têm 
mostrado evidências desta planta como alternativa ao 
tratamento clássico, entretanto, existem controvérsias na 
literatura sobre as evidências clínicas em termos de eficácia e 
segurança dos canabinoides no tratamento da dor crônica. 
Assim, este trabalho busca verificar a eficácia do uso da C. 
sativa no combate à dor. Trata-se de uma revisão integrativa, 
realizada através de um levantamento bibliográfico nas 
principais bases de dados em saúde, buscando os descritores 
“Cannabis” e “dor”, com o filtro para ensaios clínicos, e trabalhos 
dos últimos 5 anos. Foram obtidos um total final de 13 trabalhos. 
Os estudos tratavam da dor crônica por distintas etiologias. Os 
canabinoides utilizados foram o THC e o CBD, comparados a 
placebo ou opioides. Resultados foram variáveis quanto aos 
efeitos dos canabinoides. Os efeitos adversos foram de leves a 
moderados, bem como a tendência ao abuso de drogas foi 
diminuído. Assim a C. sativa apresenta indícios de ser eficaz no 
combate à dor crônica e de ser um promissor analgésico 
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fitoterápico, carecendo ainda de estudos para doses padrão e 
outros aspectos farmacológicos que possam tornar a planta 
segura como terapêutica. 
Descritores: Cannabis sativa.  Canabinoides. Dor crônica. 
THC. CBD. 
INTRODUÇÃO 

 

Os crescentes estudos com a Cannabis sativa iniciados 

por volta da metade do século anterior, levaram ao 

conhecimento de diversos aspectos da planta até então 

desconhecidos. Em 1964 foi isolado o Δ9-tetra-hidrocanabinol, 

ou o THC (Lessa; Cavalcanti; Figueiredo, 2020), sendo este o 

principal responsável pelos efeitos psicoativos já conhecidos da 

planta. Além desta substância, foi também isolado o canabidiol 

(CBD), cujos efeitos se mostraram praticamente contrários aos 

do THC, pois reduz a metabolização hepática deste composto, 

provocando, portanto, diminuição nos efeitos psicoativos 

(LESSA; CAVALCANTI; FIGUEIREDO, 2020). Porém, estes 

elementos, conhecidos como fitocanabinoides têm efeitos muito 

além dos descritos anteriormente, tanto que o FDA (USA Food 

and Drug Administration), órgão estadunidense de controle de 

medicamentos e alimentos, cujas decisões têm impacto sobre 

organizações similares de outros países, aprovou 

recentemente medicamentos contendo THC e CBD, como 

nabilone e dronabinol. A finalidade terapêutica, para a qual 

essas drogas foram aprovadas, permitirá que sejam prescritas 

para náusea e vômito induzido por quimioterapia. E mais 

recentemente no Canadá foi aprovado o nabiximols (contendo 

THC e CBD), medicamento que pode ser prescrito para o alívio 

da dor em pacientes com esclerose múltipla (PARKER, 2016). 
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De acordo com Parker (2016) o uso mais comum da 

Cannabis não só hoje, mas ao longo da história humana foi para 

o tratamento da dor crônica. Esta é considerada como a dor que 

persiste por mais de três meses. Coincidentemente, um dos 

tratamentos padrões para a dor é através dos opioides cuja 

origem também é fitoterápica, advinda das sementes da 

papoula. Entretanto, muitos pacientes não estão satisfeitos com 

seu tratamento (Parker, 2016, p.123), a dor pode se mostrar 

ainda refratária a estes medicamentos. O trabalho de Parker 

(2016, p. 124) cita ainda que estudos pré-clínicos trazem 

evidências da efetividade dos canabinoides na redução da dor. 

Nos modelos animais utilizados, diversos testes foram 

realizados verificando e constatando a analgesia, o que justifica 

estudos posteriores em modelos humanos. 

Entretanto, apesar dos recentes avanços científicos na 

área, bem como ainda se considerando as progressivas 

flexibilizações de legislações sobre uso e comercialização da C. 

sativa e produtos dela derivados, em vários países, ainda não 

há consenso entre pesquisadores e profissionais de saúde em 

relação à eficácia e segurança do canabinoides nas várias 

aplicações terapêuticas para as quais essas substâncias têm 

sido propostas. Sendo assim, consideramos um tema que 

demanda pesquisa científica e que, a realização de uma revisão 

bibliográfica, pode nos auxiliar a encontrar ensaios clínicos bem 

conduzidos metodologicamente sobre a eficácia de 

canabinoides no tratamento da dor crônica, o que os permitiria 

analisar a relação risco-benefício de tal uso terapêutico, 

fazendo comentários no sentido de tentar responder a seguinte 

pergunta de pesquisa: os canabinoides possuem uma relação 
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positiva entre segurança e eficácia no tratamento da dor crônica 

em seres humanos? 

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa 

bibliográfica do tipo revisão integrativa, a qual combina dados 

de diferentes pesquisas, com diferentes métodos, seguindo o 

rigor metodológico proposto para esse tipo de revisão. O 

objetivo deste trabalho é, então, conhecer a eficácia e a 

segurança da Cannabis sativa no combate da dor crônica em 

um panorama atual, buscando conhecer os principais 

canabinoides estudados, vias de administração da substância, 

sua eficácia, segurança e possíveis efeitos adversos. 

                                                                                                                            

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho relata uma pesquisa bibliográfica 

que foi realizada de modo cego pelos pesquisadores em uma 

busca nas principais bases de dados eletrônicas em saúde 

sendo estas: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SciELO 

(Scientific Electronic Library Online), MEDLINE (MEDlars 

onLINE) e PubMed. Os critérios de elegibilidade para inclusão 

dos trabalhos a serem analisados nesta revisão foram: tratar-se 

de ensaios clínicos e experimentais em seres humanos, e que 

descrevessem os efeitos da Cannabis sativa como terapia em 

quadros de dor das mais variadas etiologias e produzidos nos 

últimos 5 anos, ou seja, desde 2016. 

Os descritores utilizados nas bases de dados foram, 

basicamente, “Cannabis” e “dor”, porém também foram 

utilizados termos como “Cannabis sativa” e “dor”, “Cannabis 

Medicinal” e “dor”, “maconha medicinal” e “dor”, “Cannabis” e 

“dor crônica”, “Cannabis sativa” e “dor crônica”, “Cannabis 
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medicinal” e “dor crônica”, “maconha medicinal” e “dor crônica”. 

O termo “e” também teve substituição ao ser utilizado o sinal 

“+”. Ao tratar de bases de dados internacionais foram utilizados 

os correspondentes termos como conhecidos em língua 

inglesa, como marijuana, medical cannabis, pain e chronic. 

Os trabalhos foram selecionados, inicialmente, pela 

leitura dos títulos, leitura dos resumos e, por fim, leitura integral 

dos artigos, nessa ordem. Cada pesquisador selecionou seus 

artigos de acordo com os objetivos e critérios estabelecidos 

neste trabalho, e em um segundo momento houve um encontro 

para discutir a inclusão ou exclusão de trabalhos, realizando, 

portanto, uma revisão pareada. Foram incluídos neste trabalho 

apenas os artigos que atenderam completamente aos critérios 

de elegibilidade.  

Foram excluídos os estudos relacionados ao uso 

recreativo da maconha, assim como aqueles voltados ao 

público com histórico de abuso da substância, artigos que não 

estavam relacionados a ensaios clínicos, e os resultados 

repetidos nas diferentes bases. Uma vez que tais 

características não estavam inclusas nos critérios do trabalho. 

Para a pergunta da pesquisa utilizou-se de metodologia 

de revisões sistemáticas, a conhecida pergunta PICOT, 

acrônimo da língua inglesa conhecida como Population, 

Intervention, Comparison, Outcome, Study Design, (população,  

intervenção, comparação, resultado e desenho do estudo), a 

fim de fazer a busca direcionada para as evidências clínicas e 

para cada artigo incluído foram extraídos dados relacionados 

aos objetivos desta revisão, ou seja, a eficácia e a segurança 

do uso da planta para a referidas condições medicas citadas 
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anteriormente. Os detalhes da pergunta PICOT se encontram 

na tabela 1. 

 

Tabela 1. Pergunta PICOT 
P População Grupo de interesse no qual 

desejamos informações a 

respeito 

Pessoas com sintomas de dor 

e dor crônica 

I Intervenção Algo que pode ser oferecido 

a um indivíduo/população 

Cannabis medicinal e seus 

componentes fitocanabinoides 

C Comparador O contra factual da 

intervenção 

Placebo e medicamentos 

convencionais para cada 

distúrbio 

O Desfecho O que se deseja 

aferir/mensurar na 

população? 

Remissão dos sintomas ou 

melhora do quadro diante do 

comparador 

T Tipo de 

estudo 

Sintetiza a informação 

científica disponível 

Ensaios clínicos, ensaios 

clínicos randomizados, duplo-

cego, com humanos e modelos 

animais 

Fonte: Autoria própria 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após a seleção criteriosa e pareada, os resultados finais 

foram o de 13 artigos, nestes observou-se que o principal 

canabinoide estudado foi o tetra-hidrocanabinol (THC), 

aparecendo em 85% dos resultados (n = 11). Seu uso se dá 

tanto com a planta in natura, através da inalação ou decocção, 

como também em sua forma sintética em comprimidos, spray e 

gel, por exemplo (figura 1). Além do THC isolado, foram 

encontrados trabalhos que o estudam em conjunto com o 

canabidiol (CBD), tanto através da planta, como através de 

medicamentos; neste caso o nabiximols (Sativex®).  

A alta frequência de trabalhos com o THC se dá 

justamente por evidências em estudos pré-clínicos com este 

canabinoide, oferecendo uma tendência a maiores pesquisas 

com este composto no uso terapêutico de combate à dor. Os 

estudos compararam o THC com placebo, tratamentos 

convencionais de analgesia, e opioides. A população estudada, 

foi tanto a de pacientes sob alguma condição de saúde que 

levasse à dor crônica como com participantes voluntários 

submetidos a teste avaliativo da dor. 

Como os resultados são em maioria ensaios clínicos 

comparado a placebo, o THC mostrou uma variedade 

diversificada em termos de desempenho analgésico. Um 

resumo dos resultados é encontrado na tabela 2. Em seguida 

discute-se os resultados do THC, em comparação ao placebo, 

nos trabalhos encontrados.  
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Figura 1. Distribuição das formas de administração da 

Cannabis e canabinoides por ordem numérica 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Almog et al. (2020), conduziram um estudo clínico 

randomizado e cego, através do qual testaram o THC em 

comparação ao placebo em um novo inalador em 25 pacientes 

com dor crônica de nível 6 a 10 na escala visual analógica 

(EVA), o diagnóstico era de dor neuropática diabética, 

radiculopatia, síndrome da dor complexa regional e outras 

etiologias neuropáticas. O inalador testado era um novo 

equipamento que descarboxila o THC ácido através do 

aquecimento e entregas doses em forma aerossol em doses 

precisas de 0,5-1,5 mg de THC. O estudo buscava avaliar a 

farmacocinética, segurança e eficácia de duas doses baixas 

usadas com tal equipamento. Foi observada a melhora da dor 

crônica com as doses de THC comparadas ao placebo, e 
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também se concluiu que, através deste inalador, as doses 

podem ser mais seguras, uma vez que através dele é possível 

oferecer uma dose precisa da substância. 

Uma vez que estudos pré-clínicos demonstraram que os 

efeitos antinociceptivos, mediados por canabinoides, 

apresentavam variação de acordo com o sexo, Cooper et al. 

(2016) estenderam tais estudos para humanos, utilizando THC 

e placebo, com a maconha fumada na forma ativa, ou seja, 

contendo THC ou na forma inativa, sem a substância. Os 

participantes eram voluntários recrutados para um estudo sobre 

resposta a dor, humor e fisiologia. A amostra foi de 21 homens 

e 21 mulheres, e para o procedimento do estudo receberam 

uma cápsula contendo placebo ou um medicamento teste, 

seguido por cigarros de maconha contendo THC ou não. Em 

seguida os sujeitos da pesquisa participavam do Teste de 

Pressor a Frio (Cold-Pressor Test – CPT), no qual se submerge 

a mão em primeiramente em água a 37ºC por três minutos e 

logo após em um outro recipiente com água a 4ºC. Os 

participantes eram instruídos a tolerar o máximo que pudessem, 

mas poderiam retirar a mão a qualquer momento. O tempo de 

relatar a dor e retirar a mão foram registrados. Assim que 

retiravam a mão da água fria recebiam uma escala de 0 a 10 

para classificar a dor, sendo 0 não doloroso/ sem incomodo e 

10 para doloroso/incômodo. E ainda após o CPT respondiam o 

Questionário da dor de McGill (MPQ), caracterizando o tipo de 

dor.  

Entre homens a Cannabis ativa diminuiu 

significativamente a sensibilidade à dor comparada à Cannabis 

inativa (p<0,01), o que não ocorreu entre as mulheres. Porém a 
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Cannabis ativa aumentou a tolerância à dor imediatamente 

após fumada em ambos os sexos, porém por tempo muito curto.  

Tabela 2. Resultados 
Artigo Contexto  Comparador Conclusão 

ALMOG et 

al., 2020 

Dor crônica e o 

uso de um 

inalador 

THC X Placebo Superior ao placebo, e 

o inalador oferece 

doses precisas e baixas 

de THC 

CAPANO et 

al.,  2020 

Dor crônica CBD X Opioide O CBD pode reduzir o 

uso de opioides, 

melhorar a dor crônica e 

a qualidade de sono 

COOPER et 

al. 2018 

Dor no Teste de 

Pressor a Frio 

THC e Opioide A Cannabis melhora 

efeitos analgésicos da 

oxicodona, sugerindo 

sinergia entre ambos, 

sem aumento na 

tendência ao abuso da 

Cannabis. 

COOPER et 

al., 2016. 

Dor no Teste de 

Pressor a Frio 

Compara sexos e 

o uso de 

Cannabis com 

THC e sem THC 

Em homens a forma 

com THC diminuiu a 

sensibilidade à dor 

comparada à maconha 

inativa.  

DE VRIES et 

al., 2017 

Dor crônica 

abdominal 

THC X Placebo Estudo na fase 2 não 

encontrou diferenças 

entre placebo e THC na 

redução das medidas 

de dor em pacientes 
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com dor crônica 

abdominal 

LICHTMAN 

et al., 2018 

Dor crônica não 

aliviada por 

opioide em 

pacientes com 

câncer avançado 

Nabiximols X 

Placebo 

Segurança no uso, os 

benefícios se 

mostraram em aspectos 

avaliativos secundários 

POLI et al., 

2018 

Dor crônica THC e 

Tratamentos 

convencionais 

A Cannabis como 

adjunta pode ser mais 

eficaz no manejo do 

tratamento 

SCHIMRIGK 

et al.  2017 

Dor neuropática 

em esclerose 

múltipla 

Dronabinol X 

Placebo  

Dronabinol é uma 

opção segura como 

tratamento de longo 

período para a dor 

neuropática 

VAN DE 

DONK et al., 

2017 

Dor e 

fibromialgia 

4 variedades de 

Cannabis 

contendo THC e 

CBD X Placebo 

Houve melhora da dor 

com a variedade 

contendo níveis mais 

altos de THC e CBD 

(13,4 mg e 17,8mg). 

WALLACE et 

al. 2020 

Dor neuropática 

periférica 

diabética 

THC X Placebo Observou-se uma 

janela terapêutica entre 

valores extremos da 

curva U para o alívio da 

dor 

WEIZMAN et 

al., 2020 

Dor neuropática 

crônica 

THC X Placebo THC superior ao 

placebo 
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WILSEY et 

al., 2016 

Dor neuropática 

relacionado a 

dano ou doença 

na medula 

espinhal 

THC X Placebo  Doses menores 

parecem oferecer 

melhor risco benefício 

XU et al., 

2020 

 

Dor neuropática CBD X Placebo Redução na dor 

intensa, dor aguda, 

sensação de frio e 

coceira no grupo CBD. 

Sem efeitos adversos 

relatados. 
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Quanto a classificação da dor, não houve muita variação 

entre ambos os sexos, exceto na classificação como dolorosa, 

na qual teve uma tendência maior para as mulheres, o MPQ 

também não mostrou grandes variações entre ambos os sexos. 

A forma ativa também aumentou taxas subjetivas de tendência 

ao abuso da substância a partir de um teste de escala visual 

logo após a inalação da substância, com frases do tipo, “gostei”, 

“bom efeito”, e “fumaria de novo”. O estudo conclui que os 

resultados indicam uma maior analgesia induzida por Cannabis 

em homens. 

Referente à dor abdominal crônica, De Vries et al. 

(2017), realizaram estudo para conhecer os efeitos do THC 

neste tipo de dor em pacientes que sofreram cirurgia abdominal, 

ou por conta de pancreatite crônica. Participaram um total de 65 

pacientes divididos em ambas condições clínicas. Os pacientes, 

aleatoriamente, receberam o THC em comprimidos ou o 

placebo idêntico. Para avaliar a dor antes e após o teste, os 
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pacientes eram submetidos à Escala Visual Analógica (EVA) de 

0 a 10 da dor.  

O estudo não encontrou diferenças entre o placebo e o 

THC na redução das medidas de dor, contrariando as hipóteses 

iniciais do trabalho. O próprio estudo relata que as razões para 

isto são variadas, referindo quatro aspectos: insuficiência no 

potencial analgésico da droga; biodisponibilidade deficiente; 

uma resposta placebo forte, efeitos analgésicos indiretos e um 

desenho de estudo inadequado. Em relação a efeitos adversos, 

foram relatados de leve a moderados como tontura e náusea e 

pararam o uso do THC. O estudo, entretanto, conclui que o THC 

administrado três vezes ao dia foi seguro e bem tolerado em um 

período de tempo de 50 a 52 dias de tratamento. 

A partir do uso de dronabinol (THC) em pacientes com 

dor neuropática associada a esclerose múltipla, Schimrigk et al. 

(2017) buscaram mostrar os ricos benefícios positivos deste 

medicamento em um estudo inicialmente controlado por 

placebo por 16 semanas e posteriormente em estudo aberto por 

32 semanas. Os pacientes receberam placebo ou dronabinol. 

As ferramentas utilizadas para avaliar a dor foram a escala 

numérica para a dor com 11 pontos (NRS), e questionário de 

qualidade de vida SF-36 (QoL). Efeitos adversos também foram 

avaliados através de parâmetros de segurança. 

Foi, portanto, observada a diminuição da intensidade da 

dor em uma escala numérica de 11 pontos no tratamento de 16 

semanas, porém a diferença estatística entre ambos os grupos 

não foi alcançada. As reações adversas no geral foram baixas, 

porém maiores durante as primeiras 16 semanas. Revelando 

que dronabinol pode ser um medicamento seguro no longo 

termo. Nas semanas de follow-up a intensidade da dor 
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permaneceu baixa, entre 2,5 a 3,8 pontos. As pontuações nos 

questionários também demonstraram redução, porém sem 

diferenças significativas. Efeitos adversos foram relatados no 

uso do dronabinol, porém foram reduzidos ao longo do tempo 

de uso. Não houve sinais de abuso de droga, mas ocorreu um 

único possível caso de dependência.  

Avaliando distintos aspectos relacionados a dor crônica. 

Poli et al. (2018), buscaram avaliar os efeitos da maconha e 

seus benefícios relatados pelos pacientes com distintos 

diagnósticos de dor. Para este estudo 338 pacientes 

participaram em um estudo prospectivo sem placebo para 

avaliar os efeitos do THC. Foi utilizada uma decocção de 

Cannabis Flos 19% (forma comercializada da planta nos Países 

baixos, contendo THC) em conjunto com os tratamentos 

farmacológicos que os pacientes já vinham tomando. Foi 

relatada a melhora na dor, ansiedade e sintomas de depressão. 

O estudo conclui ainda que a maconha pode ser um tratamento 

adjunto na analgesia tradicional, sendo uma ferramenta mais 

eficaz no tratamento da dor crônica e suas consequências em 

suas dimensões funcional e psicológica, entretanto o estudo 

afirma que Cannabis não é a resposta para a dor de todo 

mundo. 

O trabalho realizado por Van de Donk et al. (2017), ao 

estudarem dor e fibromialgia, testaram 4 diferentes tipos de 

maconha com a quantidade conhecida de THC e CBD. Os 

pacientes receberam um destes quatro tipos, sendo que um 

deles era a variedade sem THC ou CBD, ou seja, placebo. As 

outras três possibilidades eram variedades homogêneas das 

flores de Cannabis sativa L. cultivadas sob condições 

padronizadas e comercializadas nos Países Baixos, sendo as 
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seguintes: Bedrocan® (22,4mg TH, < 1mg CBD); Bediol® 

(13,4mg THC, 17,8mg CBD), Bedrolite® (18,4mg CBD, <1mg 

THC).  

Para o estudo foram selecionadas 25 pacientes 

voluntárias, e em seguida diagnosticadas com fibromialgia por 

um reumatologista. Em seguida receberam a dose de Cannabis 

através de um vaporizador considerado seguro e confiável para 

a administração da maconha. Para avaliar a dor, foram 

utilizadas uma escala visual de 11 pontos e um teste de dor à 

pressão, e teste de dor à corrente elétrica. Dois questionários 

foram utilizados para avaliar efeitos psicotrópicos O sangue foi 

coletado para medidas de concentração plasmática das 

substâncias. Efeitos adversos também foram coletados e 

reportados. 

Os resultados indicaram que nenhum dos tratamentos 

teve efeito maior que placebo nos escores de dor espontânea, 

ainda assim o Bediol®, cujas doses tanto de THC e de CBD são 

mais altas, obteve melhor resposta com uma diminuição de 

30% na dor espontânea. As variedades com altas taxas de THC 

aumentaram o limiar dar dor por pressão. A variedade com alto 

nível de CBD foi desprovida de efeitos analgésicos. Notou-se 

ainda que o CBD aumentou as concentrações plasmáticas de 

THC, mas teve efeito antagonista na analgesia. Quanto a 

efeitos adversos foram considerados como leves com pacientes 

apresentando dor na garganta, gosto ruim e tosse após 

inalação. Os efeitos psicoativos também foram considerados 

leves, com pacientes relatando não gostar da sensação obtida. 

 A Cannabis em forma de aerossol foi administrada em 

estudo placebo controlado para a dor neuropática diabética 

(Wallace et al., 2020). Dezesseis pacientes participaram em 4 
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sessões separadas por duas semanas, recebendo uma das 4 

opções em uma única dose: placebo, ou Cannabis nas doses 

de 1%, 4% ou 7%. A via de administração foi através de um 

vaporizador. Logo após a inalação era realizada a avaliação da 

dor através de EVA e teste cognitivo, para avaliar efeitos do 

THC. Além disso, os pacientes foram submetidos à retirada de 

amostra sanguínea nos períodos de tempo após a 

administração do THC de 0, 15, 30, 45, 60, 150 e 240 minutos. 

Os resultados sugeriram uma relação de curva U na qual as 

taxas de dor têm valores maiores nos níveis extremos de THC 

tanto altos como baixo, resultando que na dosagem baixa da 

concentração plasmática de THC em 16 ng/mL os escores de 

dor caíram precipitadamente, e quando atingiu 31 ng/mL de 

THC plasmático, foi observada uma piora nos mesmo escores. 

Portanto, sugere-se que há uma janela terapêutica entre ambos 

os valores para uma melhora no quadro da dor.  

Em Weizmen et al. (2018), 15 pacientes com dor 

neuropática radicular lombar crônica participaram de um estudo 

randomizado duplo-cego, controlado por placebo para 

caracterizar as mudanças cerebrais funcionais envolvidas com 

o THC. Os participantes receberam óleo contendo THC ou 

placebo em administração sublingual. Posteriormente, foram 

ainda realizados o escaneamento cerebral e a avaliação da dor. 

Os resultados além de permitir mapear zonas cerebrais da 

analgesia ligada ao THC, permitiu avaliar a redução significativa 

da dor a partir do uso do THC, comparado com o placebo, com 

dados obtidos através de escala visual analógica duas horas 

após administração da substância, já outras condições 

clinicamente relevantes, como ansiedade e medidas 

cardiovasculares, não mudaram comparados ao placebo. 
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Em um último estudo comparando THC e placebo, Wilsey et al. 

(2016), buscaram avaliar a eficácia analgésica da Cannabis 

vaporizada em pacientes com dor neuropática relacionadas a 

dano ou doença na medula espinhal.  

Participaram 42 pacientes com queixa de dor, mesmo 

recebendo tratamento tradicional O estudo em fase I durou 8 

horas e os pacientes foram submetidos a um procedimento 

padrão ao inalar quatro tragadas de Cannabis contendo 

placebo, ou THC a 2,9% ou 6,7%. Uma segunda dose foi dada 

3 horas depois e eram inaladas de 4 a 8 tragadas à escolha do 

participante, justificando esta estratégia como tentativa de 

reduzir o efeito placebo. A resposta analgésica ao THC foi 

significante a partir da EVA. O número de doses para tratar e 

alcançar a redução de 30% da dor foi de 4 para a dose baixa 

vs. placebo e 3 para a dose mais baixa vs. placebo, não 

havendo grande variação entre ambas. Os efeitos na redução 

da dor foram ainda maiores ao acrescentarem os efeitos 

subjetivos e psicoativos como covariante do modelo. O trabalho 

conclui ainda que as doses menores de THC parecem oferecer 

uma melhor relação risco - benefício a estes pacientes. 

Ainda com o uso do THC, mas em comparação com um 

dos tratamentos mais comuns à dor crônica, os opioides, temos 

Cooper et al. (2018) que conduziram um estudo duplo-cego 

controlado por placebo e de mesmo grupo com 18 pacientes 

saudáveis usuários de maconha e submetidos à administração 

de oxicodona. Para avaliar a analgesia foi utilizado o Teste de 

Pressor a Frio. No ensaio clínico foi administrado cigarros de 

maconha contendo 0,0 ou 5,6 de THC, e cápsulas contendo 

oxicodona na dosagem de 2,5 ou 5mg, ou placebo. Uma 

cápsula do opioide ou placebo era administrada 45 minutos 
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antes da maconha fumada. Os pacientes poderiam inalar até 3 

tragos de maconha. Escalas de dor e formulário para classificar 

a Cannabis e as cápsulas também foram utilizados. Os 

resultados indicaram que quando juntas, o uso da Cannabis 

aumentou os efeitos analgésicos subliminares da oxicodona. Já 

quanto a efeitos subjetivos o opioide não aumentou taxas 

associadas ao abuso da Cannabis, porém a combinação de 

Cannabis com oxicodona a 2.5 mg produzira, ainda que 

pequena, um significante aumento na tendência ao abuso da 

oxicodona. Por fim conclui que há um efeito sinérgico entre 

ambas as substâncias, sem causar uma tendência ao abuso da 

Cannabis. 

Além de corresponderem entre si, estes resultados 

condizem com estudos em modelos animais, remetendo, então, 

o papel analgésico do canabinoide e seu potencial terapêutico 

em enfermidades nas quais a principal característica clínica é a 

dor crônica. Em revisão sistemática da base de dados 

Cochrane (Mücke et al., 2018) ainda não se encontra evidências 

altas quanto ao uso do THC no combate à dor, porém a partir dos 

dados acima é possível haver uma tendência para tal. 

Outros aspectos ainda necessitam ser detalhados, como 

por exemplo, a dosagem necessária para a analgesia, uma vez 

que doses baixas parecem oferecer melhor analgesia (Wilsey 

et al., 2016); ou ainda, que valores extremos, sejam altos ou 

muito baixos não demonstraram resultados favoráveis, 

havendo uma janela terapêutica ideal (Wallace et al, 2020). 

Entretanto, cada estudo deve levar em consideração seus 

aspectos metodológicos para que se possa chegar a uma 

possível padronização de doses, além da necessidade de mais 

estudos. 
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A segurança do uso do THC também deve ser discutida 

e analisada, uma vez que este canabinoide provoca efeitos 

psicoativos e pode levar a efeitos adversos, bem como induzir 

ao abuso e dependência, portanto, deve-se buscar os níveis 

seguros para esta substância, para que não cause danos à 

saúde do paciente. Sabidamente, por exemplo, os opioides têm 

se tornado um problema de saúde pública quanto ao abuso e 

dependência, especialmente nos Estados Unidos, colocando 

vidas em riscos (HASTINGS; HOWISON; INMAN, 2020).  

Discutindo agora o THC usado junto ao CBD, o 

nabiximols é um medicamento comercializado sob o nome 

Sativex® e contém, na proporção aproximada de 1:1, tanto o 

THC quanto o CBD. Lichtman, et al. (2018) buscaram conhecer 

seu uso, como adjunto ao tratamento com opioide, na dor em 

pacientes oncológicos. Participaram 397 pacientes que sofriam 

de câncer avançado e com dor entre os escores 4 e 8 mesmo 

com terapia otimizada de opioides. Os pacientes foram 

alocados em Nabiximols (n=199) ou placebo (n=198).  O estudo 

era multicêntrico em 114 locais diferentes espalhados pela 

Europa e Estados Unidos.  

Os resultados foram variados, pacientes estadunidenses 

obtiveram melhores resultados do que aqueles do resto do 

mundo, e isto talvez se deva a variáveis como diferença da dose 

de opioides e a distribuição de tipos diferentes de câncer. 

Concluindo que o nabiximols não foi superior ao placebo 

primariamente, mas que seus benefícios foram encontrados em 

endpoints secundários (especificamente nos Estados Unidos), 

e que o medicamento pode ter maior utilidade em pacientes 

com câncer avançado e que receberam doses menores de 
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opioides, tais como indivíduos que tiveram intolerância precoce 

à terapia com opioide. 

O CBD também foi utilizado como modulador da dor 

crônica, ainda que em um menor número de estudos, uma vez 

que os resultados com THC ainda são mais consistentes no 

combate a dor. A seguir são apresentados alguns detalhes. 

O estudo realizado por Capano et al. (2020) buscou 

investigar o impacto de um extrato de maconha com CBD no 

uso de opioide e os indicadores de qualidade de vida entre 

pacientes com dor crônica. Um total de 97 pacientes concluiu o 

estudo, todos tinham o diagnóstico de dor crônica e estavam 

sob o tratamento com opioides por pelo menos dois anos. Os 

pacientes receberam o extrato em forma de gel contendo 15,7 

mg CBD. Os pacientes recebiam informação sobre o CBD e 

escolhiam sua titulação, não houve o controle com placebo. Os 

resultados foram: 53% dos participantes reduziram ou, até 

mesmo, eliminaram o uso de opioide dentro de 8 semanas de 

uso do extrato, também foram notados redução em 

polifarmácia; inclui-se também a melhora do quadro de dor, e 

da qualidade do sono. Pacientes que rejeitaram o uso do CBD 

(n=3) não diminuíram o uso de opioides em nenhum intervalo. 

Como resultados secundários obtidos a partir do estudo, foi a 

melhora da qualidade de vida avaliada através de quatro 

questionários. 

Na pesquisa realizada por Xu et al. (2020) os autores 

buscaram evidenciar a eficácia de um óleo de CBD de uso 

tópico no manejo da dor periférica. 29 pacientes foram 

randomizados, 14 para o grupo placebo e 15 para o grupo que 

recebeu um produto contendo 250mg de CBD. Ao fim da quarta 

semana os pacientes do grupo placebo eram identificados e 
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tinham a oportunidade de cruzar para o grupo de tratamento 

para ser avaliado por mais 4 semanas, dos 14 pacientes iniciais 

neste grupo, 9 cruzaram para o grupo CBD. A Escala de Dor 

Neuropática foi aplicada a cada duas semanas para avaliar 

mudanças desde a linha de base até o fim do tratamento. Os 

resultados indicaram a redução significante na dor intensa, dor 

em pontada, sensações de frio e de coceira no grupo CBD 

comparado ao placebo. Concluindo, portanto, que a aplicação 

transdérmica do óleo de CBD pode alcançar melhoras 

significantes não só na dor como em outras sensações 

incômodas dos pacientes portadores de dor crônica. Além disso 

o produto foi bem tolerado e pode se tornar uma alternativa mais 

efetiva ao tratamento da neuropatia periférica comparado a 

outras terapias. 

Ao refletir-se sobre essas três pesquisas, pode-se 

afirmar que o CBD embora apresente efeito antagonista ao 

THC, em alguns aspectos, trouxe, no entanto, evidências no 

combate à dor crônica. Os dados ainda não são consistentes e 

carecem de maiores estudos. O CBD pode vir a ser promissor, 

especialmente por não favorecer efeitos psicoativos, o que 

pode evitar o uso secundário da planta como terapêutica. Os 

dados com o CBD inicialmente foram controversos, mas 

Formukong, Evans e Evans (1988 apud Parker, 2017) 

incialmente encontraram eficácia com o óleo de CBD oral para 

a dor crônico, com o CBD sendo testado nesse sentido em 

estudos futuros (PARKER, 2017). Ainda que pouco 

consistentes, há a possibilidade de abranger os estudos com 

este canabinoide para os casos de dor crônica.  
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CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados, pode-se concluir que a Cannabis 

sativa se mostra promissora no tratamento da dor crônica. 

Ainda que os resultados para esta revisão sejam em número 

reduzido, suas evidências abrem para a possibilidade de mais 

estudos que tragam mais detalhes do uso desta planta para a 

terapêutica discutida. O fitocanabinoide mais promissor foi o 

THC, aparecendo em maior número de estudos e com efeitos 

superiores aos do placebo, exceto quando ao tratar da dor 

crônica abdominal. Os efeitos adversos do uso da Cannabis 

foram relatados como leve a moderados, embora maiores 

estudos sejam necessários. E o risco ao uso da planta de forma 

abusiva ou de modo recreativo ao ponto de gerar a 

possibilidade da dependência pela mesma, também são fatores 

para uma avaliação mais detalhada, entretanto os estudos 

acima não referiram grandes riscos quanto a este aspecto.  
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RESUMO: A urticária crônica é uma condição caracterizada 
pelo aparecimento de erupções cutâneas e/ou angioedema 
com duração de mais de 6 semanas. O guideline mais recente 
da EAACI/GA²LEN/EDF/WAO acerca da urticária considera as 
infecções parasitárias como possíveis causas subjacentes 
desse distúrbio. Esta revisão integrativa tem por objetivo 
caracterizar os artigos encontrados a respeito da relação entre 
urticária crônica e parasitoses intestinais e descrever a 
aplicabilidade de seus resultados na prática. Foi realizada uma 
pesquisa, utilizando-se de descritores sobre o tema, nas bases 
eletrônicas de dados: PUBMED/MEDLINE, LILACS e SCIELO. 
Excluíram-se trabalhos anteriores ao ano de 2010 e revisões. A 
amostra foi constituída por 16 artigos. A prevalência de infecção 
parasitária em pacientes com urticária crônica variou de 0% a 
75,4%. A maior taxa de prevalência foi encontrada com Anisakis 
simplex, seguido de Toxocara canis. Foram observadas 
infecções por helmintos em 9 estudos e infecções por 
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protozoários em 8 estudos. Em 10 dos 16 estudos analisados, 
os pacientes com urticária crônica espontânea(UCE) foram 
tratados para infecções parasitárias. O número total de 
pacientes tratados foi de 95, dos quais 58,9% (56 pacientes) se 
beneficiaram. Sugere-se que exista uma importante associação 
entre urticária crônica e infecção parasitária. Mais estudos são 
necessários para determinar a prevalência de UCE e parasitose 
intestinal na nossa população e também em outras regiões do 
mundo. 
Palavras-chave: Urticária Crônica. Infecções. Parasitos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Parasitoses intestinais são doenças infecciosas 

causadas por helmintos e protozoários e ocorrem mais 

frequentemente em populações com baixas condições 

socioecônomicas, difícil acesso à educação e saneamento 

básico precário ou inexistente (CHIEFFI; AMATO NETO, 2003). 

As parasitoses intestinais são um grande problema de saúde 

pública no mundo e são endêmicas em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil (FREI; 

JUNCANSEN; RIBEIRO-PAES, 2008).  

De acordo com a OMS (2020), mais de 1,5 bilhão de 

pessoas, ou seja, 24% da população mundial estão infectadas 

com helmintos transmitidos pelo solo, como Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura, Necator americanus, 

Ancylostoma duodenale e Strongyloides stercoralis. Outras 

helmintíases comuns incluem Taenia solium, Schistosoma spp., 

Opistorchis viverinni, Onchocerca volvulas e Wuchereria 

bancrofti. Neste grupo ainda estão incluídos Anisakis simplex e 

Toxocara canis. 
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Os protozoários englobam todos os organismos 

protistas, eucariotas, constituídos por uma única célula, sem 

diferenciação em tecidos. Compreendem entre outras, as 

espécies Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Toxoplasma 

gondii e Cyclospora cayetanensis (NEVES, 2016). Outros 

exemplos de protozoários incluem Dientamoeba fragilis e 

Blastocystis hominis. 

A urticária é uma condição caracterizada pelo 

aparecimento de erupções cutâneas e/ou angioedema, 

devendo ser diferenciada de outras condições médicas em que 

podem ocorrer erupções cutâneas, angioedema ou ambos, por 

exemplo, anafilaxia, síndromes autoinflamatórias, vasculite 

urticariforme ou angioedema mediado por bradicinina, incluindo 

angioedema hereditário (ZUBERBIER et al, 2018). 

A urticária é classificada de acordo com a duração em 

aguda, quando os sinais e sintomas persistem por menos do 

que 6 semanas, ou crônica nos casos em que se manifesta 

diariamente ou quase diariamente por mais do que 6 semanas. 

A urticária crônica (UC), por sua vez, pode ser subdividida em 

2 tipos: urticária crônica espontânea (UCE) quando ocorre sem 

nenhum fator desencadeante específico envolvido, ou urticária 

crônica induzida (UCI) que pode ser induzida por estímulos 

específicos, como frio, calor, pressão, aumento da temperatura 

corporal, etc (ZUBERBIER et al, 2018; ENSINA, 2019) . 

O guideline mais recente da EAACI/GA²LEN/EDF/WAO 

que trata a respeito da urticária considera as infecções 

parasitárias como possíveis causas subjacentes desse distúrbio 

(ZUBERBIER et al, 2018). A relação das doenças parasitárias 

com a urticária crônica varia de acordo com as localizações 

geográficas e os hábitos de cada paciente. Entretanto, o 
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mecanismo da urticária durante a infecção parasitária ainda é 

pouco claro. 

Diante disso, é de grande aplicabilidade o estudo da 

associação da urticária crônica a doenças parasitárias 

intestinais. Esta revisão integrativa tem por objetivo caracterizar 

os artigos encontrados a respeito da relação entre a urticária 

crônica e as parasitoses intestinais, por meio de uma pesquisa 

na literatura nacional e internacional, e descrever a 

aplicabilidade de seus resultados na prática. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão integrativa tem a abordagem metodológica 

mais ampla no contexto das revisões e consiste em 6 fases: 

elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na 

literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, 

discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. 

A pergunta realizada para nortear o sentido deste estudo 

foi: Existe relação entre parasitoses intestinais e urticária 

crônica? 

No mês de outubro de 2020, iniciou-se a busca de artigos 

na internet para compor o corpus da revisão. As bases de dados 

eletrônicas acessadas foram MEDLINE (Medical Literature 

Analysis and Retrieval System on-line) e PUBMED (National 

Library of Medicine), desenvolvido e mantido pelo National 

Center for Biotechnology Information (NCBI), incluindo os 

campos da Biomedicina e da Saúde; LILACS (Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências Sociais e da Saúde) e 

SCIELO (Scientific Eletronic Library Online). 
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A busca de artigos nas bases de dados 

PUBMED/MEDLINE, LILACS e SCIELO foi realizada utilizando-

se as terminologias em saúde consultadas nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS/ Bireme) e no Medical Subject 

Headings (MeSH). 

Foram utilizados os seguintes descritores em inglês, 

consultados no MeSH: urticaria; intestinal diseases, parasitic; 

helminthiasis; protozoan infections; nematode infections; 

helminths; strongyloidiasis; giardiasis; amebiasis;  

ancylostomiasis; schistosomiasis; parasites e seus 

correspondentes em português consultados por meio do DeCS. 

Para a seleção da amostra de artigos proveitosos para o 

estudo, foram considerados como critérios de inclusão: artigos 

a respeito da associação da urticária crônica a parasitoses 

intestinais, indexados nas bases de dados selecionadas para o 

estudo e publicados  entre os anos de 2010 e 2020, escritos na 

língua inglesa, portuguesa ou espanhola. Como critérios de 

exclusão: artigos que tratam da urticária crônica ou parasitose 

intestinal isoladamente, artigos que abordam a urticária aguda 

e revisões de literatura, integrativas ou sistemáticas. 

Com isso, foram encontrados 110 artigos, sendo 21 

repetidos na base de dados LILACS e SCIELO, já que sua 

pesquisa foi posterior à realizada no PUBMED/MEDLINE, e 

submetidos à exclusão. Após a leitura dos resumos dos 89 

artigos, foram excluídos 67 por não atenderem aos critérios de 

inclusão. Após isso, os 22 artigos incluídos foram lidos na 

íntegra, e foram excluídos 6 por não conseguirem responder à 

questão norteadora e objetivos traçados no início da pesquisa.  

Por fim, o corpus da revisão integrativa foi composto por 16 

artigos (Fluxograma 1). 
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Fluxograma 1. Seleção dos artigos encontrados 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 Com a intenção de facilitar a organização das informações 

contidas em cada artigo incluído na pesquisa, elaborou-se uma 

tabela onde se descreveram características de cada artigo, 

como: título, autores, ano, país do estudo, prevalência da 

infecção por parasita, parasitas identificados, método 

laboratorial utilizado, tratamento atiparasitário realizado e se 

houve melhora da urticária crônica após o tratamento. À medida 

em que se leram os estudos, a tabela foi preenchida, e na 

sequência deu-se início a análise dos resultados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos 16 estudos analisados, a prevalência de infecção 

parasitária (IP) em pacientes com urticária crônica (UC) variou 

de 0% a 75,4% (Tabela 1). A maior taxa de prevalência foi 

descrita com Anisakis simplex, seguida por Toxocara canis. 

A prevalência de 75,4% foi encontrada em um estudo 

com 57 pacientes com diagnóstico de urticária crônica. Destes 

43/57  apresentaram sensibilização ao Anisakis simplex por 

prick test, IgE sérica e Teste de ativação de basófilos, o que 

evidenciou uma relação significante entre urticária crônica e 

sensibilização a este parasita (FREZZOLINI , A. et al, 2010). 

Em um dos estudos analisados, 36/84 pacientes com 

urticária crônica tiveram teste positivo para Toxocara canis por 

Western blot, ou seja, uma prevalência de 42,8% e 9/84 tiveram 

teste positivo pelo TES-ELISA (ensaio de imunoabsorção 

enzimática com antígeno de excreção e secreção do Toxocara 

canis). Neste estudo, a proporção de resultados positivos 

usando o TES-ELISA nos pacientes com doenças de pele não 

foi significativamente diferente da obtida no grupo-controle, 

porém usando o Toxocara Western blot como método de 

diagnóstico a quantidade de resultados positivos para pacientes 

com doenças de pele foi substancialmente maior que no grupo-

controle (BELLANGER, A. et al, 2010).  

Em outro estudo foi realizada avaliação de IgE específica 

para Anisakis Simplex e dosagem de IgG para Toxoplasma 

gondii. A prevalência de infecção por Toxoplasma gondii foi de 

40,5%, no entanto, quando comparado com o grupo-controle 

não houve diferença significativa. A probabilidade de urticária 
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crônica foi maior quando anticorpos específicos contra A. 

simplex e T. gondii foram encontrados simultaneamente 

(FERNÁNDEZ-FÍGARES et al, 2015). 

 Em quatro estudos, a prevalência não foi descrita, sendo 

três deles por se tratar de relatos de caso e um porque tinha 

como objetivo avaliar a efetividade de um tratamento empírico 

anti-helmíntico para viajantes com quadro de urticária crônica 

sem infecção helmíntica comprovada (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Prevalência de infecção parasitária em pacientes com 
urticária crônica nos estudos analisados. 

Autor / Ano 
(%) pacientes 

com IP 

Parasita 

identificado 

Karagöz E. et al, 

2015 

Prevalência não 

descrita 

Toxocara canis 

Nahshoni, A. et al, 

2016 

Prevalência não 

descrita 

- 

Zubrinich, C. M. et 

al, 2019 

Prevalência não 

descrita 

Strongyloides 

stercoralis 

Veraldi, S. et al, 

2018 

Prevalência não 

descrita 

Entamoeba 

histolytica 

Viñas, M. et al, 2020 
A.simplex 
(32,7%) 

T.canis(3,6%) 

Anisakis simplex e 
Toxocara canis 

Matos Fialho, P. et 

al, 2017 
18,7% 

Toxocara canis 
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Fernández-Fígares, 

V. et al, 2014 

T. gondii 
(40,5%) 

A.simplex 

(Prevalência 

não descrita) 

Toxoplasma gondii e 
Anisakis simplex 

Ventura, M. T. et al, 

2012 
49,7% 

Anisakis simplex 

Frezzolini, A. et al, 

2010 
75,4% 

Anisakis simplex 

Bellanger, A. et al, 

2010 
42,8% 

Toxocara canis 

Vezir, S. et al, 2019 

22,4% 
(Crianças) 

7% 
(Adultos) 

Blastocystis hominis, 
Dientamoeba fragilis 

e 
Giardia duodenalis 

Yilmaz, E. A. et al, 

2016 
 

Blastocytis hominis, 

Giardia intestinalis, 

Dientamoeba fragilis, 

Enterobius 

vermicuralis e 

Entamoeba spp. 

 

Chansakulporn.S. et al, 

2014 
5,4% 

Dientamoeba fragilis 

e Giardia lamblia 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chansakulporn+S&cauthor_id=25023899
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Yilmaz, E. A. et al, 2017 8,5% 
Blastocytis hominis, 

Giardia lamblia, 
Dientomoeba fragilis 

Azkur, D. et al, 2016 6,5% 

Entamoeba 

histolytica, 

Entamoeba coli,  

Giardia lamblia, 

Iodamoeba butschlii, 

Blastocystis spp. e 

Enterobius 

vermicularis 

Gómez, R. M. et al, 2019 8,8% Não especificado 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

A maioria dos estudos que avaliam a taxa de prevalência 

de infecção parasitária e urticária crônica veio da Turquia (5) e 

Itália (3), além de 2 publicações da Argentina e 2 do Brasil. Além 

destas, teve 1 publicação proveniente de Israel (NAHSHONI, A. 

et al, 2016), 1 da Austrália (ZUBRINICH, C. M. et al, 2019), 1 da 

Espanha (FERNÁNDEZ-FÍGARES, V. et al, 2014), 1 da França 

(BELLANGER, A. et al, 2010) e 1 da Tailândia 

(CHANSAKULPORN.S. et al, 2014).  

No Brasil, foi realizado um estudo para descrever a 

presença de anticorpos IgG contra Toxocara spp. e sua relação 

com a urticária em crianças de 2 a 12 anos moradoras de 

Campinas-SP. Foram estudadas 168 crianças, destas 64 
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tinham urticária e 12 delas (18,7%) tinham toxocaríase (MATOS 

FIALHO; CORREA; LESCANO, 2017).  

Um estudo realizado na Argentina e publicado este ano, 

encontrou uma soroprevalência de 30,9% de IgE e 32,7% de 

IgG para Anisakis simplex e 10,9% de IgE e 3,6% de IgG para 

Toxocara canis em 55 pacientes com diagnóstico de urticária 

crônica ( VIÑAS, M. et al, 2020). 

Para a detecção de parasitas foram realizados exames 

parasitológico de fezes (EPF) isoladamente ou em combinação 

com outras investigações em 8 estudos. Outros testes incluíram 

sorologia (incluindo medições dos níveis de IgE / IgG 

antiparasitários totais e / ou específicos, n = 10), contagens de 

eosinófilos no sangue ( n = 7), testes cutâneos de puntura (prick 

test) ( n = 7), PCR ( n = 4) e teste de ativação de basófilos (BAT) 

( n = 1). Em alguns estudos, várias investigações foram 

realizadas (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Método utilizado no diagnóstico de infecção 
parasitária em pacientes com urticária crônica nos estudos 
analisados. 

Autor / Ano Método diagnóstico 

Karagöz E. et al, 2015 

TES-ELISA, IgG para T. 

canis, PCR, contagem de 

eosinófilos, EPF, Sorologia 

IgM e IgG para toxoplasma 

Nahshoni, A. et al, 2016 Não especificado 
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Zubrinich, C. M. et al, 2019 

ELISA-IgG para 

Strongyloides, sorologia para 

Strongyloides, EPF 

Veraldi, S. et al, 2018 Contagem de eosinófilos, EPF 

Viñas, M. et al, 2020 

TES-ELISA para T. canis e  

FEIA para T. canis e A. 

simplex. 

Matos Fialho, P. et al, 2017 TES-ELISA para T. canis 

Fernández-Fígares, V. et al, 

2014 

Prick test, IgE sérica 

específica para A. simplex e 

IgG para T. Gondii 

Ventura, M. T. et al, 2012 Prick test para A. simplex 

Frezzolini, A. et al, 2010 

Prick test, IgE específica para 

A. simplex e BAT induzido por 

Anisakis 

Bellanger, A. et al, 2010 
Western blot (WB) e TES-

ELISA para T. Canis 

Vezir, S. et al, 2019 
EPF, IgE total e contagem de 

eosinófilos 

Yilmaz, E. A. et al, 2016 
Contagem de eosinófilos; 

PCR; IgE total; EPF, prick test 
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Chansakulporn.S. et al, 2014 
Contagem de eosinófilos; 

EPF, prick test 

Yilmaz, E. A. et al, 2017 
Contagem de eosinófilos; 

PCR; IgE total; EPF, prick test 

Azkur, D. et al, 2016 
Contagem de eosinófilos; 

PCR; EPF, prick test 

Gómez, R. M. et al, 2019 Não especificado 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

TES-ELISA: ensaio de imunoabsorção enzimática com antígeno de 

excreção e secreção do Toxocara canis. PCR: proteína C-reativa. EPF: 

exame parasitário de fezes. FEIA: fluorescência enzimática. 

 

Pacientes infectados por helmintos foram observados 

em 10 estudos e pacientes infectados por protozoários em 7 

estudos. Com relação a prevalência dos diferentes parasitas em 

pacientes com urticária crônica espontânea, foram observados 

que em 4 estudos (prevalência de 32,7% a 75,4%) o tipo de 

parasita foi o Anisakis simplex. Em outros 4 estudos, com 

prevalência de 3,6%% a 42,8%, o parasita foi Toxocara canis. 

Apenas em 2 estudos, prevalência de 0,4%, o parasita foi a 

Entamoeba hystolitica. Em um único estudo, porém com 

prevalência de 40,5%, Toxoplasma gondii. Em 5 estudos o 

parasita foi Blastocystis hominis, prevalência de 2,2% a 18,4%. 

Em outros 5 estudos (prevalência apenas de 1 a 2,3%), Giardia 

duodenalis. O Parasita Dientamoeba fragilis, com uma 

prevalência de 0,4% a 2,6%, foi encontrado em 4 estudos. Por 

fim, em apenas 2 estudos (prevalência de 0 a 1,4%), o tipo de 

parasita foi o Enterobius vermicularis. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chansakulporn+S&cauthor_id=25023899
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Em 10 dos 16 estudos analisados, os pacientes com 

urticária crônica espontânea foram tratados para infecções 

parasitárias. Em 9 estudos o tratamento constituiu-se de 

medicamentos antiparasitários sendo que em um deles o 

tratamento foi realizado empiricamente, ou seja, sem infecção 

parasitária diagnosticada (Tabela 6). Neste estudo, 19 

pacientes com urticária crônica espontânea retornando de 

países endêmicos foram tratados com albendazol 

empiricamente; 57,9% dos viajantes obtiveram resposta total e 

10,5% obtiveram resposta parcial ao tratamento (NAHSHONI, 

A. et al, 2016). 

 Em um estudo foram descritos relatos de caso de  quatro 

adultos do sexo masculino com faixa etária entre 28 e 64 anos 

com diagnóstico de urticária crônica. Três destes pacientes 

apresentavam queixa de dor abdominal associada, e um deles 

não apresentava outras queixas. Todos os 4 casos 

apresentaram sorologia positiva para Strongyloides stercoralis 

e obtiveram melhora dos sintomas de urticária crônica após o 

tratamento com ivermectina (ZUBRINICH, C. M.  et al, 2019) .  

 No relato de caso de uma mulher de 49 anos com 

urticária crônica, dor abdominal e diarréia, após diagnóstico de 

infecção por Entamoeba histolytica, foi relatada remissão 

completa da urticária após uso do metronidazol, sem uso de 

anti-histamínico (VERALDI; ANGILERI; ROSSI, 2019). 

Em outro estudo foi administrada dieta isenta de peixes 

nos pacientes com sensibilização a Anisakis simplex. Neste 

estudo, um total de 213 adultos tiveram critério para urticária 

crônica. Destes, 106/213 foram sensibilizados para Anisakis 

Simplex. Os 106 pacientes foram acompanhados por 6 meses 
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com restrição de dieta e em 82 casos (77,3%) houve remissão 

completa da urticária (VENTURA  et al, 2013). 

O número total de pacientes com urticária crônica 

espontânea tratados com medicamentos antiparasitários foi de 

95, dos quais 58,9% (56 pacientes) se beneficiaram. Na maioria 

dos estudos em que foi realizado tratamento para infecção 

parasitária houve melhora dos sintomas de urticária crônica 

espontânea em pelo menos metade dos pacientes (Tabela 3). 

No estudo em que foi administrada dieta isenta de peixes 

nos pacientes sensibilizados a Anisakis simplex também foi 

relatado melhora clínica de urticária.  

 

Tabela 3: Efeitos do tratamento anti-parasitário na urticária 
crônica. 

 
Autores 

Número de 
pessoas 

tratadas com 
drogas 

antiparasitárias 
(n) 

Número de 
pessoas 

que 
obtiveram  

melhora da 
UCE após 
tratamento 

n(%) 

Droga 
utilizada 

Karagöz E. et al 1 1(100%) Albendazol 

Nahshoni, A. et 
al 

19 13(68,4%) Albendazol 

Zubrinich, C. M. 
et al 

4 4(100%) Ivermectina 

Veraldi, S, et al 1 1(100%) Metronidazol 
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Vezir, S. et al 
14 crianças 
5 adultos 

8 crianças 
3 adultos 

Metronidazol 

Yilmaz, E. A. et 
al 

21 16(76,2%) 
Não 

especificado 

 
Chansakulporn.

S. et al 
5 

Não 
especificado 

Metronidazol 

Yilmaz, E. A. et 
al 

19 9(47,3%) 
Não 

especificado 

Azkur, D. et al 6 1(16,6%) 
Não 

especificado 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Nas últimas décadas, muitos avanços foram feitos na 

identificação de causas de diferentes tipos e subtipos de 

urticária, por exemplo na urticária crônica espontânea. Entre 

outros, autoimunidade, reações de hipersensibilidade não 

alérgica a alimentos ou medicamentos e infecções agudas ou 

crônicas (exemplos, Helicobacter pylori, estreptococos, 

estafilococos, Yersinia, Giardia lamblia, Mycoplasma 

pneumoniae, vírus da hepatite, parvovírus B19, Anisakis 

simplex, Entamoeba spp. e Blastocystis spp.), foram implicados 

como sendo causas subjacentes da urticária (ZUBERBIER et 

al, 2018). 

A relação das infecções parasitárias com a urticária 

crônica, vem sendo discutida há vários anos, no entanto seu 

papel na patogênese da doença ainda é incerto. Tem-se 

observado que a frequência e a relevância das doenças 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chansakulporn+S&cauthor_id=25023899
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chansakulporn+S&cauthor_id=25023899
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infecciosas variam consideravelmente entre os diferentes 

grupos de pacientes e as diferentes regiões geográficas. 

Nesta revisão, a maior prevalência das infecções 

parasitárias associadas a urticária crônica foi encontrada na 

infecção por Anisakis simplex, nematóide de peixes marinhos, 

transmitidos para os humanos a partir da ingestão de peixes 

crus ou mal cozidos contendo as larvas do parasita (MONEO, 

2017). A infecção por este parasita já havia sido discutida como 

uma possível causa de urticária espontânea aguda recorrente 

em áreas do mundo onde peixes crus são consumidos com 

frequência (ZUBERBIER et al, 2018). 

 Apesar de não serem tão comuns no Brasil, 

particularmente pelos hábitos alimentares e de vida diferentes 

dos encontrados nas áreas mais prevalentes, estudos recentes 

já relatam a presença de Anisakis sp. em espécies na Ilha de 

Marajó – PA, Brasil (CARVALHO, 2020), o que sugere que 

outros estudos na nossa população também devam ser 

realizados.    

 A infecção por Toxocara canis é multissistêmica, 

causada por um helminto do gênero Toxocara, cujas espécies 

mais frequentes são o T. canis e o T. cati. Sua prevalência é 

desconhecida, inclusive no Brasil, mas estima-se que seja 

elevada e distribuída em todo mundo (MOTA, 2016). A 

prevalência de infecção por Toxocara canis em paciente de 

urticária crônica nos estudos analisados foi de até 42,8%. Em 

um estudo de revisão realizado anteriormente, o percentual de 

infecção por Toxocara spp. encontrado em pacientes de 

urticária foi de 14% a 29% (MINCIULLO; CASCIO; GANGEMI, 

2018). 

 Giardia lambia, Giardia duodenalis ou Giardia intestinalis 
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é um protozoário flagelado que parasita o intestino delgado. 

Sua contaminação é dada por via fecal-oral e ocorre 

especialmente em crianças. Além de urticária crônica, a G. 

lambia também está relacionada a outras manifestações 

cutâneas, como angioedema, eritema nodoso e síndrome de 

Wells (HUMBERT et al., 2017). 

 A infecção por Blastocystis hominis também está 

presente em uma parcela significativa dos estudos revisados. 

Trata-se de uma espécie de protozoário do gênero 

Blastocystis. Um estudo revelou que há uma alta prevalência 

(24%) de brasileiros infectados por Blastocystis sp., número 

que foi influenciado, majoritariamente, por estudos realizados 

no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, onde a prevalência 

chegou a até 40% da população (ZANETTI, 2020). 

Percebe-se, com esta revisão, que existe uma relativa 

escassez de estudos avaliando a prevalência de infecção 

parasitária e urticária crônica no Brasil, Américas e Caribe, 

quando comparados com as outras regiões do mundo, onde a 

maior parte dos estudos foi realizada. Esse dado reforça a 

importãncia deste estudo, que também pode servir de incentivo 

para outros pesquisadores se aprofundarem e trabalharem 

mais essa temática, dado que são poucos, mas já existem 

estudos que comprovem esta relação entre as parasitoses 

intestinais e a urticária crônica.    

 

CONCLUSÕES  

 

Analisando os dados disponíveis, sugere-se que exista 

uma importante associação entre a urticária crônica e a 
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infecção parasitária, devendo esta última ser considerada como 

uma causa subjacente da urticária crônica espontânea quando 

o tratamento da parasitose levar à erradicação do parasita e a 

remissão da urticária crônica espontânea. Embora o último 

Guideline de urticária não recomende como rotina a pesquisa 

para parasitoses intestinais, em países como o Brasil, onde 

essas doenças são endêmicas, a avaliação laboratorial para 

pesquisa de infecções parasitárias em pacientes com quadro 

de urticária crônica espontânea deve ser considerada. Por fim, 

entende-se que mais estudos são necessários para determinar 

a prevalência de urticária crônica espontânea e parasitose 

intestinal na nossa população e também em outras regiões do 

mundo.  
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RESUMO: A esclerodermia é uma patologia rara e autoimune, 
classificada em localizada e sistêmica. Apresenta 
desenvolvimento progressivo associado ao aumento da 
produção de colágeno gerando processos fibróticos na pele ou 
em outros órgãos. O principal grupo acometido são as mulheres 
e quando relacionado às pacientes gestantes, o tratamento 
torna-se restrito. Embora a gestação seja viável, há riscos de 
partos pré-termo e restrição de crescimento. O objetivo foi 
reunir informações atuais a respeito do tratamento da 
esclerodermia sistêmica em pacientes gestantes, ressaltando 
os possíveis riscos e interferências. A metodologia foi pautada 
na literatura científica a partir de artigos selecionados no 
mecanismo de busca PubMed. Foram utilizados descritores 
como “Systemic Sclerosis”, “Scleroderma, limited”, 
“Scleroderma, localized”, “Pregnancy”, “Therapeutics”, 
“Nifedipine”, “Pulmonary arterial hypertension”, “Interstitial lung 
disease”, "Proton pump inhibitors", “Glucocorticoids”, 
“Sildenafil”, incluindo artigos publicados entre 2016 e 2020. O 
resultado foi de 25 artigos científicos selecionados, e os 
principais medicamentos trabalhados foram o Nifedipino, 
Sildenafil, Inibidores da bomba de prótons, Metoclopramida, 
Glicocorticóides, Azatioprina, Ciclofosfamida, Micofenolato 
Mofetil, Metotrexato e Inibidores da enzima conversora de 
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angiotensina (IECA). Concluiu-se que que praticamente todos 
os medicamentos para a esclerodermia apresentam riscos a 
gestante, sendo o Sildenafil o mais seguro, com fator de risco 
B, e o Metotrexato contraindicado, com fator de risco X. 
Palavras-chave: Esclerose Sistêmica. Tratamento 

Farmacológico. Gravidez. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A esclerodermia se trata de uma doença crônica 

autoimune, rara, progressiva e de causa desconhecida. Está 

associada principalmente ao aumento da produção de 

colágeno, ocasionando processos fibróticos na pele do 

indivíduo acometido, além de poder afetar vasos e outros 

órgãos. Assim, a esclerodermia pode ser dividida em dois 

grupos principais: esclerodermia localizada e esclerodermia 

sistêmica (LACHNER, 2016; SILVA, 2020). 

Devido à raridade da doença, é difícil obter dados 

epidemiológicos concretos e definitivos, porém, segundo 

Adigun e colaboradores (2020) ocorre predomínio em mulheres, 

mais frequentemente negras, entre 45 e 54 anos, sendo a 

prevalência no sexo feminino em uma razão de 5:1. Além disso, 

em homens a doença tende a ser desenvolvida mais 

tardiamente. 

Em relação à presença da doença na gestante e à 

segurança da gestação, Triggianese e colaboradores (2017) 

relatam que a gestação é viável, porém os índices de partos 

pré-termo e restrição de crescimento intrauterino são maiores 

em relação ao resto da população. Ademais, estes fatores 

acarretam aumento do risco de o neonato possuir função 

pulmonar diminuída e déficits cognitivos. Em geral, a 
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esclerodermia tende a se estabilizar durante a gravidez, porém, 

há relatos de piora do quadro, e a gestação se torna 

contraindicada para pacientes com esclerodermia e 

comprometimento funcional dos órgãos (SOBANSKI et al., 

2016). 

A esclerodermia sistêmica é menos comum, mais grave 

e se divide em difusa (ou esclerose sistêmica) e limitada (ou 

síndrome de CREST). Ambas as formas têm em comum a 

manifestação do fenômeno de Raynaud, que acomete 90-95% 

dos pacientes com esclerodermia sistêmica (LACHNER, 2020). 

Este fenômeno se caracteriza pelo espasmo dos vasos das 

extremidades corporais, sobretudo dos dedos das mãos, 

resultando em cianose das falanges distais, seguida de palidez 

e, ocasionalmente, rubor. Tal processo tem como gatilho 

situações como o frio e estresse, e pode gerar parestesia e dor 

no local, além de posteriores úlceras digitais, digital pits e 

gangrena da ponta dos dedos, que podem evoluir para auto 

amputação (ADIGUN et al., 2020) Contudo, o fenômeno de 

Raynaud pode ser primário, e tal característica pode ser 

confirmada através de exame de capilaroscopia periungueal, 

diferenciando da secundária, causada pela esclerodermia, a 

qual tem maior chance de desenvolver as complicações 

supracitadas (DENTON et al., 2017). 

A forma limitada tem manifestação do fenômeno de 

Raynaud anos antes de apresentar outros sintomas cutâneos 

ou sistêmicos, sendo os mais característicos, além do próprio 

vasoespasmo e da fibrose da pele (somente em regiões distais 

ao cotovelo e ao joelho, sem acometimento do tronco), a 

calcinose, dismotilidade esofágica (dos dois terços inferiores do 

esôfago), esclerodactilia, teleangectasias e hipertensão 
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pulmonar aguda (LACHNER, 2016). Além disso, segundo 

Adigun e colaboradores (2020) o exame do FAN (fator anti-

nuclear) é positivo em mais de 90% dos casos, sendo o padrão 

anti-centromérico característico da forma limitada. 

A forma difusa, ou esclerose sistêmica, é a forma mais 

grave da esclerodermia, se manifesta de forma mais rápida, e 

não apresenta restrição de locais de fibrose da pele, ao 

contrário da forma limitada, e essa fibrose tem seu 

aparecimento frequentemente simultâneo à manifestação do 

fenômeno de Raynaud (predominante em 95% dos pacientes) 

(ADIGUN et al., 2020), sendo que quanto pior o quadro de 

fibrose, pior o prognóstico da doença, devido à relação com o 

acometimento de órgãos internos (DENTON et al., 2017; 

LACHNER, 2016). 

O envolvimento cutâneo é o mais evidente da esclerose 

sistêmica e é presente em quase todos os pacientes. Denton e 

colaboradores (2017) afirmam que o enrijecimento da pele 

tende a aumentar no início do quadro da forma difusa, tendo 

seu pico do 12º ao 18º mês, e diminui gradativamente após esse 

período. Sendo assim, segundo Adigun e colaboradores (2020), 

o acometimento cutâneo pode ser divido em fases, que incluem 

uma fase inicial com formação de “puffy fingers”, seguida de 

uma fase com acentuamento da fibrose (primeiramente 

causando esclerodactilia, e posteriormente avançando para 

regiões proximais), e uma última fase de regressão da fibrose 

na pele após anos do início da doença, embora o acometimento 

subcutâneo ainda prevaleça. 

Após os achados cutâneos e vasculares, os do sistema 

gastrointestinal são os mais característicos da esclerose 

sistêmica, e incluem: dismotilidade esofágica dos dois terços 
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inferiores, podendo causar refluxo gastroesofágico; xerostomia; 

disfagia; sensação de plenitude precoce; microtomia; 

periodontites e gengivites; dismotilidade intestinal, causando 

pseudo-obstruções; divertículos intestinais; teleangectasias na 

mucosa gástrica, que podem ocasionar sangramentos 

importantes (LACHNER, 2016). 

Na forma difusa, segundo Adigun e colaboradores (2020) 

o envolvimento pulmonar característico é a doença intersticial 

pulmonar, que tem ligação com o anticorpo Anti-Topoisomease 

I (ou anti-Scl 70), e se manifesta geralmente em ambas as 

bases pulmonares, de 4 a 5 anos após início dos sintomas 

precoces da doença. Representa a principal causa de morte de 

pacientes com esclerose sistêmica. 

Segundo Lachner (2016), a crise renal esclerodérmica 

representava a maior causa de mortalidade, porém com a 

descoberta e uso dos inibidores da enzima de conversão de 

angiotensina (IECA), os números diminuíram drasticamente. 

Comumente, a crise leva a uma súbita disfunção renal e 

aumento da pressão arterial, portanto o uso precoce dessa 

classe de medicamentos se mostra de suma importância. 

Achados cardiológicos são mais incomuns e subclínicos 

na esclerose sistêmica, mas podem gerar complicações futuras 

se subestimadas (DENTON et al., 2017), tais como arritmias, 

pericardites e miocardiopatia dilatada (em geral devido ao 

aumento pressórico arterial causado pelas crises renais 

esclerodérmicas) (ADIGUN et al.,2020). 

O tratamento da esclerodermia, no geral, é feito 

sintomaticamente, mesmo nas formas sistêmicas. Portanto, 

envolve muitos medicamentos a serem utilizados, os quais 

serão discutidos neste capítulo, com enfoque no tocante das 
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gestantes, que podem encontrar limitações no uso destes, 

sobretudo de imunossupressores (KOWAL-BIELECKA et al., 

2016). Dessa forma, devido à complexidade da doença e do 

tratamento, a gestante deve ser monitorada por especialistas, 

de forma rígida (TRIGGIANESE et al., 2017).  

O objetivo desta revisão bibliográfica foi reunir 

informações científicas recentes, a fim de apresentar as atuais 

recomendações de tratamento para esclerodermia sistêmica, 

bem como evidenciar os eventuais riscos e interferências no 

tratamento de pacientes gestantes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo se trata de uma revisão de literatura, 

não-sistemática, e os artigos foram pesquisados no motor de 

busca PubMed, o qual tem como base de dados o Medical 

Literacture Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).  

Para a pesquisa dos artigos na base foram utilizados os 

descritores padronizados pelo Medical Subject Headings 

(MeSH): “Scleroderma, systemic”, “Systemic Sclerosis”, 

“Scleroderma, limited”, “Scleroderma, localized”, “Pregnancy”, 

“Therapeutics”, “Nifedipine”, “Pulmonary arterial hypertension”, 

“Interstitial lung disease”, "Proton pump inhibitors", 

“Glucocorticoids”, “Sildenafil”. Utilizou-se diferentes 

combinações dos descritores com os operadores booleanos 

“OR” e “AND”. 

A busca ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 

2020. Como critério de inclusão, foram considerados apenas 

artigos publicados entre os anos de 2016 e 2020, com conteúdo 

relevante, bem como referências utilizadas por estes artigos. 
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Foram excluídos artigos que não incluíssem informações 

acerca do tratamento da esclerodermia sistêmica, sobre o efeito 

da doença em gestantes, ou sobre a interação dos 

medicamentos na gestante ou na criança. 

Cabe recordar que por se tratar de uma revisão não-

sistemática, provavelmente nem todo o conhecimento sobre o 

assunto pôde ter sido abordado. Houve enfoque em, 

primeiramente, procurar artigos com informações sobre o atual 

tratamento da esclerodermia sistêmica e sobre a atividade 

dessa doença em pacientes grávidas. Assim, somente após 

este primeiro levantamento, foi pesquisado, separadamente, o 

efeito na gestação e na doença, de cada medicamento ou 

classe medicamentosa utilizada na terapêutica. 

Dessa forma, cada fármaco ou classe será apresentado 

separadamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como resultado da pesquisa, o levantamento na 

plataforma PubMed culminou na seleção de 25 artigos 

contendo informações relevantes sobre o assunto a ser 

estudado. 

Em alguns pontos ocorreram divergências entre as 

diretrizes estudadas. Contudo, nenhuma delas continha uma 

diretriz específica para pacientes grávidas com esclerodermia 

sistêmica, provavelmente devido à faixa etária mais tardia que 

esta doença acomete. 

Dessa forma, foram reunidas informações de diversos 

artigos, de modo a situar os principais pontos a serem 

observados no tratamento farmacológico de gestantes com 
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esclerodermia sistêmica, separadamente, por medicamento ou 

classe medicamentosa. 

 

Nifedipino 

Sendo o fenômeno de Raynaud uma das manifestações 

mais prevalentes em pacientes com esclerose sistêmica 

(ADIGUN et al., 2020), os bloqueadores de canais de cálcio não 

dihidropiridínicos são os medicamentos mais indicados para 

combater o vasoespasmo, sendo Nifedipino o de escolha 

(KOWAL-BIELECKA et al., 2016).  

Segundo Amro e colaboradores (2017), os fármacos 

desta classe têm como função principal inibir a vasoconstrição, 

e ainda podem aumentar o fluxo sanguíneo renal, aumentar a 

diurese e inibir a secreção de ADH (hormônio antidiurético). 

Ainda que não citado pelo último guideline de tratamento da 

EULAR (KOWAL-BIELECKA et al., 2016), Fernández-Codina e 

colaboradores (2018) cogitaram uma possível utilização dos 

bloqueadores de canais de cálcio como auxiliadores no 

tratamento da crise renal esclerodérmica, juntamente com os 

IECA (inibidores da enzima conversora de angiotensina). 

Com relação ao risco do uso do nifedipino em gestantes, 

é classificado como risco C, segundo o FDA (Food and Drug 

Administration), órgão regulador estado-unidense. Portanto, 

trata-se de um medicamento seguro para ser utilizado durante 

a gravidez (ESTADOS UNIDOS, 2020). 

Ainda, conforme citam Amro e colaboradores (2017), às 

gestantes deveriam ser ministradas doses maiores de 

Nifedipino, pois seu pico de concentração sérica é menor e sua 

eliminação mais rápida, em comparação a não-gestantes. 
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Todavia, o fenômeno de Raynaud tende diminuir na gravidez, 

devido a uma vasodilatação natural (TINCANI et al., 2016). 

Como medidas não-medicamentosas para diminuição da 

frequência do fenômeno de Raynaud, cabe citar a diminuição 

de exposição a fatores considerados gatilhos para esta 

manifestação, entre os quais estão: frio, tabagismo e estresse 

(LACHNER, 2016).  

 

Sildenafil 

Outro medicamento que consta na última diretriz da 

EULAR para combater o fenômeno de Raynaud, é o Sildenafil 

(KOWAL-BIELECKA et al., 2016). Este fármaco é um inibidor 

da fosfodiesterase-5 (PDE-5), sendo essa enzima uma 

mensageira da degradação da guanosina monofosfato cíclica, 

a qual inibe a atividade do óxido nítrico, potente vasodilatador 

(PAAUW et al., 2017). Com o aumento da ação do óxido nítrico, 

a vasoconstrição é inibida, prevenindo, dessa forma, processos 

isquêmicos e ulcerativos proporcionados em quadros mais 

graves e tardios. 

Além de promover a vasodilatação, o Sildenafil pode ter 

um potencial para agir na cicatrização de úlceras, auxiliando no 

processo, porém, os estudos ainda são inconclusivos para essa 

possível propriedade terapêutica, sendo certo, por ora, apenas 

sua eficácia na diminuição do número de úlceras (HACHULLA 

et al., 2016; KOWAL-BIELECKA et al., 2016).  

Ademais, em caso de hipertensão arterial pulmonar, 

característica da forma limitada de esclerodermia sistêmica, 

esse medicamento também pode ser utilizado, podendo ser 

combinado a outros medicamentos como a bosentana 
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(contraindicada para gestantes) a depender da gravidade do 

quadro (ADIGUN et al., 2020). 

Segundo Dunn e colaboradores (2016), com relação à 

gestação, o Sildenafil não está relacionado a qualquer anomalia 

congênita, risco de morte fetal ou nascimento pré-termo. Além 

disso, a utilização deste medicamento está relacionada com 

aumento do crescimento fetal em gestações que tenham o 

crescimento fetal diminuído; diminuição do risco de pré-

eclâmpsia; e diminuição da hipertensão materna (PAAUW et al., 

2017). Tais efeitos vão de encontro com as situações 

gestacionais de pacientes com esclerodermia sistêmica, que 

têm risco maior de crescimento intrauterino diminuído, 

incidência de pré-eclâmpsia e desenvolvimento de hipertensão 

na gravidez (MARDER; LITTLEJOHN; SOMERS, 2017). 

Dessa forma, o Sildenafil se mostra seguro para ser 

utilizado durante a gravidez, sendo classificado com o fator de 

risco B pelo FDA (ESTADOS UNIDOS, 2020). 

 

Inibidores de bomba de prótons 

O refluxo gastroesofágico é uma das manifestações mais 

comuns da esclerose sistêmica, e ocorre pela dismotilidade dos 

dois terços inferiores do esôfago. Segundo Sobanski e 

colaboradores (2016), os sintomas no trato gastrointestinal 

superior podem se exacerbar durante a gravidez. Tal piora se 

deve ao aumento da pressão intra abdominal (TINCANI et al., 

2016). 

Para combater os sintomas causados pelo refluxo 

gastroesofágico, a EULAR (KOWAL-BIELECKA et al., 2016) 

adota como terapêutica a utilização de inibidores de bomba de 
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prótons, como o omeprazol, lansoprazol, entre outros, que têm 

fator de risco C (ESTADOS UNIDOS, 2020). 

Dağlı e colaboradores (2017) referem que na gravidez a 

utilização de antiácidos à base de cálcio e magnésio são opção 

mais segura, assim como a utilização de ranitidina (antagonista 

do receptor H2). Desse modo, a utilização de inibidores de 

bomba de prótons seria recomendada somente em caso de não 

resposta dos sintomas após administração das outras classes 

supracitadas. O autor ainda refere que o Omeprazol é o mais 

contraindicado, sendo sensato optar por outros medicamentos 

da mesma classe. 

Apesar de não obter resultados com significância para 

provar uma contraindicação, Li e colaboradores (2019) 

reforçam a ideia de prescrição de inibidores da bomba de 

prótons somente em casos realmente necessários, a fim de 

evitar eventuais malformações congênitas resultantes do uso 

destes fármacos, sobretudo sem supervisão adequada. Pode 

haver também associação entre o uso de supressores da 

acidez (no caso, inibidores de bomba de prótons e antagonistas 

do receptor H2) e o aumento da chance de a criança 

posteriormente desenvolver asma (LAI et al., 2018). 

 

Metoclopramida 

A esclerose sistêmica pode também provocar retardo do 

esvaziamento gástrico, provocando, sobretudo, plenitude 

gástrica precoce. Tal problema de motilidade pode ser tratado 

com o uso de metoclopramida (ADIGUN et al., 2020; 

FERNÁNDEZ-CODINA et al., 2018; KOWAL-BIELECKA et al., 

2016), um pró-cinético, mais comumente utilizado como 

antiemético. 
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Segundo Bérard e colaboradores (2019), o uso de 

metoclopramida durante a gestação acarreta maior risco de 

malformações congênitas, porém, ainda continua sendo o 

medicamento de escolha de países europeus e Israel para 

tratar náuseas e vômitos na gravidez, visto que estes países 

não encontraram essa associação estatística em seus estudos. 

O estudo de Ellaithy e colaboradores (2020) ainda 

mostra que a utilização de metoclopramida pode reduzir o 

tempo de parto normal ao ser administrado antes do 

procedimento, resultando um primeiro estágio do parto mais 

rápido, com uma dilatação cervical mais ágil. 

Em estudo feito em porcos, Mathews e colaboradores 

(2020) relatam que houve aumento da produção de leite em 

animais que foram expostos à metoclopramida no último 

trimestre de gestação, efeito esse que ocorreu devido ao 

aumento dos níveis de prolactina. Dessa forma, abre-se o 

questionamento para tal efeito em seres humanos, podendo ser 

tema de futuras pesquisas.  

Embora existam divergências quanto à segurança, o 

FDA ainda classifica a metoclopramida com o fator de risco C, 

ficando a critério do médico medir o risco-benefício da utilização 

desse medicamento (ESTADOS UNIDOS, 2020). 

 

Glicocorticoides 

Os glicocorticoides são medicamentos controversos em 

estudos acerca da esclerose sistêmica, sendo seus benefícios 

não bem esclarecidos, e seu uso reservado a somente 

acometimentos graves e em conjunto com medicamentos 

imunossupressores. A utilização desta classe de fármacos se 
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resume ao auxílio no tratamento da fibrose cutânea e doença 

intersticial pulmonar (KOWAL-BIELECKA et al., 2016). 

Ainda, os glicocorticoides se apresentam como fatores 

de risco para desenvolvimento da crise renal esclerodérmica, 

sendo necessário monitoramento intenso dos pacientes que 

utilizam dessa medicação, sobretudo se portadores do 

anticorpo anti-RNA polimerase III (KOWAL-BIELECKA et al., 

2016). 

Segundo Marder e colaboradores (2017), 

glicocorticoides quando utilizados na gravidez de pacientes com 

doenças reumáticas, devem ser administrados nas menores 

doses e no menor período possível, sendo mais seguros os 

não-fluorados, como a prednisona e prednisolona. 

 

Azatioprina 

A azatioprina é um inibidor de tiopurinas, e tem efeito 

imunossupressor que tende a ser utilizado na esclerodermia 

sistêmica com o objetivo de reduzir a fibrose pulmonar (ou 

doença intersticial pulmonar), embora estudos ainda apontem 

potenciais benefícios na pele (KOWAL-BIELECKA et al., 2016). 

Atualmente, a ciclofosfamida é o medicamento mais apropriado 

para combater a fibrose pulmonar, porém a utilização 

concomitante de micofenolato mofetil ou azatioprina, melhoram 

os resultados do tratamento (DENTON et al., 2017). 

O FDA classifica a Azatioprina com o fator de risco D, 

cabendo ao médico ponderar o risco-benefício envolvido no uso 

deste medicamento (ESTADOS UNIDOS, 2020). 

Segundo Marder e colaboradores (2016), com relação à 

toxicidade do medicamento, a maior preocupação se dá aos 

metabólitos ativos 6-metilmercaptopurina e nucleotídeo 6-
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tioguanina. Por mais que a placenta faça certa barreira contra 

estas substâncias, a monitorização dos níveis séricos destas 

pode ser indicado, visto que podem causar grandes problemas 

ao feto. Dentre as possíveis complicações, cabe citar 

hipogamaglobulinemia e pancitopenia, que, apesar de poderem 

se estabilizar até a 10ª semana de vida, devem ser monitoradas 

para rápida intervenção, se necessário. 

Embora a doença intersticial pulmonar possa tender a se 

estabilizar durante a gravidez (MUNIRA; CHRISTOPHER-

STINE, 2019), é um acometimento que pode ser fatal. Portanto, 

a depender da gravidade do quadro pulmonar, deve-se 

continuar o uso da azatioprina durante a gravidez (MARDER; 

LITTLEJOHN; SOMERS; 2016), necessitando 

acompanhamento de perto da gestação, bem como a 

monitorização da função pulmonar materna por meio da 

espirometria (MUNIRA; CHRISTOPHER-STINE, 2019). Em 

caso de leucopenia materna no terceiro trimestre de gestação, 

deve-se reduzir a dose da azatioprina (WAN; IMADOJEMU; 

WERTH, 2016), sendo a dose ideal para gestação, segundo 

Skorpen e colaboradores (2016), de 2/mg/kg/dia. 

 

Ciclofosfamida 

A Ciclofosfamida é o imunossupressor mais utilizado 

para agir contra a fibrose pulmonar, condição que está 

relacionada principalmente a pacientes portadores do anticorpo 

Anti-Topoisomerase I, também conhecido como Anti-Scl70. 

(ADIGUN et al., 2020; KOWAL-BIELECKA et al., 2016). Além 

disso, o medicamento também é utilizado em transplantes, de 

modo a diminuir a provável reação do corpo (LEROY et al., 

2015).  
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Contudo, este medicamento é contraindicado para 

gestantes, devido a seu potencial teratogênico e abortivo.  Os 

efeitos promovidos envolvem restrição de crescimento 

intrauterino, malformações de extremidades na cabeça 

(dismorfia facial, envolvimento ocular, cranioestenose, hidro ou 

microcefalia), e alterações hematológicas. (LEROY et al., 2015; 

MARDER; LITTLEJOHN; SOMERS, 2017; WAN; IMADOJEMU; 

WERTH, 2016)  

Devido aos efeitos teratogênicos, a ciclofosfamida é 

classificada como um medicamento com fator de D (ESTADOS 

UNIDOS, 2020). Todavia, segundo Skorpen e colaboradores 

(2016), este medicamento é totalmente contraindicado somente 

no primeiro trimestre de gestação, podendo ser utilizado no 

segundo e terceiro trimestre em casos que há necessidade 

extrema do medicamento devido à má condição de saúde 

materna. 

Leroy e colaboradores (2015) citam também que há 

diferenças nos efeitos causados ao feto, a depender do 

trimestre em que a ciclofosfamida é utilizada pela gestante. 

Conforme relata, as alterações hematológicas no neonato 

ocorrem quanto mais tardio for o uso do medicamento, 

enquanto os demais efeitos teratogênicos acontecem devido a 

exposição no primeiro trimestre de gestação. 

 

Micofenolato Mofetil 

Utilizado como único agente, ou como adjuvante da 

Ciclofosfamida no tratamento da doença intersticial pulmonar, e 

com potenciais efeitos de melhora da fibrose da pele, o 

micofenolato mofetil é um medicamento normalmente seguro 

durante o tratamento. (DENTON et al., 2017). Porém, durante a 
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gestação, este fármaco é contraindicado devido a seu efeito 

teratogênico e abortivo, sendo classificado com o fator de risco 

D pelo FDA (ESTADOS UNIDOS, 2020; LEROY et al., 2015; 

SOBANSKI et al., 2016). 

Segundo Skorpen e colaboradores (2016), o 

micofenolato mofetil tem efeito principalmente na redução da 

produção de purinas, e diminuição da atividade linfocitária, 

sendo necessário retirar da terapêutica cerca de um mês e meio 

antes da concepção. Para substituí-lo, pode se considerar a 

azatioprina, que oferece menor risco para a gravidez. 

(MARDER; LITTLEJOHN; SOMERS, 2017) 

 

Metotrexato 

O envolvimento da pele é o mais característico da 

esclerodermia, sendo comum no processo fibrótico achados 

como esclerodactilia, microstomia, afilamento do nariz, entre 

outros, devido ao espessamento da pele. Tal espessamento 

pode, inclusive, induzir dificuldades técnicas para realizar 

acesso venoso periférico, realização de anestesia local, 

monitorização de sinais vitais, ou instalação da gestante no 

leito. Contudo, não há evidências de dificuldade na cicatrização, 

podendo a cesárea ser indicada, caso necessário (SOBANSKI 

et al., 2016).  

O metotrexato (MTX) se apresenta como droga de 

primeira escolha para tratamento dos acometimentos cutâneos 

e das articulações promovidos pela esclerodermia, devido ao 

seu efeito imunomodulador (DENTON et al., 2017; KOWAL-

BIELECKA et al., 2016). Todavia, este medicamento tem 

classificação de fator de risco X pelo FDA, sendo totalmente 

contraindicado durante a gestação (ESTADOS UNIDOS, 2020). 
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O potencial abortivo e teratogênico do MTX é bem 

conhecido, e deve ser descontinuado de 1 a 3 meses antes da 

gestação, o que torna a anticoncepção um quesito importante 

no cotidiano de pacientes em uso deste fármaco. (MARDER; 

LITTLEJOHN; SOMERS, 2017; SKORPEN et al., 2016; WAN; 

IMADOJEMU; WERTH, 2016). Assim como no caso do 

micofenolato mofetil, pode-se considerar a substituição do 

metotrexato pela azatioprina durante a gestação, visando 

diminuir o risco de eventos indesejados, mesmo que a eficácia 

do medicamento não esteja totalmente elucidada no que se 

refere ao acometimento cutâneo. (MARDER; LITTLEJOHN; 

SOMERS, 2017; KOWAL-BIELECKA et al., 2016). 

 

Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) 

  

A crise renal esclerodérmica se trata de um processo trombótico 

microangiopático que acarreta acelerada hipertensão arterial e 

injúria renal aguda, sendo um dos acometimentos mais graves 

que podem ser ocasionados pela esclerodermia. Tal quadro 

está relacionado com a presença anticorpos anti-RNA 

polimerase III, que além de predispor o quadro renal, reforça 

prognóstico ruim do acometimento cutâneo (DENTON et al., 

2017; ADIGUN et al., 2020). 

 No caso da gravidez, um dos diagnósticos diferenciais 

para a crise renal esclerodérmica é a pré-eclâmpsia, que deve 

ser monitorada por meio da medida dos níveis enzimas 



TRATAMENTO DA ESCLERODERMIA SISTÊMICA E GRAVIDEZ 
 

 
 

hepáticas, que, quando aumentadas, orientam o diagnóstico a 

favor da pré-eclâmpsia. 

Para tratar da crise renal esclerodérmica e seus efeitos, 

tem-se como melhor terapêutica a classe dos inibidores da 

enzima conversora de angiotensina (IECA), sobretudo do 

Captopril (DENTON et al., 2017; KOWAL-BIELECKA et al., 

2016). Antes da descoberta dos IECA, a crise renal 

esclerodérmica era a principal causa de morte dos pacientes 

portadores de esclerose sistêmica, tendo hoje os números 

diminuído consideravelmente (DENTON et al., 2017; 

LACHNER, 2016). 

 Contudo, os IECA têm potencial toxicidade fetal, 

podendo desencadear anidrâmnio, atrésia renal, hipoplasia 

pulmonar, e morte fetal. Embora tal efeito seja menor no 

primeiro trimestre de gravidez, é aconselhável que se tente a 

progressiva substituição do anti-hipertensivo utilizado. Em caso 

de não-resposta à nova terapêutica, o uso de IECA deve ser 

reiniciado (SOBANSKI et al., 2016). Segundo o FDA, estes 

medicamentos têm classificação de fator de risco D (ESTADOS 

UNIDOS, 2020). 

 Assim, é necessário conscientização da paciente em uso 

contínuo dessa classe de anti-hipertensivos, de modo a deixá-

la ciente de seus potenciais teratogênicos. Em caso de uma 

gravidez, deve haver contínua comunicação entre a paciente, 

seu parceiro e a equipe multidisciplinar responsável pelo 

acompanhamento da doença, de modo a decidir sobre 

abreviação ou prosseguimento da gestação (SOBANSKI et al., 

2016). De qualquer modo, a tendência é contraindicar a 

gravidez para pacientes com acometimento renal advindo da 

esclerodermia. 
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CONCLUSÕES 

 

Com a devida revisão bibliográfica levantada acerca dos 

tratamentos disponíveis para esclerodermia em pacientes 

gestantes, concluiu-se que, embora a patologia permita que a 

gestante tenha uma gestação viável, a terapia medicamentosa 

pode trazer riscos, visto que a sintomatologia pode ser muito 

variada.  

A partir dos medicamentos encontrados para o 

tratamento da esclerodermia, o Sildenafil foi considerado o mais 

seguro para tratamento durante o período gestacional, 

classificado com o fator de risco B pelo FDA. Os medicamentos 

com maiores fatores de risco utilizados para o tratamento de 

gestante são Azatioprina, Ciclofosfamida, Micofenolato Mofetil 

e a classe dos IECA, com risco D, ficando a critério médico sua 

recomendação e acompanhamento. O Metotrexato foi 

classificado como risco X pelo FDA e totalmente contraindicado 

durante a gestação.  

Com isso, conclui-se que praticamente todos os 

medicamentos disponíveis causam algum risco a pacientes 

gestantes, tanto para a mãe, como para o bebê, cabendo à 

decisão médica quais os medicamentos mais adequados para 

manejo dos problemas decorrentes da patologia em questão. 

Além disso, ressalta-se a necessidade evidente de realizar o 

acompanhamento multiprofissional necessário durante a 

gestação, prezando sempre pela segurança da paciente. 
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RESUMO: O presente estudo busca impactos causados pelo 
novo coronavírus, revelando suas principais problemáticas 
psicossociais da morte e do luto na vigência da COVID-19. No 
sentido de evidenciar possíveis soluções desses desafios e, por 
conseguinte, efetivar a proteção dos familiares e amigos que 
perderam pessoas queridas durante a pandemia. Nesse 
âmbito, foram realizadas pesquisas na Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) e na PubMed, aplicando os descritores Luto, 
COVID-19, Mourning e Grief, revelando ao todo 19 artigos. Nas 
discussões e resultados foi revelada a importância da 
experiência do luto pelo indivíduo e como a supressão dos 
rituais do fim da vida e do pós-morte são, e ainda podem 
continuar, a ser danosos para adaptação do enlutado. Diversos 
fatores são capazes de agravar os sentimentos de perda e de 
dor, podendo desencadear transtornos de luto prolongado e 
complicado. Com base nisso, algumas estratégias podem 
facilitar esse processo de enlutamento, principalmente, através 
do apoio de suporte de profissionais de saúde, capazes de 
manejar estratégias seguras para garantir a adaptação do 
processo do luto. Portanto, tornou-se evidente como a 
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pandemia da COVID-19 e suas políticas vigentes interferem nos 
hábitos e práticas socioculturais, como fatores prejudiciais à 
elaboração do luto, podendo provocar respostas inadequadas, 
sendo crucial o acompanhamento de profissionais capazes de 
proporcionar suporte emocional e espiritual a indivíduos 
enlutados. 
Palavras-chave: COVID-19. Pandemic. Mourning. Grief. 

Mental Health. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O coronavírus, apesar de ser uma doença antiga e já 

conhecida, decorrente de uma grande família de vírus comum 

em muitas espécies de diferentes de animais, a exemplo do 

MERS-CoV e SARS-CoV, raramente infecta pessoas. Porém, 

recentemente, em dezembro de 2019, ocorreu transmissão de 

um novo coronavírus (SARS-CoV-2), identificado em Wuhan na 

China, que causou a conhecida COVID-19, sendo em seguida 

disseminada e transmitida de pessoa a pessoa. A COVID-19 

ainda é uma doença de pouco domínio e é bastante temida pela 

população, sendo capaz de apresentar um espectro clínico 

variando de infecções assintomáticas a quadros graves, 

podendo evoluir a óbito (BRASIL, 2020b).  

Até o dia 17 de outubro de 2020, foram confirmados 

39.425.546 casos de COVID-19 no mundo, sendo o Brasil o 

terceiro maior país com aparição de casos datados (5.224.362). 

Em relação aos óbitos, foram confirmados no mundo o total de 

1.105.403 pessoas, e a nação brasileira está no segundo lugar 

com o maior número acumulado de óbitos (153.675), perdendo 

apenas para o Estados Unidos (BRASIL, 2020a).  

Em razão da alta taxa de transmissibilidade dessa nova 

doença, gerou uma preocupação mundial, levando vários 
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governos a declarar emergência sanitária mundial e estado de 

calamidade decorrentes da pandemia, repercutindo, assim, em 

medidas administrativas excepcionais para o serviço funerário, 

abreviando ou interrompendo os rituais tradicionais celebrados 

para homenagear os mortos e confortar os indivíduos em 

situação de luto, e essa ausência dos rituais de despedida do 

corpo dificultou ainda mais a concretização psíquica da perda 

(CARDOSO, 2020).  

A experiência do luto para indivíduos internados em 

hospitais, seus familiares e amigos, podendo ser por morte, por 

afastamento decorrente de hospitalização, paciente com 

doença em terminalidade por doença de base e infecção pelo 

SARS-CoV-2, ou outras causas, tornou-se um processo mais 

fragilizado nesse momento de pandemia e distanciamento 

social, visto que avisos de piora clínica e notícia do óbito 

necessitam acontecer de forma remota, através de 

comunicação entre médicos residentes ou assistentes, ou 

profissionais médicos e membros da família do falecido 

(ACHETTE et al., 2020).  

Segundo o Ministério da Saúde, o reconhecimento do 

corpo de caso suspeito ou confirmado de COVID-19, precisa 

ser realizado por um único familiar ou responsável através de 

fotografia, presença do familiar ou responsável a 2 metros de 

distância ou, em casos selecionados, quando houver 

necessidade de aproximação, o familiar ou responsável deverá 

fazer uso do EPIs de forma adequada, a última promovendo 

como vantagem o favorecimento da elaboração do luto, devido 

a ação ser mais semelhante ao ritual comum. Entretanto, traz 

como desvantagem o gasto de EPIs em tempos em que é 

recomendada a priorização dos equipamentos para 

profissionais que realizam procedimentos. E, ainda que no pós-

óbito não seja recomendado a realização de velórios e funerais, 
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caso sejam realizadas as cerimônias, são aconselhadas 

medidas a serem tomadas para redução da possível 

disseminação do vírus, além do mais são recomendadas o 

incentivo de rituais de despedidas ou outras ações que auxiliam 

a experiência do luto, nos casos que não ocorreram velórios 

(ACHETTE et al., 2020).  

Uma série de fatores podem dificultar a elaboração do 

luto, tais como morte repentina, circunstâncias de total 

isolamento em unidade hospitalar, experiência do morrer em 

situação de intensa dor física e sofrimento, sendo esses 

mencionados pelos familiares como desencadeadores de 

angústia (CARDOSO, 2020).  

 A própria impossibilidade de oferecer apoio ao ente 

querido no momento do diagnóstico, além do tempo curto de 

velório, número reduzido de pessoas presentes à distância e o 

caixão fechado, levam a uma “desumanização” do 

sepultamento e do ritual da morte brasileira. Assim, o enlutado 

deixa de ser objeto percebido como vulnerável, o qual necessita 

de apoio e proteção, e passa a ser estigmatizado como 

potencial vetor de transmissão da doença, ampliando ainda 

mais seus sentimentos de solidão e desalento (CARDOSO, 

2020). 

A partir disso, nota-se a importância da presença de 

equipes, de preferência, de cuidados paliativos ou uma equipe 

de profissionais com experiência em comunicação de más 

notícias, capazes de oferecer ao enlutado (seja o paciente, o 

familiar ou mesmo a equipe) caminhos para lidar com as perdas 

diante da doença e/ou iminência da morte, favorecendo a 

aproximação da realidade tal qual se apresenta e criando 

espaços para elaboração e organização da experiência de 

perda. Ademais, o processo de luto é vivido em diversos 

âmbitos, tanto no privado como no público, tanto no religioso ou 
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espiritual como no emocional, social e individual (ACHETTE et 

al., 2020). 

Tratando de um processo dinâmico, não regulado por 

fases previsíveis, o luto é uma experiência subjetiva com 

características próprias de cada indivíduo, que dá lugar aos 

recursos pessoais, sociais e culturais de enfrentamento. 

Entretanto, apesar de alguns autores nomeiam as fases do luto, 

essas não ocorrem de maneira rígida e são utilizadas como 

conhecimento base para lidar com a produtividade e recursos 

disponíveis (ACHETTE et al., 2020; GENEZINI, 2009). 

Com base nisso, a reação inicial da perda é o 

entorpecimento, em que pode ser manifestado choque e 

descrença. A pessoa que passa pelo processo de perda e 

sofrimento se sente atordoada, desamparada, imobilizada e 

perdida. A duração das etapas do luto pode levar poucas horas 

ou muitos dias. O anseio e protesto consistem em fases de 

muito sofrimento psicológico e agitação física, a princípio é 

desenvolvida a consciência da perda, com episódios de anseio 

para reencontrar a pessoa morta, e crises incontroláveis de 

espasmos com choro (GENEZINI, 2009). 

É comum que a pessoa enlutada se sinta omissa e 

culpada ou que, às vezes, a culpa seja direcionada a terceiros, 

normalmente pessoas que oferecem ajuda ao enlutado. O 

desespero é uma fase em que o enlutado deixa de procurar pela 

pessoa perdida e reconhece a imutabilidade da perda. Passar 

pelo processo de superação é doloroso, sendo comum ocorrer 

o afastamento de pessoas e das atividades. Na fase de 

recuperação e restituição, a desesperança e a depressão 

começam a se entrelaçar, com uma frequência maior. A pessoa 

enlutada aceita as mudanças em si e na situação, o que lhe 

permite desistir da ideia de recuperar a pessoa morta 

(GENEZINI, 2009). 
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Portanto, mesmo com o processo de recuperação, é 

comum a volta dos sentimentos devido a lembranças que 

podem ressurgir. As fases permitem, inclusive, a identificação 

de alterações não-adaptativas diante do processo do luto, 

chamado de luto complicado, sendo necessário o 

encaminhamento ao profissional especializado para 

acompanhamentos médico e psicológico (GENEZINI, 2009). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem 

qualitativa de natureza descritiva e explicativa. Sendo assim, 

para guiar o estudo, definiu-se a seguinte questão norteadora: 

“Quais as mudanças e os impactos psicossociais durante a 

pandemia de COVID-19 no enfrentamento à dor da perda e ao 

luto?”. Logo, foram consideradas publicações na forma de livro, 

manual de saúde e artigos científicos publicados nos últimos 

cinco anos, utilizando-se a base de dados MEDLINE disponível 

na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na PubMed. Nesta 

pesquisa foram usados os seguintes descritores: Luto, COVID-

19, Mourning e Grief. Na BVS os descritores Luto e COVID-19 

foram combinados juntos ao operador booleano AND, usando-

se como critérios de inclusão os filtros: texto completo 

disponível, idioma em português e inglês e limite anual de 

publicação. Já como critérios de exclusão foram constituídos os 

artigos em duplicidade, os publicados anteriormente ao ano de 

2015 e aqueles que fogem diretamente da temática proposta, 

após leitura dos títulos, do resumo e dos descritores. Da mesma 

forma, na PubMed foram combinados os descritores COVID-19 

e Mourning articuladas pelo operador booleano AND e ainda 

realizou-se outro arranjo com os descritores COVID-19 e Grief, 

juntados ao operador AND, tendo como critérios de inclusão a 
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disponibilidade do texto completo, os mesmos idiomas usados 

na BVS e o limite de publicação nos últimos 5 anos, já os 

critérios de exclusão manuseados foram iguais aos da BVS. Por 

fim, foram revelados ao todo 19 artigos. E após a seleção de 

todos esses artigos, determinou-se as informações que foram 

extraídas dos estudos, agrupando-as em quadros e eixos 

temáticos, fazendo interpretações com base na literatura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O luto é uma experiência de perda, sendo a tristeza uma 

resposta natural, que pode ser uma vivência intensamente 

dolorosa e, muitas vezes opressora e incontrolável. Ainda 

assim, a maioria das pessoas se adaptam a morte e 

acompanham as mudanças da vida. De forma que restauramos 

o próprio senso de propósito, significado e possibilidades para 

felicidade. No entanto, o processo de adaptação leva tempo, é 

complexo, multifacetado e com tempo variável, já que 

normalmente é produzido uma mistura de sentimentos e 

pensamentos confusos (GOVEAS; SHEAR, 2020). 

E, embora o luto seja uma resposta natural, nosso 

contexto social desempenha grande influência em como 

experimentamos perdas e luto. Diante disso, a falha em atender 

as necessidades urgentes de indivíduos que experimentam 

essa situação pode causar problemas de saúde física e mental 

(BREEN, 2020; ZHAI; DU, 2020). 

Mediante às múltiplas perdas ocasionadas pelo novo 

coronavírus houve um impacto direto nos hábitos e práticas 

socioculturais relacionadas à morte e ao luto, causando 

rupturas nos aspectos responsáveis pelo contexto de suporte 

ao enlutado em sua adaptação ao luto, visto que a pandemia 

em vigência transformou o modo como a sociedade cuida dos 
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doentes, falecidos e enlutados, mudando a experiência da 

morte e do luto (GOVEAS; SHEAR, 2020; MAYLAND et al., 

2020; MORRIS; MOMENT; THOMAS, 2020).  

O SARS-CoV-2 gerou mortes traumáticas e repentinas 

para vários indivíduos mundialmente, tendo em vista isso, é 

notável que perdas por emergências de saúde pública ou 

desastres podem ser mais prejudiciais e mais difíceis de se 

resolver do que perdas naturais ou menos repentinas. Essa 

perda repentina juntamente com a falta de acesso aos entes 

próximos após a morte, a dificuldade de rituais fúnebres 

(caracterizados pela falta/atraso na devolução de corpos e 

fatores de infraestrutura local), as perdas de emprego e a 

cobertura da mídia sobre os tristes acontecimentos 

caracterizam-se como fatores de risco para resultados ruins de 

luto, incluindo o luto prolongado,  transtorno de estresse pós-

traumático e saúde mental precária (HARROP et al., 2020; 

SUN; BAO; LU, 2020). 

Dessa forma, para a melhor compreensão sobre as 

mudanças e os impactos psicossociais no enfrentamento da 

morte e do luto advindos na pandemia da COVID-19 foi 

constituído o presente documento. Com isso, efetivou-se uma 

pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na PubMed, 

que resultou em 19 obras. 

Os artigos mencionados ressaltam o entendimento 

acerca do luto no contexto da COVID-19. Sendo válido abordar 

inicialmente a respeito dos grandes desastres geralmente 

estarem envolvidos a situações catastróficas de perdas de vida. 

Estando a pandemia da COVID-19 intimamente relacionada a 

isso, muitas famílias estão encarando contínua e generalizada 

sensação de perda. Entretanto, à medida que o número de 

óbitos aumenta, se perde de vista que cada morte é uma perda 

trágica para familiares e amigos (WALSH, 2020).  
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Em qualquer epidemia ou pandemia, há muitas mortes. 

No entanto, a condição psicológica de luto é muitas vezes 

ignorada ou mal diagnosticada; na verdade, há poucos serviços 

de suporte disponíveis no momento. Tendo em vista isso, 

mundialmente, os sistemas de saúde e de assistência social 

estão enfrentando o desafio sem precedentes de apoiar 

aqueles que estão sofrendo, enquanto continuam a tratar 

aqueles com doenças graves e evitar que o vírus se espalhe 

exponencialmente (HARROP et al., 2020; SUN; BAO; LU, 

2020). 

O novo coronavírus forçou rapidamente as propriedades 

utilitárias a tomarem decisões difíceis, como medidas de 

isolamento as quais levam os indivíduos a fazerem sacrifícios 

ao bem coletivo, incluindo mudanças profundas na forma de 

cuidar daqueles que estão morrendo. Os hospitais também 

fecharam suas portas para os visitantes, separando os 

pacientes de familiares e amigos (YARDLEY; ROLPH, 2020).  

Outros fatores proporcionados pelo distanciamento 

social devido à COVID-19, tais como perda de saúde física e 

mental, limitação de visitas aos doentes e supressão das 

práticas no fim da vida, unidos às diversas incertezas acerca da 

doença, podem levar à não aceitação da morte e ao sofrimento 

mais acentuado durante o luto (MAYLAND et al., 2020; 

WALLACE et al., 2020).  

Com efeito, é conhecido que a resposta natural do ser 

humano à morte de seus entes queridos se expressa através 

de sofrimento e luto, sendo o funeral e o sepultamento 

tradicionais partes do processo de enlutamento, 

proporcionando à família a oportunidade de expressar 

sentimentos e emoções sobre seus familiares e amigos 

falecidos. Por isso, uma resposta inadequada ao luto coloca em 

risco possíveis transtornos mentais como depressão ou 
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ansiedade, luto persistente e prolongado, bem como redução 

da qualidade de vida, sendo os antidepressivos possíveis 

aliados para o tratamento de um luto prolongado 

(FARAHMANDNIA; HAMDANIEH; AGHABABAEIAN, 2020; 

SUN; BAO; LU, 2020). 

Mediante à abordagem ao indivíduo enlutado, Golveas e 

Shear (2020) revelam que a Psicoterapia Complicada do Luto 

(PCL) é a abordagem mais bem estudada para ser utilizada 

como método de terapia, sendo aplicada conceitos que auxiliam 

no processo luto, a fim de promover, de forma progressiva, à 

adaptação. Além disso, foi observado por um estudo norte 

americano, que houve resposta substancialmente melhor para 

a PCL do que para psicoterapia interpessoal, tratamento com 

antidepressivos (citalopram) ou placebo. Em outras palavras, o 

tratamento específico para depressão é relativamente ineficaz 

em aliviar sintomas do Transtorno de Luto Prolongado (TLP), 

mas intervenções específicas do luto para a PCL são efetivas, 

sendo recomendada como tratamento de primeira linha para o 

novo diagnóstico do TLP, a intervenção psicoterapêutica, 

atualmente fornecida por terapeutas treinados ao redor do 

mundo, através da telessaúde.  

O impacto psicológico do isolamento social é um fator de 

agravo para sintomas de raiva, ansiedade e depressão que 

estão profundamente ligados ao contexto da morte, uma vez 

que a família não tem contato direto com a pessoa querida 

durante o curso da doença e após a morte (CARR; BOERNER; 

MOORMAN, 2020; SELMAN et al., 2020; WALLACE et al., 

2020; WALSH, 2020).  

Devido aos sintomas psicológicos desenvolvidos e/ou 

agravados durante a pandemia da COVID-19 houve, portanto, 

aumento da procura psicoterápica, por parte dos indivíduos 

enlutados (MORRIS; MOMENT; THOMAS, 2020).  
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A dor da perda é intensificada quando os membros da 

família estão trabalhando na linha de frente e em empregos que 

são constantemente expostos ao vírus. Isso porque muitas 

vezes os profissionais de saúde que contraem o vírus enquanto 

estão em serviço de emergência, não possuem disponibilidade 

de equipamentos de proteção adequados, estão sem descanso 

e com sobrecarga, enquanto sofrem emocionalmente pelas 

vidas que não foram salvas (WALSH, 2020).  

Ela também pode ser agravada em razão dos fatores 

estressantes desencadeados durante a pandemia, como 

exemplo da instabilidade financeira, das preocupações com a 

saúde própria e/ou das pessoas próximas, do próprio 

confinamento social e da falta de apoio emocional, e isso é 

atribuído a um sentimento de angústia e morte ruim (CARR; 

BOERNER; MOORMAN, 2020). 

Não poder dizer adeus, morar sozinho e perder a renda 

estão associados aos resultados ruins de luto e afetarão 

pessoas enlutadas por todas as doenças neste período 

pandêmico. Desse modo, baixa autoestima, problemas 

anteriores de saúde mental atrelados ao baixo nível 

socioeconômico, falta de apoio social e de recursos econômicos 

também podem aumentar a vulnerabilidade das pessoas 

enlutadas (HARROP et al., 2020; SUN; BAO; LU, 2020). 

Algumas experiências antes da morte podem, ainda, 

permitir que os familiares tenham esses sentimentos de 

incerteza e angústia aflorados, uma vez que a COVID-19 pode 

evoluir para óbito gradativamente ou não, e que paralela a 

doença existe uma pandemia a qual impacta na convivência 

social e no amparo emocional dos indivíduos, desencadeando, 

assim, sintomas de luto antes da perda e agravamento de 

sentimentos ruins após o falecimento do ente querido, o que 

pode ocasionar o luto complicado. Processo em que indivíduos 
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enfrentam ao perder uma pessoa querida e não conseguem 

restabelecer a plenitude psíquica ou retornar ao cotidiano, 

muitas vezes expressando sentimentos de isolamento, baixa 

autoestima, não aceitação e depressão (CARDOSO et al., 

2020; WALLACE et al., 2020).  

Assim, tendem a surgir sintomas de anseio pelo que foi 

perdido, solidão, ruminação, choque, negação, raiva e 

desconfiança. Podendo haver sintomas graves e disfuncionais 

de luto, principalmente quando ocorre em circunstâncias fora do 

nosso controle por um período prolongado, durando meses ou 

até anos, em resposta a uma perda (BERTUCCIO; RUNION, 

2020). 

Como resultado da pandemia da COVID-19, é esperado 

o aumento do número de casos de TLP, por causa de fatores 

como, circunstâncias de morte, redução do apoio social e físico 

e, diminuição dos rituais de luto (BREEN, 2020). 

Essa desordem é caracterizada pela persistência, anseio 

penetrante, saudade ou pensamentos preocupantes e 

memórias do falecido, acompanhadas de outras evidências de 

relatos de dor emocional no luto, causando significativo 

sofrimento ou prejuízo no processo de luto, com duração de 

pelo menos seis meses, excedendo o prazo social, cultural ou 

religioso esperado. O TLP foi , recentemente, incluído como 

novo diagnóstico pela Organização Mundial de Saúde na 

Classificação Internacional de Doenças, 11ª edição e, também, 

colocado como diagnóstico no Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais 5ª edição (DSM-5) publicado para 

comentários públicos, podendo ocorrer quando a adaptação do 

processo de luto é impedida ou interrompida (GOVEAS; 

SHEAR, 2020).  

Ademais, as circunstâncias como mortes repentinas, 

inesperadas, solitárias aparentemente evitáveis e aleatórias, 



LUTO EM TEMPO DE COVID-19  

 
 

em conjunto a políticas de restrições para visitação do falecido 

por um membro da família, ao contexto geral da pandemia, 

como a presença de políticas de distanciamento físico afetando 

funerais, enterros, rituais, e apoio aos enlutados e, a problemas 

de desemprego, se apresentam como desencadeadores de 

sentimentos de incerteza e insegurança financeira, equivalente 

a fatores de risco causadores de aumento nos níveis desse 

transtorno (GOVEAS; SHEAR, 2020).  

Além de tudo, o processo de luto inclui que membros da 

família se questionam o porquê de estarem vivos, enquanto seu 

ente querido se foi, sentem culpa, raiva e tristeza, sobretudo, 

quando estão relacionados à possível transmissão da doença, 

por muitas vezes por não seguirem as regras sociais de 

distanciamento. Maior atenção no bem-estar do paciente 

moribundo ajuda a diminuir a angústia presente nos seus 

parentes. O acesso espiritual no final da vida é, também, 

importante para muitos pacientes e familiares, sendo ou não 

religiosos (SELMAN et al., 2020; WALLACE, 2020). 

Sabe-se, ainda, que os rituais fúnebres têm por objetivo 

reconhecer a importância da pessoa querida após sua morte, 

demarcando a transitoriedade da vida, além de oferecer um 

certo conforto e apoio aos familiares e amigos enlutados 

(CARDOSO et al., 2020; MORRIS; MOMENT; THOMAS, 

2020).  

Entretanto, devido ao alto risco de contágio pelo SARS-

CoV-2 foram anunciadas medidas de abreviação, interrupção 

ou distanciamento das tradicionais cerimônias pós morte, como 

os funerais e sepultamentos, afetando a concretização psíquica 

da perda (CARDOSO et al., 2020; WALLACE et al., 2020). 

Somado a isso, grande parte da angústia da população 

também é agravada pela obrigação de deixar familiares e 

amigos morrerem sozinhos com um funeral mínimo e sem a 
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oportunidade esperada de dizer adeus, para ter um fechamento 

adequado em suas relações. A não chance de estar com entes 

queridos moribundos, juntamente à falta de oportunidade de 

gerar conforto e cuidado de parentes aumenta dramaticamente 

os sentimentos de tristeza, angústia e culpa (HEATH, 2020; 

SUN; BAO; LU, 2020).  

Sendo assim, a gestão segura de cadáveres no contexto 

da pandemia da COVID-19 definida pelos governos por razões 

de saúde pública e segurança, levou os processos públicos de 

funeral e sepultamento a terem que mudar e se adaptar. Com 

os requisitos de distanciamento social e a ausência das 

cerimônias, fez com a que as famílias e amigos dos enlutados 

não tivessem tanto contato e não conseguissem expressar tão 

bem seu apoio, conforto, carinho e amor, deixando as pessoas 

enlutadas sozinhas para lidar com sua sobrecarga de luto e 

exaustão emocional (HARROP et al., 2020; FARAHMANDNIA; 

HAMDANIEH; AGHABABAEIAN, 2020). 

Visto que dadas as circunstâncias em tempos da 

pandemia da COVID-19, as reações de luto não são 

injustificáveis, por que as pessoas estão demonstrando 

respostas normais a uma situação anormal. Estas respostas 

podem ser chamadas de perdas secundárias, já que são 

consequências de perdas primárias, associadas a eventos 

significativos, tais como morte e grandes mudanças na vida, 

que podem se comportar como a perda de um emprego, e 

consequentes perdas secundárias como, de segurança 

financeira, independência, cuidados a saúde e senso do futuro 

(BERTUCCIO; RUNION, 2020; ZHAI; DU, 2020). 

A partir disso, os indivíduos que estão vivenciando a 

experiência de perdas e, possivelmente, luto, na pandemia da 

COVID-19, podem experimentar outros tipos de perdas, além 
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dessas primárias e secundárias, tais como luto antecipatório e 

perda ambígua (BERTUCCIO; RUNION, 2020). 

O luto antecipatório é caracterizado pela insegurança e 

medo do que pode acontecer, sendo frequentemente visto na 

pandemia da COVID-19, já que as pessoas estão sofrendo 

antecipadamente, com fatores influenciadores como as notícias 

midiáticas frequentes sobre a propagação exponencial da 

COVID-19 (BERTUCCIO; RUNION, 2020). 

Já a perda ambígua pode ser reconhecida pela incerteza 

de quanto tempo durará o período de isolamento e 

distanciamento social, de desemprego ou licença e de volta às 

aulas em instituições educacionais. Sendo importante destacar 

a experiência do luto para crianças, já que que elas sofrem 

perdas, nesse período de isolamento, diante das vivências 

irrecuperáveis. Ademais, essas perdas são replicadas em todas 

as fases da educação, o que também entristece os pais e 

responsáveis, já que não conseguem ajudar seus filhos a 

acompanhar o aprendizado em casa e ao verem suas crianças 

estagnadas, desencadeiam, portanto, um sentimento de perda 

que é agravado pela culpa e pela raiva paterna (HEATH, 2020; 

BERTUCCIO; RUNION, 2020). 

A perda ambígua, falada anteriormente, pode ser 

experimentada quando há presença psicológica com ausência 

física, como ocorre na vigente pandemia, já que muitos tiveram 

de se separar fisicamente de várias empresas, instituições e 

pessoas, enquanto a incerteza iminente sobre quando ou se a 

normalidade será retomada ocupa uma forte presença 

psicológica e, não obstante, com muitos locais de trabalho 

fechados, o enlutado também pode enfrentar dificuldades 

econômicas (BERTUCCIO; RUNION, 2020; HARROP et al., 

2020; SUN; BAO; LU, 2020). 
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Vale destacar que parentes os quais não têm 

oportunidade de se despedir de entes queridos apresentam 

maior risco de ter todas essas morbidades. Estratégias para 

ajudar pacientes e famílias em risco de morrer pelo COVID-19 

são de extrema importância para reduzir traumatização 

potencial e consequências negativas para a saúde associadas 

(LEROY et al., 2020; SUN; BAO; LU, 2020). 

De fato, pacientes gravemente doentes com COVID-19 

e seus familiares estão passando por ansiedade e medo, 

precisando de apoio emocional, porém essa é uma área no 

cuidado hospitalar que é insuficiente. Selman e colaboradores 

(2020) declaram que ao cuidar do paciente e seus familiares 

deve-se proporcionar conforto físico, autonomia, significância, 

preparação e relação interpessoal. São necessários cuidados 

que conservem a dignidade, como também o respeito a cultura 

e diversidade religiosa, e por conseguinte a equipe precisa ter 

competência para fornecer apoio adequado aos familiares e 

amigos enlutados. Uma das formas de abordar o luto e garantir 

o cuidado consistente com os valores de cada paciente é 

através do Planejamento Antecipado de Cuidados, o qual visa 

compreender as perspectivas únicas dos pacientes, 

apresentando um sentido à vida e garantindo que os pacientes 

da COVID-19 evidenciem suas preferências durante o 

tratamento (CARR; BOERNER; MOORMAN, 2020; SELMAN et 

al., 2020; WALLACE et al., 2020). 

O cuidado no luto é considerado uma componente 

primordial dos cuidados paliativos, visando sempre fornecer 

apoio aos familiares e amigos enlutados mesmo antes da 

morte, a fim de diminuir os riscos de complicação durante o luto. 

Essa abordagem de cuidado de apoio é muito utilizada em 

momentos delicados, como o da vigente pandemia, porém a 

supressão das ferramentas que podem ser utilizadas dificulta 
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esse cuidado no final da vida (MAYLAND et al., 2020; MORRIS; 

MOMENT; THOMAS, 2020).  

Assim, devem ser feitas visitas de acompanhamento de 

luto e consultas com psiquiatras, psicólogos e assistentes 

sociais com o intuito de identificar as pessoas que estão tendo 

dificuldade em se adaptar à perda de entes próximos. A terapia, 

como a terapia cognitivo-comportamental, pode ser uma grande 

aliada e ajudar a reduzir o risco de transtornos mentais, 

proporcionando psicoeducação e reestruturação cognitiva do 

luto, enfocando abordagens comportamentais para socializar e 

formar novos relacionamentos interpessoais (HEATH, 2020; 

MORRIS; MOMENT; THOMAS, 2020; SUN; BAO; LU, 2020;).  

O indivíduo deve pensar sobre o modo que a pandemia 

o afetou no intuito de tentar entender e prestar atenção para sua 

própria abrangência da dor e as tensões de que têm o poder de 

minar o futuro de sua saúde (HEATH, 2020; SUN; BAO; LU, 

2020). 

Por isso, Zhai e Du (2020) afirmam que conhecer mais 

sobre a natureza característica da perda e/ou do luto de cada 

indivíduo é essencial para informar o desenvolvimento de 

estratégias para ajudar a adaptação dos enlutados neste 

momento desafiador. Estratégias afetivas, cognitivas, 

comportamentais, físicas e espirituais, consistentes de 

adaptação de acordo com a personalidade e situações variáveis 

do enlutado, a fim de ajudar o paciente e familiares a lidarem 

com a morte, são de extrema importância no cenário do COVID-

19, para a reduzir traumatização potencial e consequências 

negativas para a saúde (WALSH, 2020).  

Cardoso e colaboradores (2020) referem o quanto é 

importante para a família enlutada que a equipe de profissionais 

de saúde seja empática e emita o sentimento de confiança, 

principalmente quando houver compartilhamento de 
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informações. Ademais, para melhor conforto e qualidade de 

vida dos parentes e amigos os quais perderam pessoas 

queridas, é interessante que dados sobre o prognóstico sejam 

mais precisos e que os cuidadores geram uma rede de apoio 

antes da morte, transmitindo confiança, empatia, preocupação 

e condolências (MORRIS; MOMENT; THOMAS, 2020).  

A recomendação clínica para trabalhar com esses 

pacientes e familiares, incluem facilitar as discussões sobre o 

fim da vida que leva em consideração contextos culturais e 

relevantes. Por exemplo, existe uma porcentagem de paciente 

com COVID-19 que precisam de ventilação mecânica e não 

podem ser intubados, pois não irá sobreviver, o que obriga os 

entes queridos a fazerem decisões inesperadas e desafiadoras 

para o fim da vida. É necessário auxiliar os familiares no 

momento de decisões, validando suas emoções, como culpa ou 

vergonha, e fornecer habilidades relevantes que correspondem 

aos seus valores culturais (WALSH, 2020). 

Sendo assim, por mais que o luto seja uma experiência 

universal, ele é influenciado por crenças culturais, práticas e 

valores, bem como pelo o contexto em que a morte ocorre. Para 

manter uma resiliência espiritual entre os indivíduos com o risco 

de perder um ente querido ou os que perderam um membro da 

família para COVID-19, é importante que sejam fornecidas 

habilidades e recursos adequados contextualmente e 

culturalmente para facilitar a adaptação ao luto em face de 

dificuldades e incertezas (LEROY et al., 2020). 

Na atual situação os provedores de saúde mental podem 

ajudar as pessoas a lidar com o luto e fortalecer identificando 

maneiras de seguir em frente. Isso pode ser conseguido 

fornecendo reabilitação, programas e aconselhamento 

especializado à família e parentes do falecido, garantindo 
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acompanhamento contínuo (FARAHMANDNIA; HAMDANIEH; 

AGHABABAEIAN, 2020). 

É recomendável, também, ajudar os familiares com 

estratégias as quais mantenham proximidade e comunicação 

entre os enfermos e seus parentes, através do uso da 

tecnologia ou de outras formas que possam honrar as práticas 

tradicionais do luto. As recomendações para acalmar os efeitos 

negativos sobre parentes e profissionais de saúde enlutados 

incluem serem pró-ativos, sensível e ter comunicação regular 

com membros da família, além do fornecimento de informações 

precisas, sempre habilitando os parentes para se despedirem 

pessoalmente, quando possível, apoiando a comunicação 

virtual e fornecendo suporte emocional e espiritual (CARR; 

BOERNER; MOORMAN, 2020; LEROY et al., 2020; SELMAN 

et al., 2020).  

 Por fim, em relação a equipe de profissionais de saúde 

que enfrenta diariamente as perdas de pacientes para o 

COVID-19, também é importante usar-se de estratégias que 

diminuam o estresse e as complicações do luto dessas 

pessoas, aumentando o autocuidado durante o serviço. Para 

isso, é importante ser capaz de desconectar-se algumas vezes 

dos acontecimentos desastrosos, se preparando 

antecipadamente e se informando para conseguir passar 

segurança e empatia nos momentos difíceis, como é o da 

notificação da morte para os familiares (WALLACE et al., 2020). 

 

CONCLUSÃO  

 

Tendo como base a análise dos documentos 

selecionados torna-se evidente que a vigente pandemia de 

COVID-19 interfere diretamente nos hábitos e práticas 

socioculturais relacionadas à morte e ao luto. Sendo observado 
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que os aspectos normais responsáveis pela experiência de 

adaptação e suporte, durante o luto de um indivíduo frente à 

perda de parentes queridos, foram modificados de forma 

prejudicial. E, embora, a maioria das pessoas se adapte à 

morte, durante a pandemia da COVID-19, o processo de luto 

pode perdurar por um tempo mais prolongado, visto que é 

complexo e confronta uma mistura de sentimentos e 

pensamentos obscuros.  

As experiências de morte e luto foram modificadas com 

a política da pandemia da COVID-19 e, por conseguinte, 

múltiplos fatores podem dificultar a elaboração do luto.  A 

exemplo disso, pode-se citar: mortes repentinas, isolamento 

social, perda de saúde mental e física, supressão de costumes 

ou rituais no fim da vida e após a morte. Evidenciando que 

respostas inadequadas ao luto, tais como o luto antecipatório, 

TLP e luto complicado, são fatores que comprometem as fases 

de superação da morte de familiares e amigos durante a 

pandemia pelo COVID-19.  

Diante disso, foram expostos os desafios que familiares 

e pacientes em situação de COVID-19 estão passando e como 

isso pode influenciar na experiência da perda e/ou luto. O 

distanciamento entre entes queridos, o isolamento e o processo 

de luto complicado foram enfatizados como principais causas 

do agravamento de sintomas psicológicos, como ansiedade e 

depressão. Sendo assim, devem ser realizados 

acompanhamentos psiquiátricos, psicológicos e assistenciais 

durante o luto, para impedir complicações. As terapias 

proporcionam reestruturação cognitiva durante o luto, por isso 

podem ser essenciais nesse processo de adaptação.  

Portanto, a fim de dar suporte ao processo do luto e 

garantir a adaptação à dor, é essencial a elaboração de 

estratégias que forneçam apoio emocional e espiritual para 
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famílias enlutadas, e as tecnologias podem favorecer isso. É 

importante falar sobre o tratamento da saúde mental dos 

indivíduos, nessa época de isolamento social, tendo a 

psicoterapia e o uso associado de alguns antidepressivos como 

facilitadores na vivência de um luto complicado e até mesmo de 

situações como transtorno de estresse pós-traumático.  

Por isso, o cuidado efetivo com os pacientes e familiares 

é essencial para evitar as complicações do luto. E, os cuidados 

paliativos usam de importantes ferramentas essenciais para os 

momentos do fim da via, seja antes ou após a morte, entretanto 

com a pandemia da COVID-19 tais mecanismos foram 

suprimidos.  

Outro fator muito importante na solução dos desafios 

enfrentados durante a atual pandemia é a questão das equipes 

de profissionais de saúde que, muitas vezes, tem a própria 

saúde negligenciada, enquanto necessitam transmitir empatia, 

confiança, auxílio e comunicação como comportamentos 

fundamentais no cuidado integral da família e do paciente. 

Por fim, precisamos ter forças para seguir em frente e 

encarar as dificuldades que enfrentamos e iremos enfrentar, o 

luto é a metade da história. Assim, vale destacar uma poesia 

vista em um de nossos artigos, o COVID-19 and the legacy of 

grief, que resume o atual momento em que vivemos e nossos 

maiores sentimentos e frustrações: ‘Luto, perda, 

arrependimento não são o fim da história. Eles estão no meio 

da história. A memória não olha para trás, ela olha para a 

frente.’ (MICHAELS, 2020, tradução nossa). 
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RESUMO: As doenças neurodegenerativas são as 
responsáveis por danificar e destruir células do sistema 
nervoso, causando, assim, consequências irreversíveis para o 
indivíduo. A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença 
degenerativa, progressiva e crônica, que afeta as funções 
cognitivas gradualmente, prejudicando dramaticamente a 
qualidade de vida de pessoas afetadas e que nos últimos anos 
tem crescido exponencialmente em número de casos com 
estimativas de que a quantidades de pessoas acometidas dobre 
até o ano de 2030.Com este estudo, objetivou-se identificar as 
melhores formas de tratamento existentes até o presente 
momento para os portadores da Doença de Alzheimer, e, para 
tal, realizou-se uma revisão integrativa da literatura, utilizando 
as bases de dados SCIELO, LILACS, MEDLINE e Index 
Psicologia, a partir de artigos científicos completos no período 
entre 2015 a 2018, disponíveis na língua portuguesa e com 
humanos no foco de estudo. Apesar de não ter cura, os artigos 

mailto:gisellemedeiroscs@gmail.com.br
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estudados mostram a importância da estimulação cognitiva nos 
pacientes com Doença de Alzheimer como forma de tratamento 
para melhorar a sua qualidade de vida diante das dificuldades 
dessa enfermidade, além de outros métodos que também 
ajudam na melhora. Portanto, o tratamento é essencial para a 
manutenção da qualidade de vida do paciente, de forma que a 
diminuição da progressão dessa enfermidade torne possível a 
preservação de uma vida saudável e digna. 
Palavras-chave: Demência. Terapêutico. Diagnóstico. 
Alzheimer  
 

INTRODUÇÃO 

  

As doenças neurodegenerativas são as responsáveis por 

danificar e destruir as células do sistema nervoso, 

principalmente os neurônios, causando assim consequências, 

na maioria das vezes, irreversíveis para o indivíduo, danificando 

a substância cinzenta do cérebro e consequentemente as 

funções da substância branca (OLIVEIRA, 2013). Uma das 

principais dessas é a Doença de Alzheimer (DA), além de 

degenerativa, é uma doença progressiva e crônica que irá 

prejudicar o paciente em suas atividades diárias e 

comportamento, pois ela afeta as funções cognitivas 

gradualmente e com evolução deteriorante (LEITE, 2017). 

Em 2015, o número de pessoas com essa enfermidade 

chegava a 35,6 milhões, com estimativa de que até 2030 essa 

quantidade aumente para 65,7 milhões, e ainda dobrando o 

valor a cada 20 anos. Ela está ligada a vários fatores de risco 

como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, entre 

outras, sendo ela a principal demência e mortalidade entre os 

idosos (TEIXEIRA et al., 2015). 
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A DA é descrita como uma perda no funcionamento 

intelectual, dentre elas a perda de memória. Essa é causada 

devido a um entrelaçamento das fibras neurais, formando assim 

placas neuríticas, resultando no encolhimento do cérebro. 

Apesar da doença se apresentar de várias formas, geralmente 

é descrita por três estágios, sendo a fase inicial, intermediária e 

terminal. A primeira delas apresenta perda de memória recente 

e dificuldades nas atividades do cotidiano, com duração de dois 

a quatro anos e com início insidioso com evolução constante. 

De dois a dez anos, é o período da fase intermediária, 

apresentando grandes perdas de memória e começo das 

dificuldades motoras, raciocínio e linguagem. Por fim, na fase 

terminal o paciente já se encontra em leito com posição fetal 

devido as contraturas musculares (FERREIRA et al., 2016). 

A DA se apresenta atualmente de duas maneiras: de 

início tardio (LOAD – do inglês, Late Onset Alzheimer´s 

Disesase) e a familiar (FAD – do inglês, Familial Alzheimer´s 

Dosesase). A FAD é a manifestação de forma prematura, 

também podendo ser chamada de Alzheimer de início precoce, 

sendo ela de baixa incidência com apenas 1% a 6% dos casos, 

com origem genética e ocorrendo antes dos 60 anos. A LOAD 

é a forma mais conhecida da doença, com início dos sintomas 

aparecendo depois dos 60 anos e apresentando um modelo 

bem complexo. Apesar da diferença de início da doença, ambas 

as formas apresentam as mesmas características, 

comprometendo principalmente as funções cognitivas, entre 

elas a memória recente, linguagem, atenção, funções 

executivas, entre outras (REY et al., 2015).  

O diagnóstico da DA ocorre com 80% dos achados 

clínicos na consulta através do relato do paciente e observação 

do médico quanto ao comprometimento cognitivo, associado 
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aos critérios que diferem das demais demências, ou doenças 

com prejuízo cognitivo. Porém, a confirmação do diagnóstico só 

pode ser feito através de um exame histopatológico de tecido 

neural para o estudo se há formação das placas neuríticas e o 

entrelaçamento das fibras neuronais a partir da biópsia 

(NITZSCHE; MORAES; TAVARES JUNIOR, 2015).  

Como visto, a DA possui grande prevalência na 

população mundial, sendo os idosos os mais acometidos por tal 

enfermidade. A etiologia, fisiopatologia, tipos, sintomas e 

diagnóstico já expostos mostram a importância de um 

tratamento para as pessoas acometidas.  

Dessa maneira, o presente estudo guiado por evidências 

científicas possui como objetivo identificar as melhores formas 

de tratamento para os portadores da Doença de Alzheimer.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a construção deste estudo foi escolhido o método 

de Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que permite a análise 

e seleção de estudos já realizados com a finalidade de 

interpretar os dados e criar uma discussão sobre o tema 

selecionado para, segundo Paiva et al. (2016), proporcionar a 

síntese de novos conhecimentos e agregar na prática. Desse 

modo, as etapas percorridas para elaboração da pesquisa 

seguiram o modelo, ainda segundo Paiva et al. (2016), que é 

constituído por seis passos, sendo estes: identificação do tema 

e elaboração da pergunta norteadora; estabelecimento dos 

critérios de inclusão e exclusão, por meio da busca nas bases 

de dados; identificação e análise dos estudos pré-selecionados 

e selecionados; investigação e interpretação dos resultados 

encontrados e, por último, apresentação da revisão.   
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Além disso, para a elaboração do estudo foi definida uma 

questão norteadora com o objetivo de guiar e sistematizar a 

busca e a seleção dos artigos: Quais os melhores tratamentos 

atualmente para a Doença de Alzheimer?  

A pesquisa foi realizada nas bases de dados Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 

e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Para essa 

busca foram definidos os descritores e suas combinações: 

“Demência”, “Terapêutico”, “Diagnóstico”, e “Alzheimer”.  

Como critérios de inclusão da amostra foram utilizados: 

artigos completos disponíveis, com pesquisa realizada 

exclusivamente em humanos, limitada a região do Brasil, texto 

em português, em um período de tempo de 2015 a 2018 e 

estudos publicados na modalidade artigo científico. Foram 

excluídos os estudos que fugiam ao tema, artigos repetidos, 

publicações fora do tempo estipulado (2015 a 2018), 

dissertações, revisões, teses, monografias, estudos não 

disponibilizados na íntegra. As publicações foram lidas de forma 

criteriosa.   

 

Fluxograma 1: Desenvolvimento da metodologia 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Evidencia-se, em relação ao estudo, que dos doze 

artigos encontrados, nove foram selecionados, quatro são de 

revisões integrativas literárias, quatro são artigos de pesquisa e 

um é um estudo transversal, sendo os outros três irrelevantes 

para o nosso estudo. Os artigos selecionados para o estudo 

foram selecionados entre os anos de 2015 e 2018, todos 

publicados na língua portuguesa. As produções escolhidas 

foram publicadas no Brasil, e mostraram que diversas áreas de 

saúde tem tido a preocupação e interesse no estudo dos 

tratamentos do Alzheimer.  

 

Quadro 1: Descrição dos artigos pesquisados. 

 

N° Título Autor(es) Base de 

dados 

Periódi

cos 

Ano de 

publica

ção 
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01 Estimulação 

cognitiva para 

idoso com 

doença de 

alzheimer 

realizada pelo 

cuidador 

Cruz, Thiara 

Joanna 

Peçanha da; 

Sá, Selma Petra 

Chaves; 

Lindolpho, 

Mirian da Costa; 

Caldas, Célia 

Pereira. 

Scielo Rev. 

Brasilei

ra de 

Enferm

agem 

2015 

02 Uso do lítio no 

tratamento do 

alzheimer 

Kamada, 

Márcio; Mattar, 

Anna Gabriella 

Netto; Fontana, 

Mariana Prado. 

LILACS Rev. 

Soc. 

Brasilei

ra de 

Clínica 

Medici

na 

2016 

03 Alz memory-

um aplicativo 

móvel para 

treino de 

memória em 

pacientes com 

Alzheimer 

Caron, Julie; 

Biduski, Daiana; 

De Marchi, Ana 

Carolina 

Bertoletti. 

LILACS Rev 

Eletron 

de 

Comun 

Inf Inov 

Saúde. 

2015 

04 Aquisição de 

medicamento

s para a 

Doença de 

Alzheimer no 

Brasil: uma 

análise no 

sistema 

federal de 

compras, 

2008 a 2013 

da Costa, 

Roberta 

Dorneles 

Ferreira; 

Osorio-de-

Castro, Claudia 

Garcia Serpa; 

da Silva, 

Rondineli 

Mendes; Maia, 

Aurélio de 

Araújo; Ramos, 

Mariana de 

Carvalho 

MEDLIN

E 

Cien 

Saude 

Colet 

2015 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cruz,%20Thiara%20Joanna%20Pe%C3%A7anha%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cruz,%20Thiara%20Joanna%20Pe%C3%A7anha%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cruz,%20Thiara%20Joanna%20Pe%C3%A7anha%20da%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22S%C3%A1,%20Selma%20Petra%20Chaves%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22S%C3%A1,%20Selma%20Petra%20Chaves%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lindolpho,%20Mirian%20da%20Costa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lindolpho,%20Mirian%20da%20Costa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Caldas,%20C%C3%A9lia%20Pereira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Caldas,%20C%C3%A9lia%20Pereira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Kamada,%20M%C3%A1rcio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Kamada,%20M%C3%A1rcio%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Mattar,%20Anna%20Gabriella%20Netto%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Mattar,%20Anna%20Gabriella%20Netto%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Mattar,%20Anna%20Gabriella%20Netto%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fontana,%20Mariana%20Prado%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fontana,%20Mariana%20Prado%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Biduski,%20Daiana%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22De%20Marchi,%20Ana%20Carolina%20Bertoletti%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22De%20Marchi,%20Ana%20Carolina%20Bertoletti%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22De%20Marchi,%20Ana%20Carolina%20Bertoletti%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22da%20Costa,%20Roberta%20Dorneles%20Ferreira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22da%20Costa,%20Roberta%20Dorneles%20Ferreira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22da%20Costa,%20Roberta%20Dorneles%20Ferreira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22da%20Costa,%20Roberta%20Dorneles%20Ferreira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Osorio-de-Castro,%20Claudia%20Garcia%20Serpa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Osorio-de-Castro,%20Claudia%20Garcia%20Serpa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Osorio-de-Castro,%20Claudia%20Garcia%20Serpa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22da%20Silva,%20Rondineli%20Mendes%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22da%20Silva,%20Rondineli%20Mendes%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22da%20Silva,%20Rondineli%20Mendes%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Maia,%20Aur%C3%A9lio%20de%20Ara%C3%BAjo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Maia,%20Aur%C3%A9lio%20de%20Ara%C3%BAjo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Maia,%20Aur%C3%A9lio%20de%20Ara%C3%BAjo%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ramos,%20Mariana%20de%20Carvalho%20Barbosa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ramos,%20Mariana%20de%20Carvalho%20Barbosa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ramos,%20Mariana%20de%20Carvalho%20Barbosa%22
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Barbosa; 

Caetano, 

Rosângela. 

05 Acesso aos 

medicamento

s para 

tratamento da 

Doença de 

Alzheimer 

fornecidos 

pelo Sistema 

Único de 

Saúde em 

Minas Gerais, 

Brasil 

Almeida-Brasil, 

Celline 

Cardoso; Costa, 

Juliana de 

Oliveira; Aguiar, 

Viviane 

Celestino 

Ferreira Dos 

Santos; 

Moreira, 

Daniela Pena; 

Moraes, Edgar 

Nunes de; 

Acurcio, 

Francisco de 

Assis; Guerra, 

Augusto 

Afonso; Álvares, 

Juliana. 

MEDLIN

E 

Cad 

Saúde 

Pública 

2016 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ramos,%20Mariana%20de%20Carvalho%20Barbosa%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Caetano,%20Ros%C3%A2ngela%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Caetano,%20Ros%C3%A2ngela%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Almeida-Brasil,%20Celline%20Cardoso%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Almeida-Brasil,%20Celline%20Cardoso%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Almeida-Brasil,%20Celline%20Cardoso%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Costa,%20Juliana%20de%20Oliveira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Costa,%20Juliana%20de%20Oliveira%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Costa,%20Juliana%20de%20Oliveira%22
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https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Aguiar,%20Viviane%20Celestino%20Ferreira%20Dos%20Santos%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Aguiar,%20Viviane%20Celestino%20Ferreira%20Dos%20Santos%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Aguiar,%20Viviane%20Celestino%20Ferreira%20Dos%20Santos%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Aguiar,%20Viviane%20Celestino%20Ferreira%20Dos%20Santos%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moreira,%20Daniela%20Pena%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moreira,%20Daniela%20Pena%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moraes,%20Edgar%20Nunes%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moraes,%20Edgar%20Nunes%20de%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Acurcio,%20Francisco%20de%20Assis%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Acurcio,%20Francisco%20de%20Assis%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Acurcio,%20Francisco%20de%20Assis%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Acurcio,%20Francisco%20de%20Assis%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Acurcio,%20Francisco%20de%20Assis%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Guerra,%20Augusto%20Afonso%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Guerra,%20Augusto%20Afonso%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Guerra,%20Augusto%20Afonso%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22%C3%81lvares,%20Juliana%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22%C3%81lvares,%20Juliana%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%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=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%20Saude%20Publica
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%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=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%20Saude%20Publica
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%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=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%20Saude%20Publica
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Embora não haja cura, os idosos com DA podem 

apresentar uma diminuição na progressão da doença. Após 

leitura criteriosa dos artigos de estudo, foram encontrados 3 

artigos que relatam a importância do incentivo da realização de 

atividades do cotidiano, estimulação cognitiva e associação 

com intervenções farmacológicas. [1,6,8] 

De acordo com os estudos, quanto mais exercitamos o 

nosso cérebro menos propensos estaremos a déficits de 

memória. Isso se deve à capacidade de reorganização dos 

neurônios- fenômeno descrito por Squirre e Kandel (2003) 

como plasticidade cerebral – em resposta a cada nova 

circunstância ocorrida (BERNARDI, 2019). No caso de um 

paciente com DA tem como objetivo ativar as funções 

existentes para permitir que elas compensem as 

comprometidas. [1,6,8] 

De forma que a partir de estudo em um grupo de idosos, 

em um período de nove meses, onde é mostrado a evolução do 

paciente, por meio de pré e pós-teste, que tem um incentivo da 

família e dos cuidadores, um incentivo em relação a atividades 

do dia a dia e a exercícios físicos como caminhadas, danças e 

atividades aeróbicas. Notou-se a partir das atividades propostas 

uma melhora na autonomia em relação à continência, à 
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transferência e à melhora estatística significativa que mudou de 

33,3% para 100% em relação a autonomia alimentar. 

Entretanto, com a progressão da doença, a análise relacionada 

a banho, higiene pessoal, e vestir-se tiveram uma piora. [8] 

No material de pesquisa foram encontrados 2 artigos que 

relatam o uso de tecnologia como uma importante aliada no 

tratamento da DA, principalmente com jogos digitais que 

estimulam a memória, ajudando ainda mais a plasticidade 

cerebral. O uso dessas mecânicas de jogos conseguem ter 

como objetivo engajar, motivar e equacionar problemas do 

mundo real em contextos impertinentes ao dos jogos. Esses 

mecanismos foram trazidos para o processo de gamificação, 

que, segundo Vianna et al. (2013), é uma tradução de 

gamification, termo vindo do inglês que foi usado pela primeira 

vez por Nick Pelling em 2002 (TOLOMEI, 2017). Os autores 

concordam que a gamificação torna os indivíduos abertos a 

aprendizagem de um modo mais eficiente. [3,11] 

 Alguns jogos funcionam a partir da tentativa de fazer o 

paciente reconheça e identifique familiares e amigos ou objetos 

e formas. A atividade consiste em ver vídeos e imagens, e após 

essa visualização responder uma série de questionamentos. A 

pontuação que é dada pela realização dessas atividades é uma 

forma de representar as realizações do paciente. Tais jogos tem 

demonstrado muita eficiência, no quesito, melhorar as 

habilidades cognitivas, autoconfiança e a qualidade de vida dos 

idosos com DA. Esses efeitos são potencializados também pelo 

fato do jogo demonstrar mais interesse no usuário. Resultando 

em uma forma divertida e funcional de diminuir a velocidade de 

progressão da doença. [3,11] 

Além dos tratamentos de estímulo cognitivo, nota-se em 

2 artigos a importância do tratamento farmacológico de forma a 
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melhorar os sintomas. Foi visado o uso principal de remédios 

como a Donepezila, galantamina e rivastigmina que são 

medicamentos disponibilizados de forma gratuita pelo sistema 

único de saúde (SUS). Foi relatado que no Brasil foram 

comprados cerca de 47 milhões de fármacos pra DA entre os 

anos de 2008-2013, e que existe um crescimento progressivo 

em relação a quantidade de fármacos comprados. [4,5]   

Esse crescimento progressivo da compra de fármacos 

acompanha o aumento, ano após ano, do número de casos de 

demência, em especial a DA, a qual estima-se que afete pelo 

menos o dobro de indivíduos no próximos anos, passando de 

35,5 milhões para 65,7 milhões, demonstrando significativo 

aumento da prevalência de doenças neurodegenerativas à 

medida que a população alcança cada vez mais uma vida mais 

longeva. (FERREIRA et al., 2016) 

A causa da DA ainda é desconhecida apesar de existir 

várias hipóteses etiológicas, entre elas a teoria da cantata 

amilóide. Isso inclusive diferencia a Da histopatologicamente de 

outros tipos de demência por nela ocorrer essa deposição de 

placas amilóide, derivada de proteínas de amiloide (βamiloide 

insolúvel ou β-A) e de emaranhados de neurofibrina. Isso leva 

a perdas neuronal e sináptica, degeneração de neurônios 

colinérgicos, redução nos marcadores colinérgicos, além de 

poder causar constrição ou estreitamento dos vasos 

sanguíneos do cérebro, contrição essa causada por produção 

excessiva de radicais sem oxigênio (MONTEIRO, 2018). A 

partir desse conhecimento vem sendo realizado estudos de 

forma a melhorar as formas de terapia para a doença, além de 

tentar propor uma melhor qualidade de vida para o paciente, 

tentando parar a progressão da doença, como foi relatado em 

2 dos nossos arquivos de pesquisa. [2,10] 
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Primeiramente, observa-se a possível ligação da 

deposição de amiloides como fator inicial de DA, a partir disso 

foi feito um estudo com tratamentos farmacológicos que estão 

em experimentos. Esses fármacos têm uma propriedade anti 

amiloides, ou seja, vão impedir essa deposição por meio do 

bloqueio das enzimas proteolíticas que vão agir nessa formação 

de placas amiloides, eles se dividem em três classes: inibidores 

da fibrogênese, inibidores da formação e promotores da 

depuração. [2,10] 

Ainda dentro da terapia anti amilóide, há uma forma mais 

passiva no tratamento, a partir de anticorpos, que 

demonstraram reduções significativas da formação de 

emaranhados, notou-se também um benefício na cognição dos 

imunizados. Pesquisadores sugerem que o melhor seria unir 

tanto as formas ativas quanto passivas, de forma a receber um 

benefício mais significante. [2,10] 

Outra forma de tratamento complementar em pauta, é o 

uso da substância lítio, de forma a reduzir a produção de β-A. 

O lítio é um cátion monovalente, absorvido no trato 

gastrointestinal, não sofre metabolização e é excretado nos 

rins. Seu uso pode ter como feito colateral relatado: aumento de 

peso, hipotireoidismo, psoríase, acne, polidíssima, poliúria, 

diarreia, diminuição de libido e temores, e possível intoxicação 

se n tiver um monitoramento correto, devido a sua estreita faixa 

terapêutica. [2] 

A principal forma do lítio agir no nosso sistema é inibindo 

enzimas que são responsáveis pelas vias de neuroinflamação, 

apoptose e formação de placas amiloides. Os estudos mostram 

que a suplementação desse cátion preveniu o aumento de 

substâncias inflamatórias no cérebro, mostrando um efeito 

neuroprotetor do lítio. Ocorreu também um aumento da 



O USO DA CANNABIS SATIVA NO TRATAMENTO DA DOR CRÔNICA: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA 

 
 

neurogênese no giro do hipocampo e um aumento da massa 

cinzenta (KAMADA, 2016). 

Dessa forma, podemos supor que os efeitos do lítio em 

relação a DA, seja por conta da suas propriedades químicas e 

intrínsecas. De forma a inibir a β-A, assim além de estimular a 

neurogênese no hipocampo agindo de forma brilhante como 

neuroprotetor, podendo modificar a evolução da DA. Entretanto 

ainda se faz necessário evidencias mais fortes para se ter um 

uso ainda melhor e mais seguro do lítio. 

  

CONCLUSÕES   

Diante das formas que a Doença de Alzheimer se 

apresenta, fica evidente a importância de um bom tratamento 

para combater as sequelas que ela pode gerar. Os resultados 

mostram que esse tratamento pode ser feito de várias formas, 

sendo o estímulo cognitivo a mais prevalente entre elas, pois 

quanto mais excitado é o cérebro, menos propenso a falhas na 

memória ele é. Além disso, a terapia através de fármacos 

também mostrou-se eficaz nos resultados, pois age diretamente 

no processo fisiopatológico da DA, diminuindo assim a 

progressão da doença. Além dessas terapêuticas, o estudo 

também evidenciou o uso do lítio que atua evitando a 

neuroinflamação.   
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RESUMO: A imunoterapia é um método de tratamento 
extremamente abrangente e que tem chamado atenção, dado 
o crescente número de ensaios pré-clínicos e clínicos com 
resultados muito positivos para o tratamento do câncer. O 
tratamento imunoterápico é um exercício da chamada medicina 
personalizada, visto que impõe a escolha do antígeno alvo de 
maior especificidade. Assim, além de garantir maiores chances 
de sucesso terapêutico, essa especificidade poupa tecidos não 
tumorais, aumentando o aproveitamento da terapia e 
amenizando efeitos colaterais dos tratamentos tradicionais. 
Esta revisão tem como objetivo retratar a eficácia da 
imunoterapia como opção terapêutica para o câncer, bem como 
reportar quais as perspectivas desse tratamento que ainda está 
à margem na Oncologia e que vem sendo tão estudado, 
demonstrando resultados promissores. Além disso, objetiva-se 
resumir as modalidades da imunoterapia, junto com as suas 
vantagens e as desvantagens. Para tanto, realizou-se um 
levantamento bibliográfico e procedeu-se uma revisão narrativa 
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com o material encontrado. Percebeu-se então a imunoterapia 
para o câncer como uma forma de tratamento bem segura e 
bem estabelecida para a doença, com um grande potencial 
promissor e enorme eficácia para o tratamento de formas já 
bem avançadas da doença. Ademais, ainda se vê que muitas 
pesquisas seguem em andamento com o intuito de criar e de 
otimizar as estratégias para o tratamento da enfermidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Neoplasias. Eficiência. Imunoterapia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O câncer é uma doença crônica que consiste no 

crescimento das células de forma desordenada, resultado de 

algumas alterações no código genético do indivíduo. Ao 

contrário do que muitos pensam, apenas 5% a 10% dos casos 

está diretamente relacionado à herança de genes, sendo a 

maioria com origem em danos ao material genético de ordem 

biológica, química ou física que se acumulam durante toda a 

vida. Dessa forma, o desenvolvimento da patologia ocorre 

devido à interação de fatores endógenos e exógenos, como o 

comportamento ligado ao estilo de vida, à alimentação e à 

prática de exercício físico (RODRIGUES et al., 2020). 

       No Brasil, as previsões para os anos de 2020 a 2022 são 

de que, para cada ano, haverá uma incidência em média de 

625.000 casos, sendo 175.000 desses o câncer de pele não 

melanoma. Desse modo, quando colocados em ordem 

decrescente, tem-se que o câncer de pele não melanoma será 

o mais incidente, seguido por mama e próstata (66.000 cada), 

cólon e reto (44.000), pulmão (30.000) e estômago (21.000). 

Assim, levando em consideração tal cenário, entende-se sobre 
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a importância da vigilância e do controle do câncer (INCA, 

2019). 

       Além disso, desde o século XIX sabe-se que há uma 

íntima relação entre o câncer e o sistema imunológico, sendo 

esse capaz de reconhecer e erradicar as células cancerígenas. 

Nesse cenário, desenvolveu-se o conceito de imunovigilância, 

em que as células T reconhecem proteínas cancerígenas 

quando ligadas ao complexo de histocompatibilidade principal 

(MHC) em células apresentadoras de antígenos (JORGE, 

2019). 

       Dessa forma, o controle exercido pelo sistema imune 

acontece em três etapas: a primeira é a eliminação, em que as 

células cancerígenas são destruídas antes de sintomas 

clínicos; a segunda é o equilíbrio e tem-se as células que 

fugiram da fase de eliminação, mas que ainda estão sendo 

controladas pelo organismo; a terceira é o escape, em que há 

o crescimento descontrolado do câncer. Essa última etapa 

ocorre por vários fatores como perda de genes importantes para 

o bom desenvolvimento da resposta imunológica, falha na 

apresentação de antígenos, defeito na expressão do MHC e 

resistência à citotoxicidade (JORGE, 2019).   

       Nesse contexto, percebe-se que o sistema imunológico 

encontra dificuldades de combater a doença, tanto por não 

conseguir destruir todas as células cancerosas, devido ao 

mecanismo de escape, quanto por conta do tratamento que 

ataca as células de forma indiscriminada, ou seja, as saudáveis 

e as doentes, enfraquecendo ainda mais a saúde do indivíduo. 

Dessa forma, surge a necessidade de buscar mecanismos para 

auxiliar no tratamento de pacientes oncológicos. Assim, tem-se 
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a imunoterapia como aliada no processo de combate a 

inúmeros tipos de câncer (FREIRE,2019). 

Assim, vê-se que a terapia contra o câncer vem 

progredindo de métodos não específicos – tais como cirurgia, 

radioterapia e quimioterapia – para métodos específicos, dentre 

os quais o mais pesquisado e utilizado na última década é a 

imunoterapia (GEBOLOGLU; IZ; AVCI, 2018). Isso porque 

métodos inespecíficos danificam também células saudáveis, 

enquanto a imunoterapia pode atingir diretamente o tumor e o 

microambiente, além de apresentar potencial de tratamento 

para alguns tipos de câncer até então considerados intratáveis 

(FALÇONI JÚNIOR et al., 2020). 

Ainda assim, por mais de um século, era uma questão 

controversa se uma resposta imune eficaz pode ser 

desencadeada contra tumores e se a imunoterapia contra o 

câncer seria um método viável (SCHUMACHER; SCHREIBER, 

2015). Hoje, foi aceito que tanto o braço inato quanto o 

adaptativo da imunidade podem atingir as células tumorais. 

Além disso, o próprio dano genético – que gera o crescimento 

do tumor – pode também ser direcionado pelo sistema 

imunológico para controlar o câncer (KAKIMI et al., 2017). 

Desse maneira, a imunoterapia é um método de 

tratamento extremamente abrangente e que tem chamado 

atenção, dado o crescente número de ensaios pré-clínicos e 

clínicos com resultados muito positivos para o tratamento do 

câncer (SYN et al., 2017). O destaque na área científica advém 

da possibilidade de preencher lacunas existentes no âmbito de 

tratamentos da oncologia (SOUSA et al., 2019). Isso acontece 

porque o princípio básico da imunoterapia é a utilização de 

agentes para estimular ou aumentar a ativação do sistema 
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imunológico com o intuito de atacar as células cancerígenas 

através de mecanismos naturais, muitos dos quais são evitados 

pela própria progressão da doença (RILEY et al., 2019). 

Nesse sentido, o combate ao câncer, através dessa 

modalidade de tratamento, dá-se através da mobilização de 

células que deveriam ter reconhecido a mutação em 

determinado tecido e interrompido a proliferação mitótica 

anormal, antes da formação de um tumor. Sendo assim, utiliza-

se o fenômeno da vigilância imunológica, realizado pelas 

células efetoras – tais como linfócitos T, macrófagos e células 

natural killers – que podem ser enganadas pelas estratégias de 

imunossupressão de um tumor, levando ao desenvolvimento do 

câncer (NOONAN et al., 2015). 

Assim, o tratamento imunoterápico é um exercício da 

chamada medicina personalizada, visto que demanda a análise 

do tecido tumoral de cada paciente individualmente para que 

então haja a escolha do antígeno alvo de maior especificidade. 

Além de garantir maiores chances de sucesso terapêutico, essa 

especificidade poupa tecidos não tumorais, aumentando o 

aproveitamento da terapia e amenizando efeitos colaterais dos 

tratamentos tradicionais que diminuem qualidade de vida dos 

pacientes (FALÇONI JÚNIOR et al., 2020). 

Nesse contexto, esta revisão tem como objetivo retratar 

a eficácia da imunoterapia como opção terapêutica para o 

câncer, bem como reportar quais as perspectivas desse 

tratamento que ainda está à margem na Oncologia e que vem 

sendo tão estudado, demonstrando resultados promissores. 

Além disso, objetiva-se resumir as modalidades da 

imunoterapia, junto com as suas vantagens e as desvantagens.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente estudo consiste em uma revisão narrativa de 

literatura, desenvolvida no período de junho a agosto de 2020. 

Na revisão narrativa, objetiva-se buscar na literatura científica, 

evidências sobre uma determinada questão de caráter amplo 

que possibilitem compilar diversas informações sobre uma 

temática de interesse científico (ROTHER, 2007). 

 Para busca de material na literatura, realizou-se um 

levantamento bibliográfico através das bases de dados 

PubMed, Scielo, Google Acadêmico e Lilacs, utilizando os 

descritores neoplasms, efficiency e immunotherapy, 

consultados no Medical Subject Headings (MeSH). Para 

pesquisa, utilizou-se entre os descritores, o operador booleano 

and. 

 Os critérios de inclusão foram artigos contendo os 

descritores no título e/ou resumo, publicados nos últimos 5 anos 

(2015 a 2020) e escritos em português, inglês ou espanhol. 

Foram excluídos os artigos que não atendiam aos objetivos do 

estudo e artigos repetidos. 

 Procedeu-se a leitura de títulos e resumos dos artigos, 

sendo selecionados aqueles que versavam sobre a temática de 

interesse do estudo. Em seguida, os artigos selecionados foram 

lidos na íntegra, sendo extraídos os conteúdos que atendiam 

aos objetivos da revisão. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

BREVE HISTÓRICO DA IMUNOTERAPIA 

A primeira imunoterapia comercializada foi a citocina 

interferon alfa em 1986 nos Estados Unidos, destinada ao 

tratamento da leucemia e alcançando remissão parcial em 

alguns pacientes (THOMAS et al., 1986). Contudo, rapidamente 

houve sua substituição pela interleucina-2-recombinante (IL-2), 

em 1992, que resultaram em remissões completas duráveis em 

alguns pacientes, sendo essa considerada a primeira 

imunoterapia eficaz para o câncer (RILEY et al., 2019). 

 A utilização da IL-2 teve como problemática as altas 

doses que eram necessárias devido à sua meia-vida curta, 

ocasionando efeitos adversos graves, a exemplo da síndrome 

de liberação de citocinas. Somado a isso, nos anos 2000 houve 

fracasso de diversos ensaios clínicos de imunoterapias, 

estagnando as pesquisas e progressos nesse campo de 

tratamento (RILEY et al., 2019). 

 Somente uma década depois, foram aprovadas novas 

vacinas terapêuticas contra o câncer. Nos últimos anos, foram 

validadas mais de uma dúzia de imunoterapias e outras estão 

em fase de ensaios clínicos. As imunoterapias mais modernas 

se enquadram sobretudo nas classes de inibidores do ponto de 

verificação, citocinas ativadoras de linfócitos, células T-CAR 

(FESNAK; JUNE; LEVINE, 2016). 

 

MODALIDADES DE IMUNOTERAPIA 

 

A imunoterapia é um campo heterogêneo de tratamento, 

tendo em vista que possui diferentes classes de terapias que 
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agem de modos diferentes, mas com a finalidade comum de 

estimular o sistema imunológico a desenvolver sua capacidade 

antitumoral (RILEY et al., 2019). Abaixo são especificadas as 

quatro principais modalidades de imunoterapia. 

 

Inibidores do ponto de verificação 

Trata-se da classe de imunoterapia mais investigada até 

então. Os pontos de verificação são moléculas de controle 

imunológico que precisam ser ativadas nas células imunes 

para desencadear uma resposta imunológica. As células 

cancerígenas podem usar esses pontos de controle para evitar 

o ataque do sistema imune. Logo, os medicamentos 

imunoterápicos dessa classe têm como alvo esses pontos de 

verificação, buscando restabelecer a atividade das células 

imunes no combate às células cancerosas (ALSAAB et al., 

2017). 

Uma das estratégias de inibição dos pontos de controle 

mais utilizadas se concentra nas moléculas de morte 

programada 1 (PD-1) e seu ligante (PD-L1), através de 

anticorpos monoclonais que bloqueiam essas moléculas 

(RILEY, et al., 2019). A evolução dessas classes de 

medicamentos representam uma das descobertas mais bem 

sucedidas de tratamento para o câncer nos últimos anos 

(ALSAAB et al., 2017). 

Em relação à PD-1 e ao PD-L1, trata-se de uma via de 

sinalização que fisiologicamente tem o papel de controlar o 

grau de inflamação em locais onde há expressão de antígeno, 

a fim de proteger o tecido contra danos. A proteína PD-1 é 

expressa na superfície de todas as células T ativadas e quando 

uma célula T reconhece um antígeno, são produzidas citocinas 
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inflamatórias, desencadeando um processo inflamatório. A 

presença de citocinas resulta na expressão de PD-L1 no 

tecido. Quando há ligação da PD-1 com o PD-L1 não há ataque 

daquela célula pela célula T (MAHONEY et al., 2015). 

Em certos tumores, esse mecanismo fisiológico é 

pervertido, dada a sua capacidade de superexpressar o PD-

L1, protegendo-se assim do ataque por células T citotóxicas. 

Dessa forma, no microambiente tumoral, a proteína PD-1 e seu 

ligante PD-L1 têm um papel crucial na progressão e 

sobrevivência do tumor, pois assim há seu escape da vigilância 

imunológica (SUN et al., 2015). 

Os imunoterápicos inibidores de PD-1 e PD-L1 têm um 

benefício claro como agentes anticâncer, pois impedem 

farmacologicamente a interação dessas moléculas, facilitando 

a ocorrência de uma resposta imune antitumoral. Contudo, 

para que uma resposta seja desencadeada é necessária a 

geração de uma população de células T capaz de reconhecer 

o tumor através de células apresentadoras de antígeno, o que 

se apresenta como uma limitação ao uso desses inibidores 

(AGUIAR et al., 2017). 

Esses imunoterápicos que atuam como inibidores de 

pontos de verificação são os anticorpos monoclonais (mAbs), 

os quais superam diversas desvantagens da terapia anticâncer 

convencional (ALSAAB et al., 2017). Os mAbs podem reduzir 

significativamente a toxicidade da terapia, além de possuírem 

a capacidade de reduzir o tamanho de tumores sólidos, 

suprimir tumores e metástases avançadas, melhorando a 

sobrevida geral dos pacientes (NAIDOO et al., 2015). 

Diversos tipos de câncer têm benefício com o uso de 

inibidores da via PD-1/PD-L1, sendo o tratamento 
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desenvolvido inicialmente para o melanoma metastático, 

câncer de pulmão de não pequenas células, carcinoma de 

células renais e câncer urotelial. Atualmente, esses agentes 

estão sendo avaliados para utilização em outros tipos, como o 

câncer de mama, câncer de cabeça e pescoço e alguns 

tumores sólidos e hematológicos avançados (ALSAAB et al., 

2017).  

A grande vantagem desse tipo de tratamento reside na 

possibilidade de tratar tumores avançados. Um exemplo disso, 

é o uso do inibidor de PD-1 Nivolumabe (OPDIVO®, Bristol-

Myers Squibb) para o tratamento de melanoma metastático, 

um dos cânceres mais difíceis de tratar devido à falta de efeitos 

satisfatórios alcançados os medicamentos citotóxicos e 

bioquimioterápicos. Assim, a esperança de encontrar um 

tratamento foi melhorada com a introdução dos inibidores de 

ponto de verificação (PASQUALI et al., 2017). 

Há algumas limitações importantes relacionadas ao uso 

dessa classe. Uma delas é a presença de efeitos colaterais 

graves em vários órgãos, como toxicidades cutâneas, 

gastrointestinais e renais (MARTINS et al., 2019). Além disso, 

muitos pacientes não respondem a esse tipo de terapia e os 

fatores relacionados podem incluir o baixo número de células 

T infiltradas nos tumores, desregulação dos pontos de 

verificação nas células tumorais e resistência adaptada à 

inibição do ponto de verificação (RESTIFO; SMYTH; SNYDER, 

2016). 

 

  



O IMPACTO DA IMUNOTERAPIA EM TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS: 
UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

 
 

Citocinas 

 

Essa foi a primeira classe de imunoterapia introduzida na 

prática clínica, em 1986. O mecanismo de ação é diferente do 

bloqueio do ponto de verificação, tendo em vista que as 

citocinas injetadas estimulam diretamente a atividade das 

células do sistema imune. A imunoterapia utiliza-se 

primordialmente de três tipos de citocinas, que são os 

interferons, as interleucinas e o fator estimulador de colônias de 

granulócitos e macrófagos (RILEY et al., 2019).  

O interferon atua induzindo respostas imunes através da 

maturação de inúmeras células imunes, incluindo macrófagos, 

células natural killer, células dendríticas e linfócitos. Além disso, 

a ativação do interferon pode inibir a angiogênese no espaço 

extracelular do tumor (ENOMOTO et al., 2017). As interleucinas 

estimulam a atividade e o crescimento das células TCD4+ e 

TCD8+. Já o fator estimulador de colônias, promovem a 

homeostase de células T (melhorando a sobrevivência dessas 

células) e promovem a diferenciação de células dendríticas 

para que essas expressem antígenos específicos de tumores 

(YAN et al., 2017). 

Um impasse do uso das citocinas é a meia vida curta, 

fazendo com que sejam necessárias altas doses, provocando 

efeitos adversos, como a síndrome de liberação de citocinas e 

o vazamento vascular. Além disso, a terapia pode induzir a 

morte em células T estimuladas e causar um ataque autoimune 

contra tecidos saudáveis (MILLING; ZHANG; IRVINE, 2017). 

Há novos tipos de citocinas em desenvolvimento clínico 

que podem ter vantagens sobre as já aprovadas no que diz 

respeito aos efeitos adversos. Ademais, ensaios clínicos têm 
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investigado estratégias para tratamento combinado com mais 

de um tipo de citocina e uso dela junto com quimioterapia ou 

inibidores do ponto de verificação, objetivando reduzir os efeitos 

adversos provocados pelas altas doses quando os fármacos 

são utilizados isoladamente (CHAPUIS et al., 2016). 

 

Células T manipuladas 

 

Foram alvo de grande atenção recentemente devido ao 

sucesso de muitos estudos clínicos, havendo diversas 

aprovações para uso na prática clínica (RILEY et al., 2019). 

Nessa modalidade, as células T são coletadas do sangue do 

paciente e são geneticamente modificadas para que expressem 

os receptores de antígenos quiméricos (CARs) para um 

antígeno presente nas células tumorais (CHOE; WILLIAMS; 

LIM, 2020).  

As células T manipuladas são administradas no mesmo 

paciente. Após sua injeção, as células T-CAR reconhecem o 

antígeno nas células tumorais e direcionam para elas a 

citotoxicidade, induzindo a morte das células tumorais (LIM; 

JUNE, 2017). 

Essa modalidade imunoterápica provou ser 

notavelmente eficaz no tratamento de neoplasias de células B, 

demonstrando altas taxas de resposta (70 a 90%) em ensaios 

clínicos. Contudo, ainda não há efetividade na engenharia de 

células T para tratar tumores sólidos, que compreendem 

aproximadamente 90% de todos os casos de câncer 

(KLEBANOFF; ROSENBERG; RESTIFO, 2016).  

Uma das limitações à ampla implementação do uso de 

células T-CAR é sua produção cara, tecnicamente muito 
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complexa e demorada. Outro ponto é que em algumas 

circunstâncias - como tumores sólidos com microambientes 

duros - as células infundidas não persistem, havendo 

necessidade de terapia combinada para melhorar a 

sobrevivência das células T (LEVINE et al., 2017). 

A molécula CD19, expressa em leucemias e linfomas de 

células B, foi o alvo inicial para as células T-CAR. Seu sucesso 

clínico estimulou estudos para projetar células T que tenham 

como alvo outros antígenos ou uma combinação de antígenos. 

Um desafio para esse desenvolvimento é o fato das células T-

CAR poderem provocar síndrome de liberação de citocinas e 

neurotoxicidade (FITZGERALD et al., 2017). 

 

Vacinas contra câncer 

 

Uma vacina é uma preparação biológica que induz 

imunidade adquirida a uma doença específica. As vacinas 

contra o câncer induzem o reconhecimento imune de linfócitos 

B e T e a memória de antígenos expressos pelas células. Assim, 

atuam nas células cancerígenas de maneira indireta, ativando 

células do sistema imune adaptativo endógeno (DILLMAN, 

2017).  

As vacinas são classificadas como preventivas ou 

terapêuticas, de acordo com seu objetivo de diminuir o risco de 

doença ou no tratamento de doença ativa. Um exemplo de 

vacina preventiva em uso é a vacina contra o papiloma vírus 

humano (HPV). Já exemplos de vacinas terapêuticas são 

Sipuleucel-T, utilizada para o câncer de próstata metastático 

(DILLMAN, 2017).  
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As vacinas contra o câncer incluem lisado de células 

tumorais, células dendríticas, ácidos nucleicos ou 

neoantígenos. A classe mais estudada é a das vacinas com 

células dendríticas (RILEY et al., 2019). Elas são feitas a partir 

de células dentríticas coletadas do paciente, que são projetadas 

para expressar antígenos associados a tumores e ativar 

diretamente células T para atacar células cancerígenas 

(DILLMAN, 2017). Esse tipo de vacina tem alta segurança, mas 

ainda há falhas em ensaios clínicos dada a falta de eficácia 

(RILEY et al., 2019). 

A modalidade terapêutica com ácidos nucleicos surgiu 

como alternativa às vacinas com células dendríticas e atuam a 

partir da captação de DNA ou RNA pelas células 

apresentadoras de antígenos, com sua tradução para que 

expressem antígenos. Os antígenos apresentados às células T 

induzem sua ativação contra células do tumor que expressam 

esse antígeno (PARDI et al., 2018). As vacinas de DNA não tem 

boa taxa de sucesso devido à imunogenicidade e barreiras de 

entrega nuclear, sendo as vacinas de mRNA mais modernas e 

com as vantagens de induzir diretamente as APCs e não se 

integrar ao genoma. Contudo, o mRNA não é internalizado 

facilmente pelas células e é rapidamente degradado 

(MCNAMARA; NAIR; HOLL, 2015). 

Já as vacinas neoantígenas atuam como uma 

modalidade de imunoterapia devido a sua capacidade de 

aumentar resposta imune às células cancerígenas. Os 

neoantígenos são antígenos específicos dos tumores, sendo 

essa uma grande vantagem, já que estão presentes apenas em 

células cancerígenas e assim quase não induzem efeitos 

adversos. Outro ponto positivo é o fato de poderem abranger 
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um grande número de antígenos e assim tratar melhor cânceres 

heterogêneos (ZHU et al., 2017). 

 

TIPOS DE CÂNCER QUE APRESENTAM BOA RESPOSTA À 

IMUNOTERAPIA 

 

Câncer de mama 

 

O câncer de mama apresenta certa complexidade na 

composição devido à apresentação de algumas formas 

moleculares, as quais apresentam uma heterogeneidade tanto 

na esfera biológica, quanto na esfera clínica da doença. Desse 

modo, é fundamental caracterizar o perfil genômico, pois, por 

meio disso, pode-se caracterizar os diferentes tipos de tumores 

e traçar um melhor um plano terapêutico – buscando sempre a 

terapia mais específica, além de sugerir qual o possível 

prognóstico da patologia (PENATTI, 2019). 

       Nesse contexto, por meio da imunohistoquímica, é 

possível traçar o padrão molecular apresentado pelo câncer de 

mama, propiciando uma quantificação dos receptores, 

ajudando, assim, a individualizar o tratamento e a buscar o 

melhor tratamento. Dessa forma, as moléculas analisadas são: 

receptores de estrogênio, de progesterona e de fator de 

crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER-2). Outra 

classificação se dá pelo microarranjo, sendo: luminal A, luminal 

B, HER-2 e basal-like (KAKIMI,2017). 

       Assim, o luminal A é o mais comum – em 60% dos casos, 

é caracterizado por muita expressão dos receptores de 

estrogênio e progesterona, além de ter o melhor prognóstico. O 

luminal B apresenta alta expressão dos genes de proliferação e 
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mostra-se mais agressivo quando comparado com o anterior, 

além de ter maior chance de recorrência. O tipo HER-2 tem alta 

expressão da oncoproteína, localizada no cromossomo 17, 

HER-2 e apresenta o pior prognóstico. Por fim, o basal-like é 

caracterizado por genes típicos de células basais e mioepiteliais 

da glândula mamária, apresentando grande quantidade de 

genes comuns às células da mama (PENATTI,2019).   

       Com o passar do tempo e o maior entendimento da 

interação entre o microambiente do tumor e o sistema 

imunológico, foi validado o uso da imunoterapia no carcinoma 

de mama. Nesse cenário, a droga Transtuzumabe (anticorpo 

monoclonal) foi uma das primeiras a serem utilizadas com 

resposta efetiva nessa neoplasia, tendo uma ação específica 

por meio da junção dela com o receptor do HER-2 

(PENATTI,2019). Além disso, quando usada isolada em câncer 

mamário metastático, teve boa resposta, acima de 35%, e em 

combinação com esquemas quimioterápicos, teve taxa de 

resposta de 84% e redução da taxa de mortalidade em um ano 

de 11% (FARKONA et al., 2016) 

       Portanto, vê-se como a imunoterapia, como no caso de 

Transtuzumabe, mostrou aumento satisfatório na sobrevida dos 

paciente, sendo indicada como primeira linha no tratamento 

desta patologia, tendo, também, aplicabilidade em tumores de 

estágios inicias. Dessa forma, o bom resultado da terapia 

direcionada faz com que se estimule mais pesquisas que 

busquem desenvolver novas estratégias para tratamento desse 

câncer tão prevalente no público feminino. (PENATTI, 2019).    

 

  



O IMPACTO DA IMUNOTERAPIA EM TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS: 
UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

 
 

Câncer de pulmão 

 

O câncer de pulmão é uma das principais causas de 

morte em pacientes oncológicos, mostrando-se, assim, como 

um importante problema de saúde a nível mundial. Além disso, 

dos diagnósticos desse tipo de enfermidade, 85% está 

associado ao câncer de pulmão de não pequenas células 

(CPNPC), sendo desses ¾ identificados em estágios já 

avançado; e tendo no mundo que 16,6% dos paciente com 

câncer de pulmão sobrevivem por cinco anos ou mais. Dessa 

forma, vê-se a necessidade de desenvolver novas técnicas 

mais específicas de tratamento, como a imunoterapia 

(RODRIGUES, 2018). 

       Nesse contexto, após várias pesquisas em institutos 

internacionais, descobriu-se que a via PD-1 inibe a atividade 

das células T em tecidos periféricos de atividade inflamatória. 

Entretanto, mesmo limitando a ação autoimune e 

consequentemente a lesão tecidual, também permite que o 

tumor crie um ambiente favorável para a proliferação de células 

cancerígenas. Portanto, vê-se a necessidade de agir nesse 

sistema para que o ciclo de replicação celular desordenado seja 

interrompido (ASMAR; RIZVI,2015). 

       Assim, é imprescindível a ação de fármacos ligados a 

esse mecanismo, como os anticorpos anti PD-1 (nivolumab e 

pembrolizumab) e como os anticorpos anti PD-L1 (atezolizumab 

e durvalumab). Ademais, todas essas drogas tiveram melhores 

respostas quando comparadas a outros anticorpos, tanto 

porque atua localmente no microambiente do tumor, como por 

apresentar um perfil bem tolerado pelos pacientes quando 
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comparado com a quimioterapia padrão (SHANKER; DIKOV; 

CARBONE, 2015). 

       Por fim, após entender como funciona a patogenia de 

todo o processo, entende-se que o sistema imune tem total 

importância e que as terapias direcionadas ao bloqueio dos 

mecanismos que favorecem o tumor podem trazer tratamentos 

mais eficazes e com menores efeitos adversos. Dessa forma, 

mostrando mais um meio de contornar todas as adversidades 

que são promovidas pelo câncer de pulmão (RODRIGUES, 

2018).  

 

Câncer de próstata 

 

 A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino 

que tem o tamanho aproximado de uma noz. Ele é responsável 

pela produção, pelo armazenamento e pela secreção de 

algumas substâncias como é o caso da fosfatase ácida e do 

antígeno prostático, que servirão para a nutrição e para a 

proteção dos espermatozoides. (AVELAR,2020). 

 Quando se fala em câncer de próstata, tem-se que ele é 

uma das doenças oncológicas mais prevalentes no homem e 

está muito associado ao envelhecimento. Além disso, sabe-se 

que as condições de inflamação colaboram para formação de 

lesão nesse órgão, predispondo, assim, a mutagênese. Nesse 

contexto, o tumor desencadeia forte reação imunológica, 

especialmente mediada pelas células natural killers e pelo 

linfócito TCD8+. Assim, por meio da ativação mantida desse 

mecanismo de defesa, pela IL-2, e por esse aumento da 

sinalização de interleucina, foi capaz de ajudar o organismo no 
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reconhecimento imunológico e seletivo para destruição das 

células malignas (AVELAR, 2020).  

 Nesse cenário, a imunoterapia utiliza a própria 

capacidade do organismo afetado para combater o tumor 

através do sistema imunitário. Dessa forma, o Sipuleucel-t é 

uma vacina autóloga de células dendríticas direcionada contra 

os antígenos da fosfatase ácida prostática, presentes em 

grande parte dos carcinomas encontrados neste órgão. Durante 

o processo de confecção dessa substância, as células de 

defesa do indivíduo são colhidas por leucaférese e expostas a 

uma proteína de fusão composta por antígeno prostático ácido 

fosfatase e pelo fator estimulador de colônias de granulócitos e 

macrófagos. Após todo esse processo, a vacina é administrada 

no paciente por via endovenosa em três ciclos com intervalos 

de duas semanas (TELES,2015) 

 Assim, após testagem, a droga apresentou um aumento 

estatisticamente significativo da sobrevida global em 25,8 

meses daqueles pacientes que fossem assintomáticos ou 

pouco sintomáticos e sem metastização visceral. Além disso, 

esta substância já foi aprovada pela Food and Drug 

Administration em abril de 2010 e pela European medicines 

Agency em setembro de 2013. Portanto, vê-se mais uma forma 

de tratar o câncer de próstata de forma mais direta, específica 

e com poucas reações adversas (TELES,2015) 

 

A IMUNOTERAPIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

Quando se fala em Sistema Único de Saúde (SUS), 

sabe-se que um dos principais investimentos advém da 

aquisição de medicações. No que diz respeito aos tratamentos 
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de paciente oncológicos, tem-se que o custo destas terapias é 

o mais alto quando se comparado com outras especialidades 

médicas. Dessa forma, observa-se que são necessárias 

estratégias para buscar a estabilidade financeira do sistema 

público visto a despesa crescente dos tratamentos sistêmicos 

para o câncer devido aos avanços tecnológicos das empresas 

farmacêuticas (ARANTES; NETO, 2019). 

       Assim, com ao surgimento da imunoterapia e à alta valia 

dessa terapia, houve o advento da judicialização – processo no 

qual os pacientes buscam o acesso aos tratamentos de alto 

custo por meio de ações judiciais, mesmo sem o fármaco estar 

na lista oficial de medicamentos do SUS. Dessa forma, todo 

esse contexto mostra que a questão da imunoterapia ainda não 

foi incorporada de forma eficaz no ambiente de saúde pública 

brasileiro (SANTOS, 2018). 

       Portanto, levando em conta as restrições orçamentárias 

que o SUS enfrenta, há uma dificuldade dos gestores de saúde 

quanto à incorporação dessas drogas para uso da população 

em geral. Entretanto, mesmo com todos esses entraves, o 

Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes a 

garantir constitucionalmente o acesso universal, integral e 

equitativo dos cuidados de saúde (SANTOS,2018).  

 

PERSPECTIVA DO USO DA IMUNOTERAPIA  

 

 Mesmo as técnicas de tratamento com imunoterapia 

apresentando de forma clara e objetiva grandes avanços na 

cura de alguns pacientes oncológicos, ainda é um procedimento 

de caráter experimental devido às dúvidas sobre tal método. 

Isso pode ser visto, por exemplo, porque ainda não se sabe o 
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motivo dessa técnica funcionar bem em alguns pacientes e em 

outros não apresentar a mesma eficácia embora os dois 

apresentem o mesmo tipo de tumor (OLIVEIRA; GOMIDE, 

2020). 

 Além disso, outro grande debate nesse campo de 

pesquisa é sobre os custos altíssimos ligados aos 

medicamentos anticancerígenos. Desse modo, entende-se que 

a imunoterapia já vem sendo utilizada nos tratamentos e vem 

se mostrando que ampliará ainda mais o uso nos mais variados 

tipos de câncer. Entretanto, infelizmente, o alto valor pode gerar 

anualmente uma despesa de mais de centenas de milhões de 

dólares tanto para o paciente oncológico, quanto para o setor 

público e, por consequência, tudo isso acaba sendo um fator 

que irá limitar a disponibilização em larga escala dos 

medicamentos no Brasil (KALIKS,2016). 

 Apesar de todas essas questões, a imunoterapia é um 

tratamento mais inovador e que tem mostrado grandes 

resultados. Assim, percebe-se que esse é um meio de grande 

evolução para a medicina combater um problema tão 

prevalente na população, como é o caso do câncer. Dessa 

forma, há uma grande expectativa e perspectiva de que esse 

tratamento ganhe ainda mais espaço no mundo e que consiga 

ampliar as pessoas com acesso a esta técnica, para que, assim, 

seja mais acessível e se torne uma realidade para todos 

(OLIVEIRA; GOMIDE, 2020). 

       

CONCLUSÃO  

 

Após todo o exposto, percebe-se como a imunoterapia 

para o câncer já é uma forma de tratamento bem segura e bem 
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estabelecida para a doença. Além disso, mostra-se com um 

grande potencial promissor e com enorme eficácia para o 

tratamento de forma já bem avançadas da doença. Assim 

sendo, um método mais específico e mais direcionado contra 

as células cancerosas, que muitas vezes apresentam menos 

efeitos adversos quando comparada aos outros métodos, como 

a quimioterapia. 

       Entretanto, ainda se vê que muitas pesquisa seguem em 

andamento com o intuito de criar e de otimizar as estratégias 

para o tratamento da enfermidade. Assim, espera-se que, com 

o avanço da ciência baseada em evidências, essa forma de 

tratamento possa ser mais fácil difundida e acessível, 

principalmente para aqueles com poucas condições financeira, 

aumentando, dessa forma, a sobrevida dos pacientes e 

beneficiando, cada vez mais, a população.  
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RESUMO: A disfunção endotelial é caracterizada pelo 
desequilíbrio na biodisponibilidade de agentes vasodilatadores 
e vasoconstritores derivados do endotélio, tendo o estresse 
oxidativo como principal fator desencadeante, destacando-se o 
seu papel na progressão de doenças cardiovasculares. Nesse 
contexto, as plantas medicinais surgem como potenciais 
alternativas na prevenção e/ou tratamento dessas doenças, 
visto apresentarem compostos ativos com conhecida atividade 
antioxidante. Dessa forma, o presente estudo teve como 
objetivo reunir evidências acerca do potencial antioxidante de 
plantas medicinais e/ou seus compostos ativos na melhora da 
função endotelial. Foi realizada uma revisão bibliográfica 
mediante busca de estudos publicados nos últimos cinco anos 
na base de dados Medline/Pubmed, utilizando como descritores 
“antioxidant”, “endothelial dysfunction” e “herbal medicine”. 
Foram encontrados 46 resultados na busca e selecionados 13 
artigos, sendo 11 estudos pré-clínicos e 2 revisões integrativas. 
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Os trabalhos demonstraram o potencial antioxidante das 
seguintes plantas medicinais: Ficus deltoidea,   Quercus 
salicina, Ophiopogon japonicus, Nelumbo nucifera, Alpinia 
zerumbet, Psoralea corylifolia,  Lycium barbarum, Salvia 
miltiorrhiza, Pueraria lobata, Ligusticum wallichii e Polygonum 
multiflorum. O efeito protetor da função endotelial foi atribuído 
principalmente  à redução da produção de espécies reativas de 
oxigênio e ao aumento da produção de óxido nítrico. Portanto, 
destaca-se o potencial terapêutico dessas espécies vegetais 
bem como a necessidade de mais estudos, principalmente 
clínicos, para validação dos seus efeitos apresentados nos 
estudos pré-clínicos. 
Palavras-chave: Atividade antioxidante. Plantas medicinais. 

Endotélio vascular. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O endotélio é a monocamada celular que reveste o 

interior dos vasos sanguíneos, incluindo artérias, veias e as 

câmaras do coração (STORCH et al., 2017). Configura-se como 

importante modulador do tônus vascular via  síntese/liberação 

de mediadores vasodilatadores tais como o óxido nítrico (NO) e 

a prostaciclina I2 (PGI2) e de agentes vasoconstritores como a 

endotelina 1 (ET 1) (MARÇAL; MARTINS-OLIVEIRA, 2011). De 

fato, segundo Giribela e colaboradores (2011), tal estrutura tem 

emergido como um regulador chave na homeostase vascular. 

Agressões ao endotélio geram uma resposta 

inflamatória, com atuação de diversos tipos celulares (linfócitos, 

monócitos, plaquetas e células musculares lisas), levando a um 

quadro de disfunção da célula endotelial, enrijecimento da 
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parede vascular e formação da placa de aterosclerose (STOCH 

et al., 2017). A disfunção endotelial, por sua vez, é 

caracterizada por uma redução na biodisponibilidade de 

vasodilatadores derivados do endotélio, tais como o NO e um 

aumento, relativo ou absoluto, da biodisponibilidade de 

vasoconstritores (STORCH et al., 2017). Portanto, qualquer 

situação em que haja um prejuízo na vasodilatação dependente 

do endotélio, causada por uma redução na produção ou 

biodisponibilidade de NO na parede do vaso, caracteriza um 

quadro de disfunção endotelial (MARÇAL; MARTINS-

OLIVEIRA, 2011). 

A liberação de NO apresenta um papel central na função 

protetora do endotélio vascular contra as doenças 

cardiovasculare pois induz vasodilatação através de 

mecanismos que resultam na diminuição da concentração 

citoplasmática de cálcio no músculo liso vascular 

(MARTINELLI, 2019).  

Na célula muscular, o NO interage com a enzima 

guanilato ciclase solúvel (GCs), tornando-a ativa. A GCs leva à 

produção de guanosina monofosfato cíclica (GMPc), que ativa 

a proteína quinase dependente de GMPc (PKG), que então 

fosforila várias proteínas celulares que promovem relaxamento 

devido à diminuição do influxo de cálcio e inibição da liberação 

e/ou aumento do armazenamento de cálcio no retículo 

sarcoendoplasmático (MARTINELLI, 2019). 

Evidências mostram o papel da disfunção endotelial no 

desenvolvimento e progressão das doenças cardiovasculares 

(STORCH et al., 2017). Segundo Giribela e colaboradores 

(2011), a alteração da função endotelial precede o 
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desenvolvimento das alterações ateroscleróticas morfológicas 

e pode contribuir para o desenvolvimento da lesão e das 

complicações clínicas finais. A hipertensão arterial também está 

associada a um prejuízo na vasodilatação dependente do 

endotélio (MARÇAL; MARTINS-OLIVEIRA, 2011). 

Alguns dados têm mostrado que o declínio na 

biodisponibilidade de NO pode ser causado por uma menor 

expressão da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), ativação 

inapropriada da eNOS ou até mesmo degradação acelerada do 

NO por espécies reativas de oxigênio (EROs) (MARÇAL; 

MARTINS-OLIVEIRA, 2011). 

As EROs, por sua vez, são produzidas principalmente 

nas mitocôndrias e constituem produtos celulares prejudiciais, 

responsáveis por danos aos lipídeos, proteínas e ao DNA 

(MARÇAL; MARTINS-OLIVEIRA, 2011). Apesar disso, em 

condições fisiológicas, a produção dos radicais livres se dá em 

baixas concentrações e desempenham papéis regulatórios 

importantes no sistema vascular (ADEGBOLA et al., 2017). 

Além de serem parte integrante do metabolismo humano, as 

EROs também têm importante função biológica, como na 

fagocitose, fenômeno em que essas espécies são produzidas 

para eliminar o agente agressor (GURSKI BOLZAN; JACQUES 

SCHUCH, 2017). 

Em contrapartida, as espécies reativas tendem a ser 

eliminados do organismo por um conjunto de enzimas 

antioxidantes, tais como glutationa peroxidase (GPx), glutationa 

redutase (GR), superóxido dismutase (SOD) e pela catalase 

(CAT). Dessa forma, o estresse oxidativo surge quando existe 

desequilíbrio entre a geração de espécies reativas de oxigênio 
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e nitrogênio e a capacidade de eliminação pelos sistemas 

protetores, denominados de sistemas antioxidantes (GURSKI 

BOLZAN; JACQUES SCHUCH, 2017). 

O estresse oxidativo altera muitas funções do endotélio, 

incluindo a modulação do tônus vasomotor. Assim, todos os 

efeitos benéficos e protetores do NO sobre a parede do vaso 

vão sendo gradativamente perdidos (MARÇAL; MARTINS-

OLIVEIRA, 2011).  

Além disso, a eNOS, que normalmente ajuda a manter o 

estado quiescente do endotélio, pode mudar, direcionando sua 

ação para geração de EROs em determinadas circunstâncias, 

como parte da ativação endotelial. Isso é chamado de 

desacoplamento da eNOS e resulta em formação de superóxido 

(GIRIBELA et al., 2011). Dentre os mecanismos que explicam 

o aumento do estresse oxidativo gerado pelo desacoplamento 

da eNOS do endotélio está a produção diminuída de NO, que 

permite que radicais livres que normalmente reagiriam com o 

NO ataquem outros alvos celulares (MARÇAL; MARTINS-

OLIVEIRA, 2011).  

Ainda de acordo com Marçal e Martins-Oliveira (2011), o 

desacoplamento da eNOS in vivo também pode ocorrer pela 

oxidação da tetrahidrobiopterina (BH4), através da ação do 

OONO,  que é produto da reação do NO e O2. Dessa forma, 

percebe-se que a interação entre EROs e NO estabelece um 

círculo vicioso, que resulta em ativação endotelial subsequente 

(GIRIBELA et al., 2011). 

Assim, vemos que o ataque oxidativo aos componentes 

essenciais das células e seu envolvimento com a disfunção 

endotelial é um mecanismo reconhecido como relevante na 
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patogenia de várias enfermidades, tais como as doenças 

cardiovasculares, além do diabetes mellitus e as doenças 

inflamatórias crônicas, como a asma, artrite e doenças 

reumáticas (GURSKI BOLZAN; JACQUES SCHUCH, 2017). Ao 

mesmo tempo, as drogas convencionais utilizadas no 

tratamento de doenças cardiovasculares possuem efeitos 

colaterais e podem ser caras, se não forem acessíveis pelo 

sistema público de saúde, levando à necessidade de uma 

alternativa mais segura, barata e eficaz (ADEGBOLA, et al. 

2017). 

Sendo assim, a intervenção em mecanismos 

intracelulares que controlem tanto a síntese e/ou liberação de 

mediadores vasodilatadores, quanto em sistemas biológicos 

responsáveis pela produção e remoção das EROs, poderão ser 

promissores alvos terapêuticos (MARÇAL; MARTINS-

OLIVEIRA, 2011). Para Adegbola e colaboradores (2017), 

substâncias com atividade antioxidante ou anti-inflamatória, 

assim como substâncias que protegem o endotélio vascular 

podem ser importantes no tratamento de doenças 

cardiovasculares. 

Nesse contexto, existe uma tendência crescente de uso 

de plantas medicinais no tratamento de doenças 

cardiovasculares. Afinal, as plantas são uma importante fonte 

de antioxidantes naturais e seus polifenois têm se destacado 

por possuírem potente atividade antioxidante e efeitos na 

prevenção de diversas doenças (TONDOLO, 2019). 

As propriedades terapêuticas dessas plantas surgem 

das características bioativas de seus metabólitos secundários 

(ADEGBOLA et al., 2017) e os compostos que estão 
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geralmente relacionados com uma resposta benéfica neste tipo 

de terapia incluem os alcalóides, os compostos fenólicos, os 

terpenóides e esteróides, estando relacionados com atividades 

diversas, tais como antineoplásica, anti-hipertensiva, 

antimutagênica, antimicrobiana e antioxidante (RAMOS, 2019). 

Embora seja do conhecimento geral que o uso de plantas 

medicinais seja influenciado pela crença popular, também é 

corrente o seu uso pela carência econômica e dificuldade de 

recurso à assistência médica em vários países (RAMOS, 2019). 

Nesse sentido, a medicina tradicional está cada vez mais 

receptiva ao uso de medicamentos fitoterápicos uma vez que 

as plantas medicinais costumam ter menor custo, serem 

localmente disponíveis e de fácil consumo, sendo que as 

práticas medicinais tradicionais atualmente representam uma 

importante parte da medicina complementar (TONDOLO, 

2019). 

Portanto, é crescente o interesse pela investigação de 

antioxidantes provenientes de fontes naturais, os quais, ao 

contrário dos antioxidantes sintéticos, são mais seguros  à 

saúde (MERLIN et al., 2017). 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo 

compilar  evidências acerca da atividade antioxidante e 

protetora do endotélio vascular de plantas medicinais e/ou seus 

compostos ativos isolados. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo consiste de uma revisão bibliográfica, 

mediante busca de artigos científicos utilizando a base de 
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dados Medline/PubMed do período de janeiro de 2016 a 

outubro de 2020. Foram utilizados como descritores as palavras 

“antioxidant”, “endothelial dysfunction” e “herbal medicine”, 

conectadas pelo operador booleano “AND”. 

Como critérios de inclusão foram definidos: artigos com 

texto completo disponível; publicados em português, inglês ou 

espanhol; presença dos descritores no texto e relevância para 

o assunto referente à temática. Foram excluídos trabalhos que 

tratavam de formulações com múltiplas plantas medicinais ou 

que não abordavam a temática em questão. Primeiramente foi 

realizada a leitura dos títulos e resumos de cada artigo e então 

selecionados para leitura integral aqueles que contemplaram os 

critérios de inclusão 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 46 resultados na busca e 

selecionados 13 artigos, sendo 11 estudos experimentais pré-

clínicos e 2 revisões integrativas. Dentre os estudos pré-

clínicos, 4 envolveram extratos de partes da planta em questão, 

enquanto 7 trataram dos efeitos de um ou mais compostos 

ativos isolados da planta de origem. A tabela 1 descreve 

sucintamente a relação entre as espécies de plantas e 

compostos ativos e o tipo de estudo envolvido no trabalho. 
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Tabela 1. Caracterização dos artigos científicos selecionados 

conforme autoria, ano de publicação, espécie vegetal, 

formulação/composto ativo e tipo de estudo. 

Espécie vegetal 
Formulação/ 

Composto Ativo 
Tipo do Estudo Referência  

Ficus deltoidea Extrato da folha Pré-clínico in vivo 
(AZIS et al., 

2019) 

Quercus salicina Extrato da folha 
Pré-clínico in 

vitro 
(PARK et al., 

2016) 

Ophiopogon 
japonicus 

Extrato da raiz 
Pré-clínico in 

vitro 
(TIAN et al., 

2019) 

Nelumbo nucifera 
Extrato das flores, 
folhas e semente 

Pré-clínico in 
vitro 

(GONG et al., 
2018) 

Alpinia zerumbet 
Óleos extraídos do 

fruto 
Revisão 

Integrativa 
(XIAO et al., 

2020) 

Psoralea corylifolia Corilina 
Pré-clínico in 

vitro 
(CHEN et al., 

2020) 

Lycium barbarum 
Polissacarídeos de 
Lycium barbarum 

Pré-clínico in vivo 
e in vitro 

(CHEN et al., 
2018) 

Salvia miltiorrhiza Ácido Salviânico A 
Pré-clínico in vivo 

e in vitro 
(SONG et al., 

2019) 

Pueraria lobata Puerarina 
Pré-clínico in 

vitro 
(LI et al., 

2017) 

Salvia miltiorrhiza Ácido Salviânico B 
Pré-clínico in vivo 

e in vitro 
(LING et al., 

2017) 

Ligusticum wallichii Tetrametilpirazina 
Pré-clínico in vivo 

e in vitro 
(SUN et al., 

2018) 

Salvia miltiorrhiza 
Litospermato de 

magnésio B (LMB) 
Pré-clínico in vivo 

e in vitro 
(LIU; ZHOU; 
XUAN, 2019) 
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Polygonum 
multiflorum 

n 2,3,4′,5-
tetrahidroxiestilbeno 
2-O-β-D-glucosídeo 

Revisão 
Integrativa 

(WU et al., 
2017) 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Nos tópicos a seguir, são apresentados os principais 

achados  relatados nos estudos selecionados para cada planta 

medicinal ou composto ativo vegetal. 

 Extrato da folha de Ficus deltoidea: Em modelo animal 

de hipertensão, o tratamento de ratos hipertensos com 1000 

mg/kg do extrato de Ficus deltoidea, popularmente conhecida 

como figo visco, resultou em concentração sérica de eNOS e 

capacidade antioxidante significativamente maiores em relação 

ao grupo controle (AZIS et al., 2019), evidenciando o potencial 

dessa planta na prevenção e/ou tratamento de complicações 

cardiovasculares.  

 Extrato da folha de Quercus salicina: Em estudo 

utilizando anéis de artéria coronária de porco, o extrato das 

folhas de Quercus salicina, uma espécie de carvalho, relaxou 

completamente preparações com endotélio intacto, enquanto 

inibiu parcialmente a contração em anéis sem endotélio. Além 

disso, o pré-tratamento de anéis de artéria coronária com 

extrato de Quercus salicina (100 µg/mL) atenuou a contração 

induzida por  U46619 (agonista do receptor de tromboxano A2). 

(PARK et al., 2016). 

Ao investigar os mecanismos subjacentes ao efeito 

vasorelaxante de Quercus salicina, os autores demonstraram 

que o relaxamento em resposta ao extrato foi abolido por N-

nitro-L-arginina (inibidor competitivo da NO sintase) e por ODQ 

(inibidor da guanilato ciclase), enquanto indometacina (inibidor 
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da ciclooxigenase) não afetou o relaxamento. Tais achados 

indicam que o relaxamento dependente de endotélio induzido 

pelo extrato de Quercus salicina se deve provavelmente à 

capacidade do extrato de estimular a produção endotelial de 

NO. Além disso, a ativação da GC solúvel parece desempenhar 

importante papel no processo (PARK et al., 2016). 

 Extrato da raiz de Ophiopogon japonicus: Em células 

de músculo liso vascular, o extrato de Ophiopogon japonicus, 

conhecida popularmente como grama preta, reduziu 

significantemente a produção de EROs comparado ao grupo 

controle, além de restaurar a produção de NO nas células 

endoteliais. Além disso, o extrato restaurou a atividade da SOD 

(superóxido dismutase) e reduziu a liberação de MPO 

(mieloperoxidase) e MDA em neutrófilos induzidos por PMA 

(Phorbol-12-miristato-13-acetato), que havia provocado 

previamente efeitos opostos, sugerindo promoção do nível 

antioxidante nessas células (TIAN et al., 2019). 

 Extrato de Nelumbo nucifera: O extrato das flores, 

folhas e semente da Nelumbo nucifera, flor-de-lótus, 

apresentou  potente atividade relaxante em artérias coronárias 

isoladas de porco. A propriedade relaxante do extrato não foi 

afetada por tetraetilamônio, bloqueador de canais de potássio, 

nem por indometacina, inibidor da ciclooxigenase, que previne 

a formação de prostaglandinas. Entretanto, N-Nitro-L-arginina, 

inibidor competitivo da eNOS aboliu a vasodilatação induzida 

pelo extrato, sugerindo que o efeito vasodilatador é mediado 

pela ativação da eNOS. Além disso, a utilização de ODQ, 

inibidor da guanilato ciclase solúvel, aboliu a propriedade 
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vasorrelaxante do extrato, sugerindo envolvimento da via NO-

cGMP dependente de endotélio (GONG et al., 2018). 

 Óleos essenciais do fruto da Alpinia zerumbet: Em 

estudo de revisão, foram investigados na literatura científica 

compostos bioativos da Alpinia zerumbet, popularmente 

conhecida como colônia, e seus potenciais mecanismos anti-

inflamatórios, antioxidantes, anti-hipertensivos e antidiabéticos. 

De acordo com Xiao e colaboradores (2020), óleos extraídos do 

fruto de Alpinia zerumbet podem inibir significativamente a 

disfunção endotelial induzida por LDL oxidada em células 

endoteliais de aorta humana através da via Akt/NOS-NO. Além 

disso, em células, o tratamento com os óleos essenciais 

extraídos do fruto da planta também levaram à melhora do dano 

da membrana mitocondrial e da produção de EROs, aumento 

dos níveis de NO e à supressão do mRNA e expressão proteica 

da Akt, eNOS e GC (guanilato ciclase) solúvel, com relação 

dose-dependente positiva. Por fim, metabólitos secundários 

das suas folhas, flores, rizoma e sementes demonstraram 

efeitos antioxidantes na via NF-kB e podem atenuar o estresse 

oxidativo na via NOS-NO (Xiao et al., 2020). 

Corilina, composto flavonóide derivado da Psoralea 

corylifolia: Em estudo com células endoteliais estimuladas  por 

TNF-alfa e células de músculo liso vascular tratados com 

PDGF-BB (fator de crescimento derivado de plaquetas-BB), 

agentes indutores de estresse oxidativo, a corilina, presente na 

planta Psoralea corylifolia (babchi) inibiu significativamente a 

produção de peróxido e superóxido de hidrogênio. O 

mecanismo foi através da redução da expressão de NOX4, uma 

subunidade da NADPH oxidase (CHEN et al., 2020). 
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Polissacarídeos de Lycium barbarum: Em estudo com 

ratos portadores de síndrome do estresse respiratório agudo 

induzida por lipopolissacarídeo (LPS), a administração de 

polissacarídeos de Lycium barbarum, planta popularmente 

conhecida como goji ou goji berry, foi capaz de reverter a 

diminuição da atividade enzimática da superóxido dismutase 

(SOD) que foi induzida pelo LPS nas células endoteliais, 

sugerindo papel antioxidante através da inibição da geração de 

EROs (CHEN et al., 2018). 

Ácido Salviânico A: Em estudo com células endoteliais 

de veias umbilicais humanas induzidas por LDL oxidada, foram 

avaliados os efeitos do Ácido Salviânico A (ASA), derivado da 

Salvia miltiorrhiza (sálvia vermelha), em parâmetros 

bioquímicos, lesões ateroscleróticas, marcadores relacionados 

à aterosclerose e produção de EROs. O tratamento com ASA 

aumentou a capacidade antioxidante em ratos com 

aterosclerose através do aumento da atividade enzimática da 

SOD (superóxido dismutase), CAT (catalase) e GSH-Px 

(glutationa peroxidase) e da diminuição dos níveis de MDA 

(malondialdeído). O pré-tratamento com ASA também reduziu 

a geração de EROs nas células posteriormente expostas à LDL 

oxidada e inibiu a superexpressão de NOX4 de forma dose-

dependente (SONG et al., 2019) 

Puerarina: isoflavonoide isolado da raiz de Kudzu 

(Pueraria lobata): O isoflavonoide puerarina teve efeitos 

benéficos antioxidantes em ratos com hipertensão induzida por 

angiotensina II, preservando a função endotelial. A puerarina 

inibiu a expressão de gp91phox e p22phox (subunidades da 

NADPH oxidase), além de restaurar a expressão de eNOS 
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fosforilada, antes inibida pela angiotensina II. O composto 

também melhorou significantemente o relaxamento dependente 

de endotélio em aorta de ratos hipertensos (LI et al., 2017). 

Ácido Salvianólico B: O efeito protetor vascular do 

Ácido Salvianólico B (ASB), presente na Salvia miltiorrhiza 

(sálvia vermelha ou  Danshen) foi investigado em artérias aorta 

e renais de camundongos  com hipertensão induzida por 

administração subcutânea de angiotensina II. O tratamento com 

ASB durante 11 dias foi capaz de melhorar o relaxamento 

induzido por acetilcolina (ACh) prejudicado em ambas artérias 

dos animais hipertensos. Em contraste, o relaxamento induzido 

por nitroprussiato de sódio foi similar em todos os grupos 

experimentais, demonstrando a ação do ASB no relaxamento 

dependente de endotélio (LING et al., 2017). 

Além disso, anéis de artéria aorta de 

camundongos  hipertensos, pré-tratados com L-NAME (inibidor 

da NOS),   exibiram uma exacerbação da contração induzida 

por ACh dependente de endotélio em relação ao grupo controle. 

As aortas dos camundongos hipertensos tiveram acúmulo de 

EROs e nível de superóxido significantemente maiores em 

relação ao grupo normotenso. Tais artérias também tiveram 

maior expressão de NOX2 e NOX4 (subunidades da NADPH) 

em suas células endoteliais e musculares lisas. Ademais, o 

tratamento com ASB durante 11 dias aboliu a hiperreatividade 

vascular, reverteu a elevada formação de EROs induzida por 

angiotensina II e os níveis de superóxido nas artérias aorta e 

renais e, por fim, reverteu a elevada expressão da NOX2 e 

NOX4. Em conjunto, os autores  demonstram que o ASB 

reduziu a superprodução de EROs na parede vascular e é 
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protetor contra a disfunção endotelial induzida por angiotensina 

II (LING et al., 2017). 

Tetrametilpirazina (TMP): composto ativo do rizoma 

da planta Chuanxiong (Ligusticum wallichii): A TMP foi 

capaz de reduzir os níveis séricos de endotelina-1 e elevar os 

níveis de NO em ratos com disfunção endotelial induzida por 

hiperlipidemia. A TMP também reduziu os níveis de EROs e 

MDA, além de aumentar os níveis de SOD, mostrando que seu 

efeito protetor nas células endoteliais pode estar relacionado à 

inibição do estresse oxidativo (SUN et al., 2018). 

Litospermato de magnésio B (LMB): derivado da 

Salvia miltiorrhiza: O LMB foi capaz de melhorar a disfunção 

microcirculatória através de vasodilatação endotélio-

dependente e liberação de NO em células endoteliais. Tal efeito 

protetor foi abolido por L-NAME (inibidor da eNOS). Além disso, 

o LMB induziu rápido crescimento da fosforilação da enzima 

eNOS. Estes resultados sugerem papel do LMB na promoção 

da atividade enzimática da eNOS durante disfunção endotelial 

(LIU; ZHOU; XUAN, 2019). 

TSG (n 2,3,4′,5-tetrahidroxiestilbeno 2-O-β-D-

glucosídeo): Em estudo de revisão, Wu e colaboradores (2017) 

fornecem uma revisão geral do desenvolvimento farmacológico 

do TSG, extraído da Polygonum multiflorum (Fo ti), tradicional 

planta chinesa. O estudo mostra que o TSG melhora função 

diastólica vascular endotélio-dependente e inibe o 

remodelamento da camada íntima e a diminuição de NO sérico 

através da atenuação da diminuição da eNOS. Tais resultados 

revelam uma aplicação em potencial do TSG na restauração 

das funções vasculares do endotélio. Também foram 
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encontrados achados de que o TSG protege células endoteliais 

de veia umbilical humana da disfunção endotelial induzida por 

LDL oxidada e tal efeito é mediado por mecanismos como a 

redução da liberação de LDH (lactato desidrogenase) e a 

atenuação da adesão monocítica (Wu et al. 2017). 

Os presentes resultados demonstram o potencial 

antioxidante de produtos naturais na preservação da função 

endotelial, destacando-se plantas medicinais e constituintes 

isolados comumente utilizados na  medicina tradicional 

chinesa. Hao e colaboradores (2017) analisaram ensaios 

clínicos randomizados e destacaram que alguns medicamentos 

da medicina tradicional chinesa podem ser eficazes no controle 

de fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, 

dislipidemia e diabetes/pré-diabetes, e exercem efeitos 

benéficos sobre doença cardiovascular aterosclerótica  e 

insuficiência cardíaca crônica. 

Contudo, destaca-se a escassez de estudos clínicos que 

avaliam a eficácia dessas compostos, tendo em visto que os 

estudos selecionados no presente estudo tratam-se, em sua 

maioria, de estudos pré-clínicos. Esses estudos experimentais 

iniciais em células, tecidos ou animais são baseados na 

tradicionalidade de uso e, portanto, são fundamentais para 

esclarecimento dos mecanismos envolvidos nos seus efeitos 

protetores e para nortear futuros estudos com abordagem 

clínica. 

Em relação à atividade antioxidante, as seguintes 

formulações foram capazes de reduzir a produção de EROs, 

tanto em células musculares lisas quanto em células 

endoteliais: extratos de Ficus deltoidea e de Ophiopogon 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cardiovascular-risk
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dyslipidemia
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japonicus, óleos essenciais do fruto da Alpinia zerumbet, 

corilina, polissacarídeos de Lycium barbarum, ácido salviânico 

A, ácido salvianólico B, puerarina e a tetrametilpirazina. 

Os principais mecanismos envolvidos na melhora do 

balanço oxidativo foram a redução na expressão de 

subunidades da NADPH, como a NOX2 e NOX4, levando à 

menor produção de EROs e o aumento na atividade de enzimas 

antioxidantes, como a superóxido dismutase, a catalase e a 

glutationa peroxidase. 

Quanto ao potencial de melhorar a disfunção endotelial, 

as formulações que aumentaram a produção de NO e 

apresentaram efeito vasodilatador foram os extratos de Ficus 

deltoidea, Quercus salicina, Ophiopogon japonicus e Nelumbo 

nucifera, os óleos essenciais do fruto da Alpinia zerumbet e os 

compostos isolados puerarina, tetrametilpirazina, litospermato 

de magnésio B e o TSG. O principal mecanismo relacionado à 

maior produção de NO e o consequente efeito vasorrelaxante 

foi o aumento na atividade da enzima eNOS e 

consequentemente ativação da clássica via de sinalização 

NO/GMPc/PKG responsável pelo relaxamento da musculatura 

lisa vascular. 

 

CONCLUSÕES  

 

No presente estudo, foram reunidas evidências acerca do 

potencial antioxidante e de melhora da disfunção endotelial 

apresentados por 11 plantas medicinais, seja através de seus 

extratos (Ficus deltoidea, Quercus salicina, Ophiopogon 

japonicus e Nelumbo nucifera) ou de compostos isolados 
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derivados da planta em questão (Alpinia zerumbet, Psoralea 

corylifolia, Lycium barbarum, Salvia miltiorrhiza, Pueraria 

lobata, Ligusticum wallichii e Polygonum multiflorum). 

Entretanto, percebe-se que há carência de evidências clínicas 

a respeito do uso dessas plantas e/ou substâncias como 

possibilidades terapêuticas. Portanto, são necessários mais 

estudos etnofarmacológicos e clínicos que envolvam tais 

formulações no combate a doenças cardiovasculares, como a 

aterosclerose e a hipertensão arterial, uma vez que já se 

demonstraram capazes de diminuir a produção de EROs e de 

melhorar a resposta vasodilatadora dependente de endotélio 

nos estudos in vitro e in vivo. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi descrever a relação 
entre doença coronariana e tabagismo em pacientes internados 
no Hospital Universitário Nova Esperança João Pessoa – PB. O 
estudo foi realizado a partir dos registros de 78 pacientes, que 
apresentavam os resultados relativos às características da 
amostra, comorbidades, hábitos de tabagismo e avaliação das 
variáveis clínicas. A idade dos pesquisados variou de 30 a 87 
anos, teve média de 63,69 anos, desvio padrão de 11,15 anos 
e mediana igual à 64 anos. A presença de Insuficiência Renal 
Aguda - IRA foi verificada em 30,8% da amostra; apenas dois 
pacientes apresentaram a hemoglobina até 10 mg/dL, a maioria 
(69,2%) tinha este parâmetro mais de 12 ml/dL, seguido de 
24,4% com valor de 11 a 12ml/dL. A maioria (82,1%) tinha mais 
de 70% de lesão diagnosticada pelo cateterismo, 3,8% tinham 
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menos de 70% de lesão e 12,8% não tinham lesão, o que 
corresponde à mesma frequência de pacientes com nenhum 
vaso acometido e os demais tinha três vasos acometidos 
(42,3%), um vaso acometido (30,8%) e 12,8% tinham dois 
vasos acometidos. Concluiu-se que existe uma associação forte 
entre o tabagismo e o desenvolvimento de doenças 
coronarianas em pacientes atendidos Hospital Universitário 
Nova Esperança João Pessoa – PB, que é mais prevalente em 
homens do que mulheres. 
Palavras-chave: Doença coronariana. Tabagismo. Hábito de 
fumar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O tabagismo é firmado como um fator de risco de 

impacto sobre a causa da doença arterial coronariana. No 

entanto, tendo em vista vários estudos recentes e os novos 

fatores de riscos emergentes na causa da doença coronariana, 

parece lógico estudar e revisar o papel que o tabagismo exerce 

no desenvolvimento da doença arterial coronariana. O 

tabagismo, o colesterol elevado, a pressão arterial elevada, a 

atividade física inadequada, o sobrepeso e a obesidade, a má 

nutrição, o alto consumo de álcool e o diabetes são fatores de 

risco   evitáveis para doença cardiovascular (WAWHAL, 

MUKUNG e TENGSE, 2019). Diante disso, as doenças 

cardiovasculares representam uma grande ameaça à saúde, e 

o combate aos fatores de risco com a adoção de hábitos 

saudáveis é o caminho mais lógico para a prevenção (GUS et 

al., 2015). 
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Hábitos tabagistas favorecem a ocorrência de lesões 

isquêmicas, e com isso o desenvolvimento rápido e precoce  da 

doença vascular aterosclerótica periférica, coronária e cerebral, 

o que aumenta probabilidades na ocorrência de infarto e 

derrame (KAMCEVA et al., 2016).  São identificadas mais de 

3.000 substâncias tóxicas na fumaça do cigarro, as quais em 

contato com o endotélio dos vasos sanguíneos provocam 

lesões que podem ser irreversíveis a longo prazo. Há uma maior 

susceptibilidade a formação de placas de gorduras na parede 

dos vasos, principalmente nas artérias coronárias, causando o 

endurecimento e perda de elasticidade, ao passo que com a 

obstrução dos vasos, há uma redução do fluxo sanguíneo e 

consequente diminuição no aporte de oxigênio para região 

nutrida por determinada artéria, ocasionando isquemia. Além 

disso, uma vez percebida a agressão tecidual, a agregação 

plaquetária é aumentada e com isso maiores são os riscos de 

sofrer fenômenos trombóticos (SOUSA, 2015; WAWHAL, 

MUKUNG e TENGSE, 2019). 

A nicotina, principal componente da fumaça do cigarro, 

ao atingir o Sistema Nervoso Central pode se manifetar como 

um agonista adrenérgico, estimulando a liberação de 

catecolaminas como norepinefrina e dopamina, ocasionando 

efeitos hemodinâmicos pelo aumentando a pressão arterial e da 

frequência cardíaca. Por sua vez, o efeito inibitório é 

evidenciado pela diminuição na biodisponibilidade do Óxido 

nítrico, que tem por consequência a redução da capacidade de 

dilatação do endotélio vascular (SOUSA,2015).  

 O tabagismo e a hipertensão arterial tem implicações 

significativas sobre as obstruções coronárias, ao passo que em 
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muitos casos os pacientes devem ser submetidos a 

procedimentos invasivos no intuito de investigar e obter uma 

resolutividade diagnóstica para escolha do tratamento ideal, 

como angioplastias e cateterismo cardíaco. As angioplastias 

procuram reestabelecer o fluxo sanguíneo numa artéria 

obstruída a partir da inserção de um balão na luz do vaso, já o 

cateterismo permite visualizar obstruções arteriais e 

funcionamento cadíaco, por meio da injeção de contrastes 

(GUIMARÃES, GUIIMARÃES e TEIXEIRA,2020).  

Oliveira et al. (2019) mostra que  hábitos de fumar por 

culminarem na elevação da pressão arterial pode modificar o 

desempenho do sistema renal, e desta forma a homeostase do 

organismo. Assim, considerando todo distúrbio sobre a função 

cardiovascular e suas complicações, observa-se uma vasta 

morbimortalidaderelacionada, de modo que o tempo de 

exposição as substâncias tóxicas do fumo podem vir a agravar 

tais problemas, inclusive sobre os fumantes passivos. 

Sendo o tabagismo ativo de longe um potencial 

modificador da qualidade de vida e sobrevida da população, 

vários são os estudos conduzidos que apontam a elevada 

morbimortalidade devido a exposição a fumaça do cigarro. 

De acordo com Awawid et al. (2015), de 50.000 óbitos 

por tabagismo  registrado nos EUA por ano, a maioria tinha 

correlações a doenças coronárias. O contato de não fumantes 

com substâncias tóxicas também acarreta adoecimentos e 

óbitos por isquemia cardíaca, problemas respiratórios e câncer 

de pulmão. A exposição ao tabaco fomenta uma maior 

deposição de placas de gordura na paredes das artérias, 

agravando a dislipidemia e vulnerabilidades quanto a 
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ocorrência de infartos, cujo risco  é aumentado em 30% em 

fumantes secundários, caracterizando desta forma um 

problema de saúde preocupante a nível mundial.  

Tendo em vista a elevada morbimortalidade pela DAC 

em muitas partes do mundo, sua associação a eventos de 

caráter epidêmico e a quantidade de pessoas expostas ao 

tabagismo, medidas com intuito de amenizar a esta 

problemática e promover melhor qualidade de vida, mostra-se 

de grande eficácia no que diz redução do número de fumantes, 

e consequentemente na pressão sobre o sistema de saúde.  

Dentre estas medidas mais bem implementadas, cabe 

destacar a proibição de tabagistas em ambientes coletivos, 

campanhas antifumo, o aumento dos preços e impostos sobre 

o produto e a oferta de tratamento para parar de fumar. No 

Brasil, a implementação das medidas regulatória com a Lei no 

12546/2011 regulamentada pelo Decreto Presidencial no 

8.262/2014, expressam um declínio significativo no número de 

fumantes, com resultados exitosos que colocam o país como 

um exemplo no combate ao tabagismo (MALTA et al. 2015; 

MALTA et al. 2017). 

Considerando o impacto significativo do tabagismo sobre 

o número de internações por doença arterial coronariana, o 

objetivo deste trabalho consiste em descrever a relação entre 

doença coronariana e tabagismo em pacientes atendidos no 

Hospital Universitário Nova Esperança João Pessoa – PB. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O estudo do tipo observacional descritivo, com abordagem 

qualitativa e quantitativa e de caráter retrospectivo e 

prospectivo realizado a partir da análise dos registros de 78 

pacientes internados no Hospital Universitário Nova Esperança 

João Pessoa – PB, no período de junho a outubro de 2019. 

Buscou-se analisar os registros que apresentavam os 

resultados relativos às características da amostra, 

comorbidades, hábitos de tabagismo e avaliação das variáveis 

clínicas.A coleta de dados se deu mediante autorização  pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina Nova 

Esperança,  de acordo com o Conselho Nacional de Saúde, 

resolução 466/12,  com intuito de regulamentar a pesquisa 

envolvendo seres humanos. 

Os dados foram analisados descritivamente através de 

frequências absolutas e percentuais para as variáveis 

categóricas e das medidas: média, desvio padrão (média ± DP), 

mediana e percentis P25 e P75 (mediana (P25; P75) para as 

variáveis numéricas. Para avaliar diferenças significativas entre 

duas categorias em relação ás variáveis numéricas foi utilizado 

o teste t-Student com variâncias iguais ou teste de Mann-

Whitney e na comparação entre avaliações foi utilizado o teste 

de Wilcoxon pareado. Para avaliar associação entre duas 

variáveis categóricas foi utilizado o teste Qui-quadrado de 

Pearson ou o teste Exato de Fisher quando a condição para uso 

do teste Qui-quadrado não foi verificada. A escolha do teste t-

Student ocorreu nas situações em que os dados apresentaram 

distribuição normal em cada categoria e os testes de Mann-
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Whitney e Wilcoxon pareado nos casos de ausência de 

normalidade. A verificação da normalidade foi realizada pelo 

teste de Shapiro-Wilk e a igualdade de variâncias através do 

teste F de Levene.    

A margem de erro utilizada na decisão dos testes 

estatísticos foi de 5%. Os dados foram digitados na planilha 

EXCEL e o programa utilizado para obtenção dos cálculos 

estatísticos foi o IMB SPSS na versão 23. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A idade dos pesquisados variou de 30 a 87 anos, teve 

média de 63,69 anos, desvio padrão de 11,15 anos e mediana 

igual à 64 anos. Nas Tabelas 1 a 3 se apresenta os resultados 

relativos às características da amostra, comorbidades, hábitos 

de tabagismo e avaliação das variáveis clínicas.  Na Tabela 1 é 

possível visualizar que: a maioria (60,3%) era do sexo 

masculino; as três faixas etárias consideradas tiveram 

percentuais que variaram de 30,8% (70 a 87 anos) a 35,9% (60 

a 69 anos).   
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Tabela 1. Característica da amostra  
   

Variável N % 

   

   

TOTAL 78 100,0 

   

Sexo   

Masculino 47 60,3 

Feminino 31 39,7 

   

Faixa etária (anos)   

30 a 59  26 33,3 

60 a 69  28 35,9 

70 a 87 24 30,8 

   

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
  

Dos resultados contidos na Tabela 2 se enfatiza que a 

maioria (73,1%) tinha hipertensão, exatamente 1/3 (33,3%) 

tinha diabetes mellitus e os hábitos de tabagismo foram citados 

por 46,2% dos pacientes.   
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Tabela 2. Comorbidades, tabagismo e etilismo  
   
Variável N % 

   

   
TOTAL 78 100,0 
   
HAS   
Sim 57 73,1 
Não 19 24,4 
Não informado 2 2,6 
   
DM   
Sim 26 33,3 
Não 49 62,8 
Não informado 3 3,8 
   
Tabagismo   
Sim 36 46,2 
Não 40 51,3 
Não informado 2 2,6 
   

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 
 Da Tabela 3 se destaca que: a presença de Insuficiência 

Renal Aguda-IRA foi verificada em 30,8% da amostra; apenas 

dois pacientes tinha a hemoglobina até 10 mg/dL, a maioria 

(69,2%) tinha este parâmetro mais de 12 ml/dL, seguido de 

24,4% com valor de 11 a 12ml/dL. A maioria (82,1%) tinha mais 

de 70% de lesão diagnosticada pelo cateterismo, 3,8% tinham 

menos de 70% de lesão e 12,8% não tinham lesão, o que 

correspondem à mesma frequência daqueles pacientes que 

possuíam nenhum vaso acometido, e os demais tinha três 

vasos acometidos (42,3%), um vaso acometido (30,8%) e 

12,8% tinham dois vasos acometidos.  
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Tabela 3. Avaliação das variáveis clínicas  
   

Variável N % 

   

   

TOTAL 78 100,0 

   

IRA   

Sim 24 30,8 

Não 52 66,7 

Não informado  2 2,6 

   

HB   

Menos que 8 1 1,3 

8 a 10 1 1,3 

11 a 12 19 24,4 

Mais de 12 54 69,2 

Não informado  3 3,8 

   

Lesão cateterismo   

Sem lesão 10 12,8 

< 70% 3 3,8 

> 70% 64 82,1 

Não informado  1 1,3 

   

Vasos acometidos   

Nenhum vaso  10 12,8 

1 24 30,8 

2 10 12,8 

3 33 42,3 

Não informado  1 1,3 

   

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
 

 Na Tabela 4 se apresenta as estatísticas da idade 

segundo as variáveis: IRA, tabagismo e DM onde se destaca 

que as médias foram correspondentemente mais elevadas 

entre os que tinham do que os que não tinham IRA e os que 
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tinham diabetes Mellitus (DM) e foi menos elevada entre os que 

tinham do que entre os que não tinham o hábito de tabagismo, 

entretanto sem diferenças significativas (p > 0,05).  

 
Tabela 4. As estatísticas das idades segundo as variáveis 
clínicas 

    

Variável Média ± DP Mediana 
(P25;P75) 

Valor de p 

    

    

IRA   p (1) = 0,410 

Sim 64,72 ± 10,89 66,00 (60,50; 
72,50) 

 

Não 63,55 ± 11,43 63,00 (56,00; 
71,00) 

 

    

Tabagismo   p (2) = 0,256 

Sim 
62,22 ± 9,94 

62,50 (56,00; 
66,75) 

 

Não 65,18 ± 12,27 66,00 (58,00; 
73,75) 

- 

    

DM   p (2) = 0,167 

Sim 
66,38 ± 8,64 

64,50 (61,75; 
74,00) 

 

Não 62,59 ± 12,32 64,00 (55,50; 
71,00) 

 

    
(1) Através do teste de Mann-Whitney  
(2) Através do teste t-Student com variâncias iguais.  
Fonte: Elaboração própria, 2020. 
 

Nas Tabelas 5 a 7 se apresentam os cruzamentos de 
cada uma das variáveis: IRA, tabagismo e diabetes Mellitus com 
cada uma das variáveis sóciodemográficas e clínicas e na 
Tabela 8 se apresentam as estatísticas das variáveis creatina e 
ureia por avaliação e o hábito de tabagismo.  
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Na Tabela 5 não foram verificadas associações 
significativas (p > 0,05) entre IRA com nenhuma das variáveis 
sóciodemográficas e clínicas para a margem de erro fixada (5%).  
 
Tabela 5. Prevalência de IRA segundo as variáveis 
sóciodemográficas e das variáveis clinicas 

 IRA    

Variável  Sim Não Grupo total Valor p 
 N % N % n %  
        

Sexo     
  p(1) = 

0,549 
Masculino 

12 26,1 34 73,9 46 
100,

0 
 

Feminino 
13 43,3 17 56,7 30 

100,
0 

 
 

       
Faixa etária 

    
  p(1) = 

0,118 
30 a 59 anos 

6 25,0 18 75,0 24 
100,

0 
 

60 a 69 anos 
11 39,3 17 60,7 28 

100,
0 

 

70 a 87 
8 33,3 16 66,7 24 

100,
0 

 
 

       
Total 

25 32,9 51 67,1 76 
100,

0 
 

 
       

HAS 

    

  p(1) = 
0,814 

Sim 
19 34,5 36 65,5 55 

100,
0 

 

Não 
6 31,6 13 68,4 19 

100,
0 

 

        
DM 

    
  p(1) = 

0,254 
Sim 

11 42,3 15 57,7 26 
100,

0 
 

Não 
14 29,2 34 70,8 48 

100,
0 
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Tabagismo 

    

  p(1) = 
0,060 

Sim 
8 22,9 27 77,1 35 

100,
0 

 

Não 
17 43,6 22 56,4 39 

100,
0 

 
 

       
Etilismo 

    

  p(1) = 
0,881 

Sim 
6 35,3 11 64,7 17 

100,
0 

 

Não 
19 33,3 38 66,7 57 

100,
0 

 
 

       
Total 

25 33,8 49 66,2 74 
100,

0 
 

 
       

Lesão 
cateterismo 

  
3 100,0 

3 100,
0 

p(2) = 
0,546 

< 70% 

  3 100,0 3 
100,

0 
 

> 70% 
21 33,3 42 66,7 63 

100,
0 

 

Total 
21 31,8 45 68,2 66 

100,
0 

 
 

  
     

Vasos 
acometidos 

  
  

  p(1) = 
0,910 

1 
7 29,2 17 70,8 24 

100,
0 

 

2 
3 30,0 7 70,0 10 

100,
0 

 

3 
11 34,4 21 65,6 32 

100,
0 

 

Total 
21 31,8 45 68,2 66 

100,
0 

 

        

(1) Através do teste Qui-quadrado de Pearson 
(2) Através do teste Exato de Fisher. 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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A Tabela 6 mostra que o sexo foi a única variável com 

associação significativa (p < 0,05) com a ocorrência de 

tabagismo e para a referida variável se evidencia que o 

percentual com o hábito de tabagismo foi bem mais elevado no 

sexo masculino do que no sexo feminino (57,8% x 32,3%).    

 
Tabela 6. Prevalência de tabagismo segundo as variáveis 
sociodemográficas e as variáveis clínicas 

 Tabagismo    
Variável  Sim Não Grupo total Valor p 
 N % N % n %  
        

Sexo     
  p(1) = 

0,029* 
Masculino 

26 57,8 19 42,2 45 
100,

0 
 

Feminino 
10 32,3 21 67,7 31 

100,
0 

 
 

       
Faixa etária 

    
  p(1) = 

0,239 
30 a 59 anos 

14 56,0 11 44,0 25 
100,

0 
 

60 a 69 anos 
14 51,9 13 48,1 27 

100,
0 

 

70 a 87 
8 33,3 16 66,7 24 

100,
0 

 
 

       
HAS 

    

  p(1) = 
0,596 

Sim 
26 45,6 31 54,4 57 

100,
0 

 

Não 
10 52,6 9 47,4 19 

100,
0 

 
 

       

Etilismo 
    

  p(1) = 
0,061 

Sim 
12 66,7 6 33,3 18 

100,
0 
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(*) Diferença significativa a 5% 
(1) Através do teste Qui-quadrado de Pearson 
(2) Através do teste Exato de Fisher. 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
 
 Da Tabela 7 é possível verificar que a prevalência de 

pacientes com diabetes Mellitus foi: menos elevado (20,8%) 

Não 
24 41,4 34 58,6 58 

100,
0 

 
 

       

Total 
36 47,4 40 52,6 76 

100,
0 

 
 

       

DM 
    

  p(1) = 
0,673 

Sim 
13 50,0 13 50,0 26 

100,
0 

 

Não 
22 44,9 27 55,1 49 

100,
0 

 

Total 
35 46,7 40 53,3 75 

100,
0 

 
 

       
Lesão 
cateterismo 

  
  

  p(2) = 
1,000 

<  70% 
1 33,3 2 66,7 3 

100,
0 

 

> 70% 
31 49,2 32 50,8 63 

100,
0 

 

Total 
32 48,5 34 51,5 66 

100,
0 

 
 

  
     

Vasos 
acometidos 

  
  

  p(1) = 
0,157 

1 
8 34,8 15 65,2 23 

100,
0 

 

2 
7 70,0 3 30,0 10 

100,
0 

 

3 
17 51,5 16 48,5 33 

100,
0 

 

Total 
32 48,5 34 51,5 66 

100,
0 
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entre os que tinham 30 a 59 anos, mais elevado entre os que 

tinham 60 a 69 anos (44,4%) e foram 37,5% entre os que tinham 

70 a 87 anos; e foram de 46,4% entre os que tinham 

hipertensão, e nulo entre os que não tinham hipertensão. 

 
Tabela 7. Prevalência de diabetes Mellitus segundo as variáveis 
sóciodemográficas e as variáveis clínicas 

 Diabetes Mellitus     
Variável  Sim Não Grupo total Valor p 
 N % N % n %  
        

Sexo     
  p(1) = 

0,267 
Masculino 

13 29,5 31 70,5 44 
100,

0 
 

Feminino 
13 41,9 18 58,1 31 

100,
0 

 
 

       
Faixa etária 

    
  p(1) = 

0,197 
30 a 59 anos 

5 20,8 19 79,2 24 
100,

0 
 

60 a 69 anos 
12 44,4 15 55,6 27 

100,
0 

 

70 a 87 
9 37,5 15 62,5 24 

100,
0 

 
 

       
HAS 

    

  p(1) < 
0,001* 

Sim 
26 46,4 30 53,6 56 

100,
0 

 

Não 
- - 19 100,0 19 

100,
0 

 
 

       

Etilismo 
    

  p(1) = 
0,024* 

Sim 
2 11,8 15 88,2 17 

100,
0 

 

Não 
24 41,4 34 58,6 58 

100,
0 
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Total 
26 34,7 49 65,3 75 

100,
0 

 
 

       

Lesão 
cateterismo 

  
  

  p(2) = 
1,000 

< 70% 
1 33,3 2 66,7 3 

100,
0 

 

> 70% 
21 33,9 41 66,1 62 

100,
0 

 

Total 
22 33,8 43 66,2 65 

100,
0 

 
 

  
     

Vasos 
acometidos 

  
  

  p(1) = 
0,442 

1 
7 30,4 16 69,6 23 

100,
0 

 

2 
2 20,0 8 80,0 10 

100,
0 

 

3 
13 40,6 19 59,4 32 

100,
0 

 

Total 
22 33,8 43 66,2 65 

100,
0 

 

        
(*) Diferença significativa a 5% 
(1) Através do teste Qui-quadrado de Pearson 
(2) Através do teste Exato de Fisher. 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
 

Não foram registradas diferenças significativas entre os 

que tinham ou não hábito de tabagismo para nenhuma das 

variáveis e nem para as variáveis diferenças. Entre as 

avaliações única diferença ocorreu na variável creatinina no 

grupo dos pacientes com o hábito de tabagismo, que teve a 

média mais elevada após do que antes do tratamento (1,25 x 

1,10), conforme resultados apresentados na Tabela 8. 

 



RELAÇÃO ENTRE DOENÇA CORONARIANA E TABAGISMO EM 
PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA 

ESPERANÇA JOÃO PESSOA – PB 
 

 
 

Tabela 8. Estatísticas das variáveis creatina e ureia por 
avaliação e o hábito de tabagismo  
 

 Tabagismo  

Variável e 
avaliação 

Sim Não Valor de p 

 Média ± DP  Média ± DP   

 
Mediana (P25; 

P75) 
Mediana (P25; 

P75) 
 

    
Creatina   p(1) = 0,580 
Antes do 
tratamento 1,10 ± 0,58 1,27 ± 1,00 

 

 1,00 (0,80; 1,20) 1,00 (0,80; 1,48)  

    
Após o 
tratamento 1,25 ± 0,58 1,38 ± 0,76 

p(1) = 0,580 

 1,00 (0,90; 1,50) 1,10 (1,00; 1,70)  

    

Diferença antes - 
depois 0,15 ± 0,35 0,09 ± 0,62 

p(1) = 0,748 

 0,10 (0,00; 0,20) 0,20 (-0,10; 0,40)  

Valor de p p (2) = 0,015* p (2) = 0,051  

    
Ureia   p(1) = 0,513 
Antes do 
tratamento 44,56 ± 25,55 49,10 ± 26,20 

 

 42,50 (27,25; 51,00) 41,50 (28,25; 65,00)  

    
Após o 
tratamento 51,57 ± 29,93 49,90 ± 23,39 

p(1) = 0,672 

 41,00 (31,00; 62,00) 44,00 (34,00; 58,00)  

    
Diferença antes 
– depois 7,23 ± 18,06 0,74 ± 19,64 

p(1) = 0,657 

 2,00 (-6,00; 11,00) 3,00 (-6,00; 8,00)  

Valor de p p (2) = 0,121 p (2) = 0,341  
    

(*) Diferença significativa ao nível de 5,0% 
(1) Através do teste de Mann-Whitney  
(2) Através do teste de Wilcoxon pareado. 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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Este trabalho visa descrever a relação entre doença 

coronariana e tabagismo em pacientes internados no Hospital 

Universitário Nova Esperança João Pessoa – PB. 

Nesse estudo a maioria da amostra era homens com a 

média de 67 anos de idade, destes 73,1% tinham hipertensão e 

46,2% declaram ser tabagistas. O sexo foi a única variável com 

associação significativa (p < 0,05) com a ocorrência de 

tabagismo e para a referida variável se evidencia que o 

percentual com o hábito de tabagismo foi bem mais elevado no 

sexo masculino do que no sexo feminino (57,8% x 32,3%).  

Em outros estudos, também se verificou que a maior 

prevalência de homens com DAC está relacionada a existência 

de hábitos de fumar. A  predominância do sexo masculino é 

descrita por Malta et al.(2017) como um processo de construção 

histórica, e fortemente influenciado pelos hábitos culturais e pela 

lógica de mercado, que transparece as características 

masculina de forma positiva. Apesar desta hegemonia 

masculina, um grande número de mulheres fumantes é 

identificado em países europeus e americanos, quando 

comparado a países mais orientais, como Índia e Egito. Nesses 

locais, a diferença do tabagismo entre os sexos é contrastante e 

não atinge nem 2% da população feminina, fato que pode ser 

justificável pela forte presença da cultura e religião sobre os 

costumes, crenças e modo de vida da população. 

Wawhal, Mukung e Tengse (2019) traz que na Índia, 

apesar de quase não existir um número considerável de 

mulheres fumantes, a prevalência de DAC no sexo feminino 

aproxima-se  da quantidade de casos observados em homens 

fumantes. Assim, resgata-se possibilidades de ocorrência da 
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DAC relacionada a novos fatores de risco, havendo a 

necessidade de realização de mais estudos para melhor 

compreensão.   

A Insuficiência Renal Aguda (IRA) foi verificada em 

30,8% da nossa amostra. Neste caso, sendo IRA evidenciada 

pela falência renal, inflamação crônica uremia e aumento de 

toxinas na circulação, Wawhal, Mukung e Tengse (2019), e 

Seixas e Martín (2019) descrevem a existência de processos 

inflamatórios crônicos como preditores para DAC. A 

mortalidade por doenças cardiovasculares coronarianas tem 

um aumento de 30 vezes quando associadas a IRA,  e isto 

podem ser observado desde as fases mais iniciais e tornar mais 

grave a medida que lesões renais são evidenciadas. 

Segundo Guedes et al. (2017) o hábito de fumar em 

associação ao uso de outras substâncias tóxicas, como no 

alcoolismo crônico, ocasiona necrose hepática e renal, e assim 

prejuízos para todo organismo. Além disso, a presença 

alterações volêmicas e glicêmicas  são apontados como fatores  

predisponentes a IRA, evidenciando a importância do controle 

glicêmico e pressórico dos pacientes em internação, para que 

assim seja possível evitar complicações renais.  

Também existem dados que mostram que o tabagismo 

passivo está relacionado ao risco aumentado de doença 

cardiovascular. O consumo involuntário de tabaco aumenta o 

risco de doença cardíaca coronária em 25%, em comparação 

com pessoas que não são expostas ao ar contaminado pela 

fumaça do tabaco (TEASDALE et al.,2017; WAWHAL, 

RAIZADA e TENGSE, 2019).  



RELAÇÃO ENTRE DOENÇA CORONARIANA E TABAGISMO EM 
PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA 

ESPERANÇA JOÃO PESSOA – PB 
 

 
 

Na amostra analisada nesse estudo, a prevalência de 

pacientes com diabetes Mellitus foi  menos elevado (20,8%) 

entre os que tinham 30 a 59 anos, mais elevado entre os que 

tinham 60 a 69 anos (44,4%). E foi de 37,5% entre os que tinham 

70 a 87 anos; e foi de 46,4% entre os que tinham hipertensão e 

nulo entre os que não tinham hipertensão. Esses dados 

mostram que a hipertensão mal tratada é um fator de risco para 

o desenvolvimento da IRA e as chances de um paciente sem 

hipertensão desenvolver IRA é bem menor do que aqueles que 

não possuem a pressão arterial controlada. 

O tabagismo, juntamente com o colesterol alto, a pressão 

alta, a inatividade física, a obesidade e o diabetes, estão no topo 

das listas dos principais fatores de risco para doenças 

coronarianas. De fato, o tabagismo foi classificado como a 

maior causa evitável de morte prematura nos Estados Unidos 

(SOUZA,2015; KAMVECA et al.,2016).Estudos relatam que, 

após um infarto do miocárdio, o tabagismo aumenta o risco de 

ter um novo evento coronariano e que as pessoas que deixam 

de fumar após o infarto o risco se assemelha ao de não 

fumantes após três anos (WAWHAL, RAIZADA e TENGSE, 

2019; AWAWDI  et al., 2016). 

Cessar o tabagismo, mesmo em pacientes que já 

possuem patologias relacionadas a este hábito, é uma 

importante opção para o estabelecimento de condições 

satisfatórias de saúde. De acordo com Sousa (2015) parar de 

fumar apresenta benefícios em qualquer idade, as pessoas 

tendem a apresentar uma melhor qualidade de vida e uma 

menor probabilidade de desenvolver doenças 

coronarianas,além de reduzir a taxa de mortalidade. Aos 
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portadores de  coronariopatias a mortalidade é reduzida em 

40% após infarto e redução de reestenose pós angioplastia. 

 

 CONCLUSÕES 

 

Portanto, com esse registro, concluiu-se que existe uma 

associação forte entre o tabagismo e o desenvolvimento de 

doenças coronarianas em pacientes internados no Hospital 

Universitário Nova Esperança João Pessoa – PB, que é mais 

prevalente em homens do que mulheres. 

O hábito de fumar é estabelecido com um fator de risco 

para o desenvolvimento de doenças coronarianas mortalidade, 

devendo não ser encarado como um estilo de vida dissociado 

de consequências. O estabelecimento da doença coronária 

aumenta com o tempo e à frequência de exposição à fumaça 

do cigarro, sendo os malefícios agravados em fumantes 

passivos. A cessação do tabagismo, a curto e longo prazo , é 

um aspecto que demonstra eficácia na redução dos riscos de 

desenvolvimento e agravos de doenças cardíacas coronárias.  
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RESUMO:A Nutrigenômica apresenta-se como uma ciência 
bastante relevante diante do potencial de investigar e propor 
novos e personalizados métodos no cuidado para com o 
câncer. Para isso, ela discute sobre os nutrientes a serem 
consumidos e a relação com a expressão do material genético, 
possibilitando o entendimento sobre o efeito de micronutrientes 
nos genes, inclusive sobre a genética do câncer e os possíveis 
tratamentos para essa doença, ampliando os caminhos 
terapêuticos disponíveis para pessoas afetadas. O objetivo do 
presente trabalho é explorar a relação entre a Nutrigenômica e 
o câncer, ressaltando a possibilidade de que o manejo 
fundamentado na forma como se expressam os genes diante 
da nutrição possa surtir efeito direto na prevenção e no 
tratamento desse conjunto de doenças. Trata-se de uma 
Revisão Integrativa de Literatura, para a qual foram 
selecionados 24 artigos a partir das bases de dados U.S. 
National Library of Medicine and the National Institutes Health 
(PubMed) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). As publicações 
relataram que diversos nutrientes interagem com os genes, de 
modo que podem contribuir para a prevenção ou para o 
tratamento de neoplasias, como: aminoácidos, vitaminas, 
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compostos bioativos dos alimentos, substâncias probióticas e 
fitoquímicos. Conclui-se, portanto, que Nutrigenômica tem 
relevante influência sobre o câncer, independente de qual 
mecanismo seja intermediário desse processo. 
Palavras-chave: Nutrigenômica. Neoplasias. Nutrientes. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma das doenças que acompanham e que 

impactam a população humana há milênios, posto que seus 

primeiros registros escritos datam de 2500 anos a.C em papiros 

egípcios que descrevem os primeiros casos de tumores nas 

mamas, onde eram detalhados como grandes protuberâncias 

de pele enrugada. (HAJDU, 2016). No entanto, apesar de já ser 

conhecida há bastante tempo e ter sido batizada, segundo 

Hajdu (2016), com o nome “câncer” por Hipócrates diante da 

observação do crescimento do tumor, que se assemelhava a 

um caranguejo, apenas na história recente é que essa doença 

ganhou um conceito, em que o Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), por exemplo, a define como o “conjunto de mais de 100 

doenças que têm em comum o crescimento desordenado de 

células, que invadem tecidos e órgãos”. 

Nessa perspectiva, tal conjunto de doenças é uma das 

principais causas de mortalidade no mundo até hoje, atingindo 

cerca de 9 milhões de pessoas e sendo responsável pela morte 

de cerca de 5 milhões anualmente (TESSARIN, 2017). Apenas 

no ano de 2018, morreram 224.727 pessoas no Brasil, sendo, 

ainda, estimado que no ano de 2020 cerca de 625.370 

brasileiros possam ser acometidos por novos casos de câncer. 

(INCA, 2019). Assim, diversas áreas da medicina dedicam seus 

estudos a esse conjunto de doenças na tentativa de buscar 
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novas técnicas para prevenir, diagnosticar e tratar o câncer com 

a finalidade de reduzir ao mínimo possível esses números. 

Diante disso, a nutrigenômica surgiu como uma importante 

ciência que tem o potencial de investigar e propor novos e 

personalizados métodos no cuidado para com as neoplasias, já 

que, segundo Tessarin (2017), muitos estudos têm mostrado 

resultados positivos em relação ao consumo abundante de 

determinados alimentos, como frutas e hortaliças, e à 

prevenção de diversos tipos de cânceres, o que permite concluir 

que esses alimentos podem possuir elementos que contribuam 

para o controle da evolução de tumores. 

Além disso, essa ciência tem o propósito de estudar 

precisamente a íntima relação entre os nutrientes que 

consumimos e a expressão do nosso material genético, o que 

pode ser essencial para o entendimento sobre o efeito de 

micronutrientes nos genes, sobre a influência deles na genética 

do câncer e sobre os possíveis tratamentos para esse conjunto 

de doenças, ampliando os caminhos terapêuticos disponíveis 

para pessoas afetadas. (SCHMIDT, 2019) 

Este estudo busca, portanto, explorar a relação entre a 

Nutrigenômica e o câncer, ressaltando a possibilidade de que o 

manejo fundamentado na forma como se expressam os genes 

diante da nutrição possa surtir efeito direto na prevenção e no 

tratamento das neoplasias. 

 

 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho é uma Revisão Integrativa de Literatura 

(RIL) que teve como base a pergunta norteadora: ”Qual a 

relação entre a nutrigenômica e o câncer?”. A RIL é um método 

de pesquisa que oferece diversas informações sobre uma certa 
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temática a partir de uma questão central que norteará as 

pesquisas e a conde 

nsação dos resultados (RIBEIRO OMP, MARTINS MMF e 

TRONCHIN DMR, 2016).   

Para a pesquisa e a seleção dos artigos, foram utilizadas as 

bases de dados U.S. National Library of Medicine and the 

National Institutes Health (PubMed) e Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). A busca foi realizada de acordo com os seguintes 

Descritores Controlados em Ciências da Saúde (DeCS): 

“Nutrigenomics” e “Neoplasms” combinados por meio do 

operador booleano “and”.  

Como critérios de inclusão foram contidos artigos publicados 

entre os períodos de 2016 a 2020, nas línguas portuguesa e 

inglesa e com limites em humanos. Assim, a partir dos 

descritores supracitados, foram encontrados 60 artigos. Como 

critérios de exclusão, foram retirados os artigos que não 

atendiam à questão norteadora da pesquisa, os publicados 

anteriores ao ano de 2016 e os estudos repetidos. Dessa forma, 

foram utilizados para o presente trabalho, 24 artigos com 

relação central ao tema, conforme descrito na Imagem 1 abaixo. 
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Figura 1: Fluxograma do processo de seleção dos artigos 

sobre o objeto de estudo. 

 

 
Fonte: Autoria Própria, 2020. 

 

De modo descritivo, foi feita uma leitura aprofundada de 

todos os artigos selecionados e posteriormente uma 

categorização de acordo com as variáveis: autores, título do 

artigo, base de dados escolhida, revista, idioma, país de 

publicação, método escolhido, objetivos, principais achados e 
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categoria de estudos. A partir disso, os resultados foram 

avaliados e interpretados diante da relação temática avaliada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A nutrigenômica é considerada um remédio útil para a cura 

e a prevenção de vários tipos de câncer. Isso influencia as 

condições de saúde dos indivíduos e a suscetibilidade da 

doença, por meio da definição da resposta metabólica e da 

expressão gênica. Alguns alimentos bioativos, compostos e 

nutrientes têm papel comprovado no pré-câncer, mediante 

mecanismos epigenéticos, modificações genéticas e interações 

nutriente-gene (NASIR et al., 2020). 

Os nutrientes influenciam o estado epigenético por meio de 

vários mecanismos, como metilação do DNA, modificações de 

histonas e silenciamento de genes dependente de mRNA. 

Dietas que diminuíram o risco de câncer foram propostas com 

bases científicas e devem incluir uma contagem adequada de 

calorias, ingestão diária de frutas e vegetais, sem açúcar 

refinado e farinha, sem carne vermelha, alimentos com baixo 

teor de gordura, mas com ácidos graxos essenciais com uma 

proporção balanceada de ômega-3 e ômega-6, como semente 

de linho, antioxidantes e fitoquímicos, clorofila e ingestão 

adequada de vitaminas que também podem ser alcançadas por 

suplementação com selênio, metilcobalamina (B-12), ácido 

fólico, vitamina D, probióticos e enzimas (ANDREESCU et al., 

2018). 

De acordo com a tabela 1, infere-se que a maioria das 

produções científicas sobre a temática nutrigenômica e 

neoplasias foram realizadas como revisão (79%; n=19) e os 



A INFLUÊNCIA DA NUTRIGENÔMICA SOBRE O CÂNCER: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

 
 

autores cujos artigos foram mais citados foram Di Danieli et al. 

(2017) e Sapienza; Issa. (2016).  

  

Tabela 1: Tipo de pesquisa e número de citações dos 

artigos selecionados 

Autores/Ano Tipo de 

Pesquisa 
Nº de 

citações 

AGUIRRE-PORTOLÉS; FERNÁNDEZ; 

MOLINA, (2017) 
Revisão 16 

ANDREESCU et al., (2018) Revisão 11 

BASHIARDES et al., (2019) Revisão 4 

BRAICU et al., (2017) Revisão 54 

CAMPBELL; WELLEN, (2018) Revisão 37 

DE LORENZO et al., (2019) Revisão 36 

DI DANIELE et al., (2017) Revisão 118 

GIANFREDI et. al., (2017) Revisão 22 

HOU et al., (2016) Revisão 28 

IRIMIE et al., (2019) Revisão 8 

KAZEMIAN et al., (2019) Ensaio clínico 6 

KIM et. al., (2018) - 23 

LYONS et al., (2018) Revisão 31 

MÉPLAN, (2016) - 30 
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MÉPLAN, (2018) - 6 

NASIR et al., (2020) Revisão 13 

RESCIGNO et al., (2017) Revisão 56 

RISCUTA et al., (2016) Revisão 23 

ROGERS; BARR, (2020) Revisão - 

SAPIENZA; ISSA, (2016) Revisão 80 

SCHMIDT; SODER; BENETTI, (2019) - - 

SCHROLL; HUMMON, (2018) Revisão 4 

SOLDATI et al., (2018) Revisão 59 

WU et al., (2017) Revisão 39 

Fonte: Dados de pesquisa, 2020. 
  

Segundo Rogers e Barr (2020), há evidências crescentes de 

que mudanças epigenéticas devido à ingestão nutricional e ao 

estado nutricional, as quais são medidas pela metilação 

alterada ou acetilação das histonas, são capazes de afetar a 

expressão gênica específica. Os alimentos bioativos são 

capazes de alterar o fenótipo do indivíduo e, possivelmente, do 

câncer. Estudos das últimas décadas correlacionaram a 

desnutrição e seus efeitos em crianças com câncer em 

diferentes países, de tal forma que crianças subnutridas tiveram 

aumento da frequência e gravidade do câncer, redução da 

qualidade de vida e resultados de neurodesenvolvimento e 

crescimento ruins. 

Dietas pobres em metionina e colina em longo prazo 

promoveram hipometilação do DNA hepático e formação 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Barr,%20Ronald%20D%22
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espontânea de tumores em ratos. Além disso, nutrientes 

dietéticos e compostos bioativos, como: fibras, selênio, 

polifenóis, zinco, vitamina A, vitamina B6, vitamina B12 e ácido 

fólico, podem influenciar na metilação do DNA, o que explica a 

diferença nas respostas de células normais e neoplásicas. Por 

meio da suplementação da dieta materna com colina, betaína, 

ácido fólico, vitamina B12, metionina e zinco ocorreu um 

aumento da metilação do DNA, coincidindo com menor 

susceptibilidade a obesidade, diabetes e câncer (SCHMIDT; 

SODER; BENETTI, 2019). 

Embora a nutrição e os fatores dietéticos tenham sido 

associados ao risco de câncer, está longe de ser certa a 

conjectura de que a epigenética, escrita de forma ampla, serve 

como o elo mecanicista entre os dois. Estudos em animais 

demonstraram fortes associações entre vários fatores dietéticos 

e alterações significativas no epigenoma, muitos deles efeitos 

da nutrição materna sobre o estado de metilação; estudos 

humanos, no entanto, produziram resultados inconsistentes. O 

folato dietético, as vitaminas B, a colina, a betaína e outros 

reagentes podem influenciar o pool de doadores de metila e, em 

última análise, os níveis de DNA e metilação das histonas 

(SAPIENZA; ISSA, 2016). 

A tabela 2 apresenta as categorias do estudo, quais sejam: 

aminoácidos, compostos bioativos de alimentos, dietas, 

nutrição, vitaminas e outros e suas respectivas subcategorias, 

de acordo com os dados obtidos a partir da análise dos artigos 

selecionados no presente estudo. Dentre os achados, notou-se 

que o composto bioativo selênio (13,5%; n=5) e a vitamina D 

(11%; n=4) foram as subcategorias abordadas pelo maior 

número de autores. 
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Tabela 2: Artigos categorizados de acordo com os 

principais fatores nutrigenômicos que influenciam o 

câncer. Patos, 2020. 

Categorias Subcategorias Nº % 

Aminoácidos AMPK 2 5% 

Histidina 1 3% 

 

 

Compostos bioativos 

de alimentos 

Isoflavona, Indo-3-carbinol, 

Curcumina e Resveratol 
1 3% 

Iodo 1 3% 

Selênio 5 13,5% 

SFN e EGCG 1 3% 

 

 

 

Dietas 

Japonesa 1 3% 

Jejum intermitente 1 3% 

Mediterrânea 3 8% 

Restrição de carboidratos 2 5% 

Rica em bovinos e ovinos 1 3% 

Vegetariana 1 3% 

 

Nutrição 
Específica 1 3% 

Materna 1 3% 

 

 

Vitamina A 1 3% 

Vitamina B6 1 3% 
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Vitaminas 
Vitamina B9 (Folato) 1 3% 

Vitamina C 2 5% 

Vitamina D 4 11% 

Vitamina E 1 3% 

 

 

Outros 

Bactérias probióticas 1 3% 

Fitoquímicos 1 3% 

Grupo Heme 1 3% 

Metabólitos 1 3% 

TOTAL 37 100% 

Fonte: Autoria Própria, 2020. 
  

A proteína quinase ativada por AMP (AMPK) tem sua 

ativação dependente do estado nutricional e energético do 

organismo. Esse processo promove captação de glicose,  

glicólise e ativa lipólise, oxidação e fatores relacionados com o  

aumento do metabolismo mitocondrial, com a miofagia e com a 

autofagia. A AMPK é regulada negativamente no câncer, assim, 

as células tumorais reconfiguram o metabolismo celular em 

direção ao metabolismo glicolítico para aumentar o crescimento 

e a proliferação celular (DE LORENZO ET AL., 2019). Segundo 

Lyons et al., (2018), ácidos graxos, resveratrol, berberina e 

curcumina têm efeitos sobre a AMPK, a qual tem sido implicada 

no câncer devido aos seus efeitos no crescimento celular e no 

metabolismo. 

A Leucemia linfoblástica aguda (LLA) é causa comum de 

câncer e morte entre crianças, tendo como medicamento 
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fundamental o metotrexato, o qual tem sua sensibilidade 

associada à via de catabolismo do aminoácido essencial 

histidina, assim, experimentos demonstraram que a 

suplementação dietética com histidina resulta em aumento 

dessa via, que, por sua vez, aumenta a sensibilidade da LLA ao 

metotrexato. Além disso, esse suplemento permite a diminuição 

da dose medicamentosa e, consequentemente da toxicidade 

(BASHIARDES et al., 2019). 

Além dos aminoácidos, compostos bioativos também se 

relacionam com a dualidade nutrigenômica e neoplasias. Em 

aporte, isoflavona, indol-3-carbinol, curcumina e resveratrol 

foram relatados para reduzir o estresse oxidativo. O papel do 

estresse oxidativo na modificação do câncer ainda é 

controverso, porém, sabe-se que o aumento desse processo 

acelera mudanças patológicas, de forma que a diminuição do 

estresse retarda tais mudanças. Há evidências em estudos 

feitos em ratos que antioxidantes, como a curcumina, estão 

associados a um aumento na expectativa de vida por meio da 

redução das espécies reativas intracelulares e do acúmulo de 

lipofuscina (RISCUTA et al., 2016). 

Conforme Kim et al., (2018), a ingestão relativamente baixa 

de iodo ou a ingestão excessiva parecem ser fatores de risco 

significativos para a ocorrência de mutações no gene BRAF na 

tireoide. Ademais, sulforanato (SFN) e galato de 

epigalocatequina (EGCG) são compostos bioativos da 

alimentação que causam indução da expressão do receptor de 

estrogênio na linha celular MDA-MB31, modulando eventos 

epigenéticos e alterações gênicas. Eles atuam como 

modificadores de sítios específicos de histonas e alteram a 

expressão de determinados genes. Além disso, alguns 

compostos podem ser considerados como um ponto de partida 
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para a síntese de moléculas anticâncer novas e mais 

poderosas, com efeitos adversos menores (GIANFREDI et al., 

2017). 

De acordo com Wu et al., (2016), o selênio pode 

desempenhar um papel crítico na prevenção do câncer devido 

às suas propriedades antioxidantes e aos seus efeitos no 

reparo do DNA, na apoptose celular e nos sistemas endócrino 

e imunológico. Segundo Méplan (2016, 2018), o status de 

selênio abaixo do ideal é conhecido por modular o efeito de 

muitas variantes genéticas no metabolismo do Se sobre o risco 

de câncer. A exemplo, status de selênio sub ótimo tem o 

potencial para comprometer a capacidade redox de um 

indivíduo e a capacidade de montar sistemas imunológicos 

adequados e respostas inflamatórias exógenas, fisiológicas e a 

estressores microbiológicos e, como consequência, pode 

favorecer o desenvolvimento de câncer. Estudos de Irimie et al., 

(2019) revelaram que o selênio tem papel protetor no câncer de 

pulmão. 

Uma revisão sistemática de meta-análise sobre dieta 

vegetariana, incluindo 86 estudos transversais e 10 estudos 

prospectivos de coorte sobre dietas vegetarianas e veganas, 

encontrou uma associação significativa com a incidência de 

câncer, sendo ela responsável por ocasionar uma redução de 

8% na incidência. O consumo de chá verde, rico em 

flavonoides, fitoquímicos com propriedades antioxidantes e 

anticâncer, é característico da dieta japonesa, além do alto 

consumo de vegetais, entre eles a sopa de missô, contendo 

wakame, um vegetal do mar saudável rico em fucoxantina, que 

é um carotenoide de grande atividade antioxidante e anticâncer 

(SOLDATI et al., 2018). 
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Dietas restritas em calorias são uma estratégia terapêutica 

sólida para reduzir o risco de doenças crônicas, incluindo o 

câncer, e para aumentar a expectativa de vida. Esse efeito de 

inanição se relaciona com a diminuição dos níveis séricos de 

glicose e do fator de crescimento da insulina, que exercem 

potente efeito tumorigênico em várias células cancerosas, 

promovendo proliferação celular e inibindo apoptose (SOLDATI 

et al., 2018). Além disso, a restrição de carboidratos afeta as 

células cancerosas pela diminuição da disponibilidade de 

nutrientes e de oxigênio no centro tumoral (SCHROLL; 

HUMMON, 2018). 

Estudos realizados pela Agência Internacional de Pesquisa 

sobre o Câncer (IARC) concluíram que o consumo de 50g de 

carne vermelha por dia aumenta em 18% o risco de desenvolver 

câncer colorretal (CCR). Pesquisas de meta-análise 

descobriram que diferentes subtipos de carne vermelha 

influenciam de forma diferente os diversos subtipos de CCR e 

que o consumo de bovinos e ovinos se associa de forma 

positiva moderada ao maior risco de CCR, entretanto, não foi 

observado aumento de mortalidade nos pacientes com CCR 

que consumiam mais carne vermelha e processada. Foi 

encontrada uma relação positiva entre o consumo de carne 

processada e a sobrevivência do CCR, além disso, um aumento 

da mortalidade por todas as causas foi associado ao consumo 

de aves. A ingestão de carne vermelha está associada a um 

aumento na produção de componentes N-nitrosos no trato 

digestivo. Maior estresse oxidativo, indução de mutações no 

gene APC e sua metilação promotora são desencadeados pelo 

aumento da ingestão de carne vermelha e processada e, assim, 

com risco de CCR (AGUIRRE-PORTOLÉS; FERNÁNDEZ; 

MOLINA, 2017). 
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Dados epidemiológicos indicam o papel protetor da fibra 

alimentar contra o CCR, principalmente o folato, um dos 

compostos mais estudados e relacionados com redução de 

30% do risco de desenvolver CCR; o leite, o cálcio e a vitamina 

D são considerados fatores de proteção contra o 

desenvolvimento de CCR e estão positivamente associados à 

sobrevivência. Em contrapartida, o consumo de dieta com 

acúmulo de tecido adiposo e posterior obesidade 

desempenham papel no prognóstico do tumor, de forma que os 

lipídios secretados pelos adipócitos são usados pelas células 

tumorais para a produção de energia por meio de β-oxidação, 

além disso, a rápida hipertrofia do tecido adiposo provoca 

deficiência de oxigênio, desencadeando a angiogênese como 

mecanismo compensatório, favorecendo o crescimento do 

tumor (AGUIRRE-PORTOLÉS; FERNÁNDEZ; MOLINA, 2017). 

A dieta mediterrânea tem ação preventiva contra o câncer 

pelos seus efeitos antiproliferativos e antiapoptóticos nas 

células tumorais. Em comparação com os EUA e o norte da 

Europa, populações que vivem na área do mar mediterrâneo 

mostraram diminuição na incidência de câncer. Estudo de meta-

análise demonstrou que a dieta mediterrânea diminui 6% a 

incidência de morte por câncer. Em relação ao câncer de mama, 

a dieta tem papel protetor no desenvolvimento desse tumor por 

meio do aumento do metabolismo do estrogênio, já em relação 

ao câncer colorretal, por meio da alta ingestão de fibras. A DM 

reduz a incidência e mortalidade do câncer gástrico, oral, 

laríngeo e faríngeo. Estudos revelaram que o consumo de grãos 

inteiros mais de 4 vezes por semana reduz o risco de câncer 

em 40%, o consumo de leguminosas e de nozes se relaciona 

com o papel anticancerígeno da dieta mediterrânea, em 

contrapartida, a ingestão de grão de cereais refinados (pão, 
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macarrão ou arroz) e o consumo de etanol está relacionada 

com o risco de câncer do trato digestivo superior, estômago 

colorretal mama e tireoide (DI DANIELI et al., 2017). 

Uma revisão recente de estudos sobre o efeito da dieta 

mediterrânea (DM) na inflamação e no câncer descobriu que a 

DM e seus nutrientes bioativos individuais modulam vários 

processos interligados envolvidos na tumorigênese, na 

resposta inflamatória (por exemplo, produção de radicais livres, 

ativação de NF-kb e expressão de mediadores inflamatórios) e 

na via dos eicosanoides. Em particular, os autores destacam as 

evidências que indicam que a DM pode afetar o equilíbrio entre 

pró e anti-inflamatórios e alguns tópicos emergentes, como a 

manutenção da homeostase da microbiota intestinal e a 

modulação epigenética da carcinogênese por meio de 

microRNAs específicos. Além disso, um ensaio randomizado 

paralelo investigou o efeito de uma dieta saudável sobre a 

inflamação e suas consequências na prevenção do declínio 

relacionado à idade em idosos europeus (RESCIGNO et al., 

2017). 

Acerca do NF-kb, sabe-se ainda que esse foi indicado para 

ser regulado positivamente em muitos cânceres, em vários 

tecidos envelhecidos e em fibroblastos em repouso de 

doadores mais velhos. O NF-kb também foi sugerido como um 

importante regulador de captadores de espécies reativas de 

oxigênio (EROs). Foi demonstrado que uma combinação de 

nutrientes específicos (ascorbato, lisina, prolina, arginina, N-

acetilcisteína, selênio, cobre, manganês e cálcio), bem como 

alguns nutrientes isoladamente, podem suprimir a atividade do 

NF-kb nas células cancerosas (RISCUTA et al., 2016). 

Uma meta-análise de doze estudos sobre adoção da dieta 

mediterrânea, incluindo um total de mais de um milhão e meio 
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de indivíduos acompanhados por um período de tempo 

variando de 3 a 18 anos, encontrou uma redução na incidência 

e mortalidade de câncer em associação à adesão à dieta 

mediterrânea, em razão da existência de componentes 

bioativos dos alimentos que apresentam potencial efeito 

preventivo contra o câncer, como altos níveis de antioxidantes 

contidos em frutas e vegetais e ácidos graxos monoinsaturados 

(MUFA) presentes em peixes, nozes e azeite (SOLDATI et al., 

2018). 

Quando as células são submetidas a um jejum de curto 

prazo, aquelas que são saudáveis respondem reduzindo a 

proliferação e alocando energia para as vias de manutenção. 

Essa resposta celular normal está em contraste com as células 

cancerosas, que têm oncogenes superexpressos e outras 

mutações que causam a produção autócrina de fatores de 

crescimento. Essa diferença torna as células cancerosas 

autossuficientes e insensíveis aos sinais anti-crescimento, duas 

das marcas do câncer. Essas características marcantes 

causam a proliferação constante de células cancerosas, e 

quando são submetidas a um estresse, como o jejum, não são 

capazes de economizar energia para as vias de manutenção, 

mas sim continuar promovendo a proliferação. Devido a essa 

disparidade, as células cancerosas estão em um estado 

enfraquecido e são exclusivamente suscetíveis à quimioterapia, 

em comparação com as células normais, após um jejum de 

curto prazo (SCHROLL; HUMMON, 2018). 

As vitaminas também constituem papel importante na 

nutrigenômica e no câncer. No melanoma, altas doses de 

vitamina C induzem apoptose, inibem a formação de compostos 

carcinogênicos N-nitrosamina e modulam a resposta imune. Já 

a vitamina A ou seus análogos relacionados, os retinóides, 
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demonstraram ter a capacidade de reduzir a carcinogênese de 

cabeça, pescoço e pulmão em modelos animais. Enquanto que 

a Vitamina D possui propriedades protetoras, especialmente no 

contexto dos cânceres de boca, cabeça e pescoço, mama, 

ovário, próstata e cólon. Ademais, interrupções no metabolismo 

de ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs) levam a 

anormalidades celulares e aumento do risco de câncer. Outros 

resultados indicam que as bactérias probióticas reduzem o 

risco, a incidência e o número de tumores de cólon, fígado ou 

bexiga (IRIMIE et al., 2019). 

A vitamina 1,25 (OH) 2D medeia efeitos anticancerígenos 

através de múltiplas vias via receptor de vitamina D (VDR), ou 

seja, as alterações nos biomarcadores inflamatórios (MMP9 

plasmático e TNFα) associados ao risco de câncer de mama e 

sobrevivência em portadores do câncer de mama com baixos 

níveis plasmáticos de 25 (OH) D, suplementado com vitamina 

D3, depende de polimorfismos de nucleotídeo simples (SNPs) 

de VDR ( Cdx2 , TaqI e BsmI ) e haplótipos (KAZEMIAN et al., 

2019). Ademais, a vitamina D exerce ações diretas ou indiretas 

em mais de 200 genes envolvidos na regulação do ciclo celular, 

diferenciação, apoptose e angiogênese, promovendo ou 

inibindo a proliferação de células normais ou neoplásicas. Os 

níveis séricos de 1,25 dihidroxivitamina D em pacientes com 

câncer de mama são menores quando comparados a mulheres 

sem câncer de mama (SCHMIDT; SODER; BENETTI, 2019). 

A deficiência de vitamina B6 diminui a apoptose e aumenta 

a frequência de necrose in vitro. Os pacientes com câncer de 

mama são mais sensíveis à deficiência de B6 que os controles 

em relação à estabilidade genômica, sugerindo que uma baixa 

ingestão de B6 a longo prazo poderia aumentar o dano ao DNA 
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e exacerbar ainda mais a instabilidade genômica (SCHMIDT; 

SODER; BENETTI, 2019). 

A vitamina E pode ter a capacidade de bloquear a formação 

de nitrosaminas cancerígenas formadas a partir de nitritos em 

alimentos ingeridos no estômago e proteger contra o 

câncer.  Assim como a vitamina C, a vitamina E é um 

antioxidante e, por isso, impede a formação de espécies 

reativas de oxigênio (EROs), que são um conjunto de produtos 

químicos altamente reativos que contêm oxigênio e que podem 

produzir diretamente quebras de DNA de fita simples ou dupla, 

modificações de purina, pirimidina ou desoxirribose e DNA de 

ligação cruzada, que podem resultar em proliferação celular 

desordenada, migração celular e angiogênese com 

crescimento tumoral (WU et al., 2016). 

Outros fatores, como fitoquímicos, metabólitos e grupo 

heme fazem parte da dualidade entre nutrigenômica e 

neoplasias. Fitoquímicos são os produtos químicos não 

nutritivos de plantas, sendo classificados com polifenóis, 

terpefenóis e tióis, esses compostos têm comprovado efeito 

anticancerígeno. Os flavonoides, compostos bioativos dos 

polifenóis, são candidatos a moduladores genômicos nas vias 

de sinalização para inibição do câncer de mama, cólon, fígado, 

próstata, câncer de pulmão e invasão de metástase (BRAICU 

et al., 2017). 

Vários metabólitos, como acetil-CoA, S-Adenosilmetionina, 

Hexosamina, ∝-cetoglutarato, succinato e fumarato servem 

como moléculas de sinalização críticas que podem impactar o 

desenvolvimento e a progressão do câncer, os quais estão 

envolvidos na regulação da expressão gênica e no reparo do 

DNA (CAMPBELL; WELLEN, 2018). O grupo heme pode alterar 

a composição microbiana e facilitar a transformação maligna 
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das células epiteliais do cólon. Além disso, aminas 

heterocíclicas entram na célula e são metabolizadas em 

compostos que podem interagir com o DNA, induzindo 

mutações oncogênicas em genes essenciais, como polipose 

adenomatosa coli (Apc), β-catenina e K-Ras. Ademais, 

compostos N- nitrosos podem interagir com o DNA para 

promover mutações oncogênicas em genes controladores. Por 

outro lado, foi demonstrado que a deficiência de folato suprime 

a síntese de DNA em células neoplásicas (HOU et al., 2016). 

  

CONCLUSÕES  

 

Diante da análise dos artigos selecionados para este 

trabalho, verificou-se que a Nutrigenômica tem relevante 

influência sobre o câncer. Portanto, os diversos nutrientes 

interagem significativamente com os genes, independente de 

qual mecanismo seja intermediário desse processo. Nesse 

âmbito, foram destacados como importantes alguns exemplos: 

aminoácidos, vitaminas, compostos bioativos dos alimentos, 

substâncias probióticas e fitoquímicos.  

Desse modo, o presente estudo apresenta-se como 

bastante relevante, podendo-se inferir que a Nutrigenômica 

precisa ser cada vez mais debatida para que se destaque a 

importância de uma alimentação adequada na prevenção e no 

tratamento das neoplasias. Entretanto, é necessário que haja 

uma maior gama de pesquisas e de produções científicas sobre 

o assunto para elucidar melhor algumas questões não 

solucionadas. 
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RESUMO: A varicocele apresenta-se como uma dilatação 

excessiva ou tortuosidade anormal das veias gonadais do plexo 

pampiniforme. Com uma prevalência de 15% a 20% na 

população masculina geral e de até 35% nos homens inférteis, 

a varicocele se destaca dentre as causas de infertilidade 

masculina. A intervenção padrão-ouro dessa patologia é a 

varicocelectomia microcirúrgica, a qual está associada à 

melhora da taxa de gravidez, dos níveis de testosterona e dos 

parâmetros do espermograma. Este procedimento consiste na 

ligadura das veias varicosas do plexo pampiniforme. 

Consequentemente, o retorno venoso do testículo é desviado 

para vasos com percurso mais curto, as veias deferenciais, 

evitando o refluxo venoso. O objetivo deste estudo é avaliar os 

resultados da varicocelectomia microcirúrgica realizada em 

pacientes em um serviço de referência do SUS. Foi efetuado 

através da elaboração de um banco de dados construído 

prospectivamente de 229 homens consecutivos submetidos a 

varicocelectomia microcirúrgica por um único cirurgião no 

período entre Agosto de 2016 e Fevereiro de 2020. Reflete-se 
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sobre as seguintes variáveis: idade do paciente, idade da 

esposa, tempo de infertilidade, grau de varicocele, tamanho do 

testículo, parâmetros da análise seminal pré e pós-operatórios, 

além de USG de bolsa escrotal, achados intraoperatórios, taxa 

de melhora do espermograma e taxa de complicações. 

Palavras-chave: Infertilidade masculina. Varicocele. 

Varicocelectomia microcirúrgica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Define-se varicocele como uma dilatação excessiva ou 

tortuosidade anormal das veias gonadais do plexo 

pampiniforme, sendo observada com prevalência de cerca de 

15% a 20% na população masculina em geral (HAYDEN; 

TANRIKUT, 2016) (WANG; XIA; LIU; TAO et al., 2015). É mais 

frequentemente observada no lado esquerdo, apesar de poder 

ser encontrada bilateralmente em quase 50% dos pacientes. 

Ademais, é bastante incomum identificar varicoceles isoladas 

do lado direito (CARDOSO, 2018). 

Por estar presente em até 35% dos homens inférteis, a 

varicocele se destaca dentre as causas de infertilidade 

masculina por sua frequência (WANG; XIA; LIU; TAO et al., 

2015). Alguns mecanismos fisiopatológicos foram propostos 

para tentar esclarecer como a varicocele afeta a fertilidade, 

como o aumento da temperatura testicular, o aumento do 

estresse oxidativo devido ao acúmulo de radicais livres, a 

estase sanguínea resultando em hipoperfusão testicular, a 

lesão à barreira hemato-testicular e o refluxo de metabólitos das 

glândulas adrenais (NETO; BACH; NAJARI; LI et al., 2016).  

Dentre estes, destacam-se o aumento da temperatura 

testicular, o elevado nível de estresse oxidativo no testículo e a 
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estase sanguínea que resulta em hipoperfusão testicular. A 

elevação da temperatura testicular é causada pelo refluxo 

venoso presente no plexo pampiniforme. O refluxo resulta na 

exacerbação da temperatura pela redução da eficácia do 

mecanismo de contracorrente, responsável por manter o 

testículo numa temperatura de cerca de 2º Celsius abaixo da 

temperatura corporal. Nestas circunstâncias, ocorrem danos na 

espermatogênese, visto que várias enzimas envolvidas no 

processo possuem uma temperatura ótima entre 34º e 35º 

Celsius (NETO; BACH; NAJARI; LI et al., 2016). 

Sobre o elevado nível de estresse oxidativo nos 

testículos, ocorre em consequência da liberação de espécies 

reativas de oxigênio por leucócitos que se deslocam para as 

paredes das veias com refluxo venoso. A abundância de 

espécies reativas de oxigênio estimula a apoptose da célula 

germinativa, além de provocar  comprometimento à integridade 

do DNA espermático, reduzindo a quantidade e qualidade de 

espermatozoides e acarretando na diminuição do potencial de 

fertilidade (JENSEN; OSTERGREN; DUPREE; OHL et al., 

2017). Contudo, esta relação permanece conflitante, pois 

apesar dos estudos em homens inférteis relacionarem 

varicocele à um impacto negativo na capacidade reprodutiva, 

há resultados controversos em pesquisas com homens da 

população geral (TISEO; ESTEVES; COCUZZA, 2016). 

Outrossim, evidências histológicas de biópsias 

testiculares de homens com varicocele indicaram que esta 

patologia leva à estase sanguínea local em vasos 

microcirculatórios, que corroboram para a ocorrência de 

isquemia estrutural e consequentes mudanças a nível celular 

nos testículos, prejudicando sua função. Achados de hipóxia 

testicular em homens com varicocele foram investigados a nível 



VARICOCELECTOMIA MICROCIRÚRGICA: ANÁLISE DE UMA SÉRIE DE CASOS 

683 
 

molecular, e um dos estudos evidenciou uma expressão mais 

alta do fator 1a induzido por hipóxia, um dos principais 

reguladores na resposta do tecido à hipóxia, em amostras de 

veias espermáticas internas. Ademais, outras evidências que 

apoiam esta teoria de que a varicocele local reduz a perfusão 

sanguínea no testículo provém de estudos que demonstraram 

que após a varicocelectomia, houve uma melhora da 

hemodinâmica da artéria testicular (CLAVIJO; 

CARRASQUILLO; RAMASAMY, 2017). 

Para a determinação do diagnóstico da varicocele, é 

utilizado principalmente o exame físico (EF), podendo ser 

realizada a ultrassonografia de bolsa escrotal com Doppler 

colorido (USGD) como complemento. Na realização do EF, 

solicita-se ao paciente que fique em pé e posteriormente 

deitado, de modo que o avaliador identifique a presença da 

varicocele através da palpação de veias dilatadas do plexo 

pampiniforme, tanto no repouso quanto durante a manobra de 

Valsalva. A varicocele, caso existente, será classificada de 

acordo com a classificação de Dubin em grau 1 (palpável 

apenas durante manobra de Valsalva), grau 2 (palpável em 

repouso, sem necessidade de realização da manobra de 

Valsalva) ou grau 3 (visível e palpável sem necessidade de 

realização da manobra de Valsalva) (BELAY; HUANG; SHEN; 

KO, 2016). 

A USGD avalia a presença de refluxo venoso, além de 

medir o diâmetro das veias do plexo pampiniforme com 

precisão (BELAY; HUANG; SHEN; KO, 2016). Com uma 

sensibilidade de aproximadamente 100%, o exame padrão-

ouro é a venografia, entretanto, é pouco utilizada por ser 

altamente invasiva (BELAY; HUANG; SHEN; KO, 2016). 
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Apesar da acurácia da USGD ser superior a do exame 

físico quando a venografia é utilizada como referência, foi 

demonstrado através de estudos que o tratamento das 

varicoceles subclínicas, aquelas diagnosticadas somente pela 

USGD, não melhora os parâmetros seminais e nem aumenta as 

taxas de gravidez de homens inférteis (KIM; SEO; KIM; AHN et 

al., 2016). Assim, diretrizes mais recentes não recomendam o 

uso disseminado da ultrassonografia escrotal, pois foi 

constatado que ela resulta no aumento da detecção de 

varicocele subclínica (TISEO; ESTEVES; COCUZZA, 2016). 

O tratamento padrão-ouro da varicocele é a 

varicocelectomia microcirúrgica (VM), que quando realizada em 

homens inférteis, leva à melhora da taxa de gravidez, dos níveis 

de testosterona e dos parâmetros do espermograma. Apesar do 

reconhecido benefício, sabe-se que a cirurgia é ineficaz em 

cerca de 20% dos pacientes (DING; TIAN; DU; ZHANG et al., 

2012) (TELLI; SARICI; KABAR; OZGUR et al., 2015)  

As principais indicações de varicocelectomia 

microcirúrgica são: infertilidade comprovada e alterações dos 

parâmetros seminais como baixa motilidade, diminuição da 

contagem de espermatozoides, alterações morfológicas 

espermáticas, e hipotrofia testicular (YUAN; ZHUO; CAO; WEI, 

2017). 

O procedimento consiste na ligadura das veias varicosas 

do plexo pampiniforme, preservando artérias, vasos linfáticos e 

nervos do funículo espermático. Consequentemente, o retorno 

venoso do testículo é desviado para vasos com percursos mais 

curtos, as veias deferenciais, evitando o refluxo venoso (TISEO; 

ESTEVES; COCUZZA, 2016). Complicações pós-operatórias 

são raras e incluem hidrocele, dor crônica e atrofia do testículo 

(CLAVIJO; CARRASQUILLO; RAMASAMY, 2017). Estudos 
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sobre os fatores preditores do sucesso do procedimento são 

escassos, com tempo de seguimento curto, e apresentam 

resultados discordantes (SAMPLASKI; JARVI, 2016). Outras 

opções de tratamento para a varicocele são a cirurgia 

convencional sem magnificação óptica, a cirurgia 

laparoscópica, a embolização e a escleroterapia. Entretanto, 

estes procedimentos alternativos possuem menores taxas de 

sucesso e maiores taxas de complicações quando comparados 

à VM (TISEO; ESTEVES; COCUZZA, 2016). 

O objetivo desse trabalho é avaliar os resultados da 

varicocelectomia microcirúrgica realizadas em pacientes em um 

serviço de referência do SUS. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi realizado através da elaboração de 

um banco de dados construído prospectivamente de 229 

homens consecutivos que foram submetidos à varicocelectomia 

microcirúrgica por um único cirurgião no período entre Agosto 

de 2016 e Fevereiro de 2020.  

Todos os participantes foram submetidos à cirurgia de 

varicocelectomia microcirúrgica. Após preparo do campo 

cirúrgico, foi realizada uma incisão transversa logo abaixo do 

anel inguinal externo (subinguinal). Após dissecção do tecido 

subcutâneo e da fáscia de Scarpa, o funículo espermático (FE) 

foi isolado e reparado com a ajuda de um dreno de Penrose. 

Após abertura do mesmo, com o uso de um microscópio 

cirúrgico e aumento de 8-15x, as artérias espermáticas foram 

identificadas e isoladas com o auxílio de uma solução da 

papaverina e do uso de um sonar microdoppler. A seguir, todas 

as veias do plexo pampiniforme foram ligadas com fio algodão 
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3-0 ou cauterizadas. Os vasos linfáticos e nervos do FE também 

foram isolados e preservados. Após o fechamento do FE, veias 

cremastéricas dilatadas foram ligadas, o testículo foi exposto 

através da incisão, e as veias gubernaculares ligadas ou 

cauterizadas. A síntese foi realizada em 3 planos, fáscia de 

Scarpa, tecido subcutâneo e pele, utilizando fios absorvíveis. 

Um curativo estéril foi aplicado sobre a incisão fechada. 

O seguimento dos participantes foi feito através de 

espermograma e dosagens dos hormônios sexuais realizados 

após 03 meses do procedimento. Este período de 3 meses foi 

escolhido devido à duração de um ciclo completo de 

espermatogênese que é de aproximadamente 72 dias. 

Foram analisadas as seguintes variáveis: idade do 

paciente, idade da esposa, tempo de infertilidade, grau de 

varicocele, tamanho do testículo, dosagens pré-operatórias dos 

hormônios sexuais, parâmetros da análise seminal pré e pós-

operatórios, além de USG de bolsa escrotal, achados 

intraoperatórios, taxa de melhora do espermograma e taxa de 

complicações. 

As variáveis foram descritas utilizando-se frequências, 

médias, medianas, desvios-padrão, e amplitude interquartil. As 

variáveis categóricas foram comparadas utilizando-se o Teste 

do Qui-Quadrado ou Teste de Fischer. Foi aplicado o teste de 

normalidade de Saphiro-Wilk às variáveis quantitativas, que 

foram comparadas utilizando-se o Teste T de Student para 

variáveis paramétricas, e o Teste de Mann-Whitney para as 

variáveis não paramétricas. Foi considerado significante um 

valor de P < 0.05. 

Este trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos do IMIP (CAAE 

00189118.7.0000.5201 / Parecer 3.043.903), e todos os 
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participantes preencheram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido do Protocolo de Pesquisa, 

respeitando os aspectos éticos e legais vigentes, de acordo 

com a Resolução 466/12. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram revisados os dados de 229 participantes 

submetidos à cirurgia de varicocelectomia microcirúrgica para 

tratamento de infertilidade por um único cirurgião no período 

entre Agosto de 2016 e Fevereiro de 2020. A média de idade 

dos participantes foi de 35,0 ± 9,1 anos e de suas as parceiras 

foi de 32,7 ± 6,1 anos. A mediana do tempo de infertilidade do 

casal foi de 24 ± 36 meses. 

Com relação ao exame físico, a média do IMC dos 

homens participantes foi de 26,5 ± 4,4 kg/m2. Enquanto 51% 

dos pacientes apresentavam varicocele unilateral, 49% 

manifestavam varicocele bilateral. Em relação ao grau da 

varicocele, do lado esquerdo foi mais comum o grau 3 (42%), 

seguido por grau 2 (29%) e grau 1 (29%), enquanto do lado 

direito foi mais comum o grau 1 (64%), seguido pelo grau 2 

(30%) e grau 3 (6%) (Figura 1). 

 

Figura 1. Graus de varicocele mais prevalentes no testículo 
esquerdo.  
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Fonte: Próprio autor (2020). 

 

 

Figura 2. Graus de varicocele mais prevalentes no testículo 
direito. 

 
Fonte: Próprio autor (2020). 

 

A presença de bilateralidade nesses casos foi um pouco 

maior do que a descrita na literatura, fato que pode ser 

justificado pelo viés de seleção dos participantes (AGARWAL; 

SHARMA; DURAIRAJANAYAGAM; AYAZ et al., 2015). No 

presente estudo, foram incluídos apenas os homens portadores 

de varicocele que necessitaram de tratamento cirúrgico, e que, 

portanto, possuíam um maior dano à espermatogênese. Deste 

modo, é de se esperar uma maior incidência de varicocele 
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bilateral neste grupo de paciente com maior dano testicular 

(AGARWAL; SHARMA; DURAIRAJANAYAGAM; CUI et al., 

2015).  

A varicocele unilateral foi mais comum do lado esquerdo, 

assim como de maior grau, conforme descrito na literatura 

(AGARWAL; SHARMA; DURAIRAJANAYAGAM; AYAZ et al., 

2015). Este achado é explicado pelo fato da veia gonadal 

esquerda desembocar na veia renal esquerda em um ângulo de 

90 graus, o que causa um aumento da pressão nesse sistema 

venoso, aumentado o refluxo de sangue para o plexo 

pampiniforme esquerdo. Atenta-se que quanto maior o grau, 

maior será o impacto negativo na espermatogênese e maior a 

chance de infertilidade. Já no lado direito, a incidência de 

varicocele é menor pois o trajeto da veia gonadal direita é mais 

curto e desemboca na veia cava inferior em um trajeto mais 

oblíquo, o que resulta em uma menor pressão venosa 

(KATHRINS, 2017). A mediana do tamanho do testículo direito 

foi maior quando comparada com a do testículo esquerdo, 

sendo de 18 ± 5 ml e 15 ± 10 ml respectivamente (P<0,05). Este 

achado é devido ao maior tamanho das varicoceles do lado 

esquerdo, denotando um maior dano testicular. 

Com relação aos dados do espermograma pré-

operatório, foi demonstrada uma alteração na mediana da 

concentração de espermatozoides por ml, sendo esta de 8 ± 20 

milhões/ml (VR = 15 milhões). Ademais, foi revelada uma 

diminuição do total de espermatozoides ejaculados, sendo a 

mediana de 21 ± 45 milhões (VR > 39 milhões), além do total 

de espermatozoides móveis progressivos (TSMP) também ser 

reduzido com o valor 6 ± 22 milhões (VR > 15 milhões), em 

comparação com os valores de referência estabelecidos pela 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010).  
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Também foram observados na literatura dados relativos 

aos pacientes beneficiados pelo reparo da varicocele, de 

acordo com o TMSP no pré-operatório, sendo constatado que 

apenas aqueles inicialmente com TMSP > 2 milhões eram 

privilegiados após a varicocelectomia (DUBIN; GREER; KOHN; 

MASTERSON et al., 2018). 

No tocante às dosagens hormonais, foram constatados 

valores normais na maioria dos participantes, com média de 

testosterona sérica de 455 ± 165 ng/dL (VR 300 a 1.000 ng/dL), 

de estradiol sérico de 27 +/- 18 ng/dL (VR 20 a 60 ng/dL), de 

FSH de 5,3 +/- 5,2 mg/dL (VR até 7,6 mUI/mL) e LH de 4,5 +/- 

3,4 mg/dL (VR 1,5 a 9,3 mUI/mL). 

Existem evidências de que a varicocele pode ter impacto 

na função endócrina testicular, diminuindo a atividade das 

células de Leydig e reduzindo a produção intratesticular de 

testosterona. Porém, este impacto não foi demonstrado no 

presente estudo, tendo em vista os valores normais de 

testosterona na maioria dos participantes (HAYDEN; 

TANRIKUT, 2016). 

Acerca dos dados da USG, foi observado que o tamanho 

do testículo direito (13 ± 5 ml) era maior que o tamanho do 

esquerdo (11 ± 4 ml) (P<0,05), e que o diâmetro da maior veia 

do lado esquerdo (3,4 ± 1,2 mm) foi maior que o da maior veia 

do direito (2,6 ± 0,9 mm) (P<0,05). Esses dados corroboram os 

achados no exame clínico, e reforçam a literatura que descreve 

que geralmente a varicocele é maior do lado esquerdo, tendo 

impacto negativo maior no testículo esquerdo, traduzido no 

menor tamanho deste em comparação com o direito 

(AGARWAL; SHARMA; DURAIRAJANAYAGAM; AYAZ et al., 

2015).  
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Tabela 1 – Dados demográficos e clínicos 

 
   Fonte: Próprio autor (2020). 

 

A respeito dos dados intraoperatórios, nota-se que foram 

ligadas em média 11 veias em cada lado, com tamanho médio 
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de 3 mm em ambos os lados, além de serem preservadas uma 

média de uma artéria em cada lado. Esse número de veias é 

considerado elevado, mas está dentro do esperado para a 

técnica microcirúrgica, que por ser mais precisa pela utilização 

de microscópios, é possível ligar um maior número de vasos. 

Vale a pena ressaltar que em todos os casos houve a 

preservação de pelo menos uma artéria espermática interna, 

fato de extrema importância para a manutenção da fertilidade 

masculina, visto que a função deste vaso sanguíneo consiste 

em levar oxigênio e nutrientes para o testículo e caso lesado, 

pode acarretar em atrofia testicular. 

Ressalta-se que a varicocelectomia microcirúrgica é 

apresentada pela maioria das evidências como tratamento para 

varicoceles clinicamente palpáveis na circunstância de 

infertilidade masculina, assim como também para tratamento de 

varicoceles sintomáticas, bem como em adolescentes com 

retardo de crescimento testicular e / ou anormalidade de 

parâmetros do sêmen (ASRM, 2014).  

Com relação às taxas de complicações, são mais baixas 

(1,05% para recorrência de varicocele e 0,44% para formação 

de hidrocele) se comparadas aos outros métodos de 

varicocelectomia (ÇAYAN; AKBAY; SAYLAM; KADIOGLU, 

2020). 

Quanto ao segmento pós-operatório, houve um valor 

considerado alto de perda de segmento, de cerca de 35% dos 

pacientes. Algumas explicações para este acontecimento são: 

gravidez antes do retorno, mudança de cidade e dificuldade 

para retorno. 

Em relação aos dados do espermograma no pós-

operatório, 61% dos participantes melhoraram em pelo menos 

10% sua quantidade total de espermatozoides móveis. Houve 
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uma melhora da mediana de concentração espermática para 13 

± 32 milhões/ml, uma melhora da mediana do total de 

espermatozoides ejaculados para 39 ± 87 milhões e uma 

melhora da média de motilidade progressiva para 36 ± 19%. 

Houve também uma melhora da mediana do total de 

espermatozoides móveis para 12 ± 36 milhões, a morfologia 

dos espermatozoides permaneceu inalterada e média de 

volume seminal aumentou para 3 +/- 2ml.  

Observa-se na literatura que a varicocelectomia 

microcirúrgica tem um impacto positivo na espermatogênese, 

melhora tanto a quantidade quanto a qualidade dos 

espermatozoides. Este aumento muitas vezes se traduz em 

maiores taxas de gravidez natural (NETO; BACH; NAJARI; LI et 

al., 2016) (TISEO; ESTEVES; COCUZZA, 2016). Demonstrou-

se que melhorias significativas na motilidade e na contagem 

total de espermatozoides são observadas até 3 meses após a 

cirurgia (FUKUDA; MIYAKE; ENATSU; MATSUSHITA et al., 

2015). 

Esses dados apresentam-se de acordo com a literatura, 

pois a VM está associada a melhora dos parâmetros do 

espermograma, da taxa de gravidez e dos níveis de 

testosterona (NETO, BACH, NAJARI et al, 2016) (TISEO; 

ESTEVES; COCUZZA, 2016). Além de apresentar menor 

recorrências e complicações pós-operatórias comparada com 

as técnicas convencionais de varicocelectomia (TISEO; 

ESTEVES; COCUZZA, 2016). 

Como preditores relevantes do resultado da 

varicocelectomia, tem-se o grau da varicocele, concentração e 

progressiva a motilidade. A literatura mostra valores de corte de 

concentração espermática > 8 milhões/mL e de motilidade 

progressiva >18% em homens com varicoceles de grau II ou III 
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são preditores de melhores resultados. Assim como que a 

duração de infertilidade e níveis pré-operatórios de LH e FSH 

não afetam o impacto da varicocelectomia no sêmen pós-

operatório. Contudo o nível total de testosterona aumenta 

significativamente após varicocelectomia, principalmente nos 

pacientes com níveis pré-operatórios abaixo 400 ng/dL 

(SHABANA; TELEB; DAWOD; ELSAYED et al., 2015).  

A taxa de melhora de 61% ressalta a heterogeneidade 

da varicocele, muitas vezes presente em homens inférteis sem 

ser a causa da infertilidade (NETO; MARQUES; DE FREITAS 

CAVALCANTI FILHO; ARAUJO et al., 2020).  A correção da 

varicocele pode não ser totalmente eficaz na melhoria dos 

parâmetros seminais de homens com varicocele. No entanto, a 

maioria (70%) apresenta melhorias significativas. Apesar de 

tudo, é inquestionável que facilita a taxa de nascidos-vivos quer 

por gravidez espontânea quer através de técnicas de PMA. 

Alguns doentes que só teriam condições para técnicas 

avançadas de reprodução médica assistida, poderão conseguir 

gestações com técnicas mais simples e menos complexas 

como a inseminação intrauterina ou a fertilização in vitro 

(SAMPLASKI; LO; GROBER; ZINI et al., 2017). Este achado 

mostra que muitos pacientes evoluíram com taxas muito baixas 

para taxas que permitem tratamentos menos agressivos de 

reprodução assistida (TISEO; ESTEVES; COCUZZA, 2016).  

Os dados apresentados reforçam a participação da 

varicocelectomia não apenas na questão da infertilidade 

masculina isolada, mas também do casal que procuram as 

técnicas de reprodução assistida, de modo a obter a associação 

dos fatores masculinos e femininos. E nas mãos de um 

microcirurgião habilidoso, as técnicas de varicocelectomia 
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microcirúrgica oferecem excelente potencial para sucesso 

reprodutivo (SAMPLASKI; LO; GROBER; ZINI et al., 2017).  

Além desses fatores, há evidências crescentes de que a 

varicocelectomia pode prevenir infertilidade futura e deficiência 

de testosterona através do reparo precoce de varicoceles 

(HAYDEN; TANRIKUT, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente estudo constata a predominância tanto de 

maior prevalência unilateral quanto da prevalência de maiores 

graus de varicocele do lado esquerdo. Houve uma maior 

ocorrência de bilateralidade do que o comumente descrito na 

literatura, fato justificado pelos critérios de inclusão do estudo, 

que selecionaram homens com maiores danos testiculares e à 

espermatogênese.  

Ademais, foi observado um elevado número de veias 

ligadas e a preservação de pelo menos uma artéria de cada 

lado, dados que ressaltam a maior precisão e segurança da 

técnica microcirúrgica. Além disso, as reduzidas taxas de 

complicações comparadas a outros métodos de 

varicocelectomia reforçam a superioridade de segurança do 

método. 

Outrossim, em uma comparação entre os parâmetros 

seminais pré e pós-operatórios, é notória uma melhora de 

quase todas as variáveis, como a mediana da concentração de 

espermatozoides por ml, o total de espermatozoides 

ejaculados, a média de motilidade progressiva, a mediana do 

total de espermatozoides móveis e a média de volume seminal. 

Dessa maneira, é evidenciada sua eficácia, traduzindo-se em 

maiores taxas de gravidez natural. 
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Diante do exposto, o estudo confirma a segurança e 

eficácia da varicocelectomia microcirúrgica como tratamento 

para homens inférteis portadores de varicocele, atingindo 

chance de melhora dos parâmetros seminais de 61%. 
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RESUMO: A encefalite do receptor anti-N-metil-D-aspartato 
(NMDAr) é uma doença autoimune na qual são produzidos 
anticorpos que atuam contra os receptores NMDA no cérebro e 
possui uma variedade enorme de manifestações clínicas, sendo 
escassos os estudos com pacientes pediátricos e seu 
diagnóstico definitivo tem características que ainda não foram 
bem delineadas. Assim, foi objetivo desta pesquisa investigar 
possível padrão no espectro de manifestações clínicas em 
crianças e adolescentes com encefalite por anti-NMDAr e os 
principais exames realizados para o diagnóstico complementar 
dessa doença. Esse estudo é uma revisão integrativa realizada 
a partir de artigos indexados em cinco bases de dados. Os filtros 
e critérios de inclusão e exclusão foram bem delineados e o 
teste de kappa obteve um valor considerável. Ao final, foram 
selecionados 6 artigos de relatos de caso que somaram 
população amostral de 53 pacientes com idade inferior a 18 
anos. Como resultado, percebeu-se que as desordens de 
movimento, como distonia e coreia, foram as apresentações 
mais comuns na população analisada, seguido dos distúrbios 
psiquiátricos e cognitivos. Quanto aos exames realizados para 
o diagnóstico, o mais utilizado foi o teste para anticorpos anti-
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NMDAr no Líquido Cefalorraquidiano (LCR). Entretanto, esse 
tema carece de estudos mais específicos para detalhar melhor 
os padrões de predominância de características para gênero e 
faixas etárias bem definidas. 
Palavras-chave: Encefalite anti-NMDAr. Desordens 
psiquiátricas. Distúrbios cognitivos. Distúrbios motores. 
Diagnóstico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A encefalite do receptor anti-N-metil-D-aspartato 

(NMDAr) é uma doença autoimune na qual são produzidos 

anticorpos que atuam contra os receptores NMDA no cérebro, 

resultando em sintomas neurológicos e psiquiátricos (BARRY 

et al., 2015 & LIU et al., 2017). Os NMDAr são receptores de 

glutamato na superfície celular que desempenham um papel 

central na aquisição de memória e plasticidade sináptica. A 

característica marcante da encefalite do receptor anti-NMDA é 

considerada a depleção dos receptores NMDA, um mecanismo 

complexo que envolve reticulação e internalização (DALMAU, 

2016). Além disso, Lizcano (2020) aponta que esta foi uma 

desordem neurológica descrita pela primeira vez em 2005 em 

mulheres jovens que possuíam tumores ovarianos. 

Em crianças e adolescentes, foi publicada a primeira 

série de características clínicas e a etiologia em 2009, 

evidenciando-se uma frequência bem menor da presença de 

tumores. A encefalite por anti-NMDAr apresenta um amplo 

espectro clínico. Manifestam-se principalmente por transtornos 

psiquiátricos, distúrbios de movimento e disfunções 

autonômicas (ENDRES et al., 2019). Ademais, estes sinais 

dessa enfermidade são também comuns a muitas patologias, o 
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que dificulta a realização do diagnóstico diferencial e sua 

conclusão. 

A doença autoimune anti-N-metil-D-aspartato (anti-

NMDAr) é uma das principais causas de encefalite em crianças, 

mais comum do que as etiologias virais e outros fenômenos 

autoimunes e paraneoplásicos (GABLE, 2017; GLASER, C., 

2017) e a segunda causa mais comum após encefalomielite 

disseminada aguda (GRANEROD et al., 2010). Desde que foi 

primeiramente relatada, descrições de início dos sintomas, 

tratamento e resultado em estudos de coortes têm sido 

publicados e a condição tornou-se notável por sua dramática 

apresentação clínica com resposta bem favorável à terapia 

(YESHOKUMAR et al., 2016). Além disso, para Hallowell 

(2017), o diagnóstico precoce e início do tratamento pode 

melhorar os resultados. No entanto, não há diretrizes de 

consenso para o manejo ideal de pacientes com esta doença, 

particularmente em crianças. 

Outrossim, não existe um padrão definido de 

características e sintomas que direcionam o profissional de 

saúde a indicar o teste diagnóstico para a encefalite por anti-

NMDAr, exame fundamental para confirmação da doença 

autoimune. Recentemente, tem-se notado a pequena 

disponibilidade de dados sobre manifestações cognitivas, 

motoras e neuropsicológicas de crianças com encefalite anti-

NMDAr (CAINELLI et al., 2019). Sendo assim, o presente 

estudo buscou analisar de forma qualitativa e quantitativa, a 

partir da amostra de artigos selecionados, um padrão no 

espectro de manifestações clínicas em crianças com encefalite 

por anti-NMDAr e observações a respeito dos exames 

realizados para o diagnóstico dessa doença, além de buscar 
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padrões para essas características quanto a faixa etária e 

gênero.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse estudo é uma revisão integrativa de corte 

transversal, com análise quali-quantitativa. A pesquisa 

eletrônica foi realizada durante o primeiro semestre de 2020 e 

para a busca, as seguintes bases de dados foram consultadas: 

PubMed (National Library of Medicine and National Institute of 

Health), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SciELO (Scientific 

Electronic Library Online), Cochrane Collaboration e LILACS 

(Latin American and Caribbean Health Sciences Literature). Os 

critérios de inclusão e filtros utilizados nas bases para esse 

trabalho foram: artigos relacionados ao tema (crianças e 

adolescentes com encefalite por anti-NMDAr que detalharam as 

manifestações clínicas e fatores de diagnóstico), estudos em 

humanos, publicados nos últimos 5 anos, apenas nas línguas 

Português, Inglês e Espanhol e com texto completo disponível 

gratuitamente. Para a prospecção dos artigos foram utilizados, 

em inglês e nessa ordem, os seguintes descritores, todos 

consultados em língua inglesa no DeCS (Descritores em 

Ciências da Saúde) e MeSH (Medical Subject Headings): “anti-

NMDAr encephalitis”, “child” e “motor disorders”. Além disso, 

foram separados através do operador booleano AND, o qual 

proporcionou uma busca mais refinada. Em todas as bases, a 

seguinte combinação foi aplicada: “anti-NMDAr encephalitis” 

AND “child” AND “motor disorders”. 

Outrossim, “danos psico-cognitivos” não era um descritor em 

nenhuma das bases e, por isso, não foi utilizado na busca. Os 
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parâmetros de exclusão foram: artigos duplicados, trabalhos 

que fugiam ao tema (entre eles, artigos com pacientes em idade 

superior a 18 anos), artigos de revisão e textos não disponíveis 

(em línguas diferentes das mencionadas e/ou texto completo 

não disponível gratuitamente). Dessa forma, dos artigos 

identificados, os que preencheram os critérios de inclusão, 

foram escolhidos considerando seus títulos e resumos. Para 

concluir, a busca foi realizada pelos revisores de forma 

independente e a análise da concordância foi realizada através 

do teste Kappa usando o aplicativo BioEstatística V.1.1.0 e 

calculado de acordo com o método de Landis & Koch (1977). O 

valor encontrado foi K = 0,687 (concordância substancial). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em primeiro lugar, foram obtidos, antes da aplicação dos 

filtros, os seguintes resultados: 2 artigos no PubMed; 32 artigos 

na BVS; 0 na SciELO; 0 na Cochrane e 1 na LILACS. 

Entretanto, após a aplicação dos filtros mencionados 

anteriormente, temos o resumo abaixo da pesquisa eletrônica 

nas bases de dados mencionadas e suas respectivas direções 

para a escolha dos artigos finais para a composição deste 

trabalho (Figura 1). Desses artigos, apenas 6 preencheram 

adequadamente todos os critérios de inclusão e foram 

selecionados para a análise (Tabela 1). 

Todos os artigos selecionados para a síntese qualitativa 

são relatos de caso ou séries de relatos de caso. A população 

de 53 pacientes desses artigos selecionados foi composta por 

crianças e adolescentes, todos os pacientes com idade menor 

que 18 anos. A tabela 1 abaixo apresenta uma síntese 
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qualitativa dos principais resultados encontrados para o atual 

estudo. Ademais, é separada por autores e ano de publicação, 

número da amostra, tipo de estudo que foi realizado, 

características quanto aos exames utilizados para o diagnóstico 

e as principais manifestações clínicas dos pacientes 

acompanhados nos respectivos estudos. 
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Figura 1. Procura e seleção de trabalhos realizada por pares 
para a revisão integrativa de acordo com as recomendações 
PRISMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 1. Resumo da análise dos artigos selecionados e 
avaliados por pares em duplo cego para avaliar, 
posteriormente, padrões quanto às manifestações clínicas e 
critérios de diagnóstico da amostragem. Abreviações: RM - 
Ressonância Magnética; EEG - Eletroencefalograma; LCR - 
Líquido Cefalorraquidiano; NMDAr - receptor N-metil D-
Aspartato; TC - Tomografia Computadorizada e HSV - Vírus 
Simples da Herpes. 

AUTOR N TIPO DE 

ESTUDO 

SINAIS CLÍNICOS 

GERAIS EM HISTÓRICO 

DE ANAMNESE 

EXAMES PARA 

DIAGNÓSTICO 

YESHOKU

MAR, A. K. 

et al. 

(2016). 

4 

Série de 

casos 

 

Os sinais clínicos 

analisados nesse estudo 

foram: ataxia, recusa 

unilateral em suportar 

peso, perturbação do sono, 

mudança de 

comportamento ou 

personalidade, convulsão, 

coreia ou discinesia 

orofacial, distúrbios de fala 

e doença precedente. 

Alguns sinais como 

distúrbios de fala, de sono 

e de personalidade. Sendo 

coreia a desordem motora 

mais evidenciada. 

Os principais 

exames 

realizados foram: 

RM, EEG, estudos 

citoquímicos de 

LCR, painel 

paraneoplásico, 

testes bacterianos 

e virais e testes 

para anticorpos 

anti-NMDAr no 

LCR. 

CAINELLI, 

E. et al. 

(2019). 
7 

Série de 

casos 

 

Nesse estudo foram 

observados, 

principalmente, déficits 

cognitivos. Perceberam-

Exames 

realizados: 

anticorpos anti-

NMDAr no LCR, 
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se déficits na atenção, 

funções executivas e / ou 

funções motoras visuais 

em todas as crianças 

nesse estudo. 

Exames 

oncológicos 

bioquímicos e 

experimentais. 

Foram realizadas 

entrevistas com os 

pacientes em que 

foram avaliados: 

raciocínio, 

linguagem, 

memória, atenção, 

dentre outras 

coisas. 

ERAZO, R. 

et al. 

(2016). 

13 
Série de 

casos 

Esse estudo analisou 

manifestações clínicas 

tanto psico-cognitivas 

quanto motoras. Sendo 

assim, foram observadas: 

agitação psicomotora, 

distonias/coreoatetose e 

discinesias. Além de 

crises epilépticas e 

transtornos autonômicos. 

Os principais 

exames 

realizados foram: 

RM e exame 

citoquímico do 

LCR, EEG, teste 

para anticorpos 

anti-NMDAr e TC. 

MOHAMM

AD S. S. et 

al. (2016). 
27 

Série de 

casos 

Nesse artigo os principais 

sinais evidenciados 

foram: sintomas 

psiquiátricos, desordens 

de movimento e agitação. 

O exame 

diagnóstico 

desses pacientes 

para essa doença 

foi através da 

dosagem de 
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anticorpos no soro 

ou no LCR. 

BAMFORD, 

A. et al. 

(2015). 

1 

 
Relato de caso 

Nesse caso, a criança 

apresentou, como 

principal sinal, distúrbios 

motores, devido a uma 

recaída da encefalite pós 

HSE, a qual, nesse caso, 

está associada ao 

NMDAr. 

Os exames 

realizados nesse 

caso foram: RM, 

EEG e exames do 

LCR. 

KIM, E. et 

al.(2018). 
1 

 

Relato de caso 

 

A paciente apresentou 

distúrbios de movimentos 

no braço e perna direitos, 

afasia, parestesia e 

hemiparesia direita. 

Os exames 

realizados foram 

RM, EEG e exame 

do LCR. 

Fonte: Autor 

 

Como forma de organizar melhor os dados da tabela, 

foram construídos os gráficos abaixo, a fim de auxiliar na 

observação de padrões para essa encefalite. Como síntese 

para as manifestações clínicas, tem-se a figura 2 abaixo, que 

constitui uma análise quantitativa geral de três tipos de 

distúrbios da população: Distúrbios de movimento (n=49 ou 

aproximadamente 92,5 % da totalidade e considerou-se coreia, 

acinesia, estereotipia motora, catatonia, distonia, ataxia, 

movimentos clônicos, atetose, discinesia orofacial e 

bucolingual, problemas visuais motores, hemiparesia e recusa 

unilateral em suportar peso); Distúrbios psiquiátricos (n=28 ou 

aproximadamente 52,8 %, foram considerados agitação 
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psicomotora, alucinações visuais, disfunções de 

comportamento e personalidade, principalmente) e Distúrbios 

cognitivos (n=7 ou cerca de 13,2 % do total e consideraram-se 

déficits de execução de funções, problemas de memória, 

raciocínio prejudicado e disfunções de atenção).  

 

Figura 2. Gráfico substancial construído a partir da população 
de 53 pacientes para as características clínicas analisadas dos 
artigos sobre encefalite por anti-NMDAr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

Para os pacientes dos artigos analisados, ao verificar 

dados de predominância de manifestações clínicas descritas, 

foi percebido que coreia, distonia, estereotipia motora e 

discinesia foram as características mais presentes na 

população dos estudos, sendo que, mais da metade dos 

pacientes apresentaram esses tipos de sinais. 49 das 53 

crianças da amostra também apresentaram algum tipo de 
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distúrbio motor associado à discinesia, coréia e distonia, 

contudo os artigos não determinam individualmente o quadro 

de acompanhamento de cada paciente com as manifestações 

clínicas de forma específica. Com relação às desordens 

psiquiátricas, as principais evidenciadas foram de 

comportamento e personalidade. Já para a amostra de 7 

pacientes que apresentaram algum tipo de distúrbio cognitivo, 

viu-se que os mais presentes estavam ligados a problemas na 

execução de funções e/ou déficits de atenção. 

Quanto aos exames despedidos nos artigos e o número 

de pacientes submetidos a eles, cada artigo descreveu as 

etapas cumpridas até a definição diagnóstica e/ou a fase de 

investigação final. De acordo com o encontrado nos trabalhos 

selecionados, observou-se que o teste para anticorpos anti-

NMDAr no líquido cefalorraquidiano (LCR) dos pacientes foi o 

exame mais comum e definidor de diagnóstico em 47 pacientes 

(n=47; 88,7% da amostra). Entretanto, há outros testes que 

também foram utilizados para essa finalidade, na maioria dos 

casos os pacientes fazem múltiplos exames, como exames 

citoquímicos do LCR (n=26; 49% dos pacientes), seguidos por 

testes bacterianos e virais (n=21; 39,6%), investigação de 

tumores (n=21, 39,6%), teste de anti-NMDAr no soro (n=20; 

37,7% da amostra), RM de crânio (n=19; 35,8% do total) e 

Eletroencefalograma (EEG) (n=17; 32% dos pacientes). Além 

destes, Cintilografia de Perfusão (SPECT) cerebral (n=7; 13,2% 

dos pacientes) e TC de crânio (n=1, 1,9% da totalidade) 

também estiveram presentes, porém em proporções menores 

(Figura3). 

 



ENCEFALITE ANTI-NMDAR EM JOVENS E SEUS DANOS 
PSICO-COGNITIVOS E MOTORES: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

710 
 

Figura 3. Gráfico elencando os exames citados nos 6 artigos 
analisados, construído a partir da população de 53 pacientes 
com encefalite por anti-NMDAr a fim de buscar padrões. 
Abreviações: Anticorpo Anti-N-Metil-D-Aspartato receptor (Ac-
NMDAr); Líquido Cefalorraquidiano (LCR); testes 
bacterianos/virais (Testes B/V); Exames de Investigação 
Tumoral e de marcadores tumorais (IT/MT); Ressonância 
Magnética de Crânio (RM de crânio); Eletroencefalograma 
(EEG); Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton 
Único(SPECT cerebral) e Tomografia Computadorizada de 
Crânio (TC de crânio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

Percebe-se que a maior parte dos pacientes, exatamente 

92,5% da população, equivalente a 49 pessoas, apresentou 

algum tipo de distúrbio motor e ou problemas psiquiátricos 

52,8%. A terceira maior frequência de sintomas enquadram 

problemas cognitivos com 13,2% da totalidade. É válido 

ressaltar que, em geral, esses sinais se apresentaram de forma 
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concomitante nos pacientes, assim, foi comum observar o 

mesmo paciente com distúrbio motor e psiquiátrico, por 

exemplo. No entanto, outras desordens como distúrbios de 

sono, de linguagem, convulsões e disfunções autonômicas 

também foram identificadas, mas em menor quantidade. Sendo 

assim, tem-se como um padrão de manifestações para essa 

amostra, que jovens com o diagnóstico para essa doença 

costumam apresentar distúrbios motores acompanhados ou 

não de problemas psiquiátricos e cognitivos. 

Além disso, a tabela abaixo foi construída a fim de reunir 

dados da análise demográfica realizada para os pacientes 

estudados a partir dos artigos selecionados, a fim de extrair 

predominância da encefalite por anti-NMDAr em jovens por 

gênero e faixa etária. 

 

Tabela 2. Tabela da análise por gênero, idade e principais 

sintomas referente aos 53 pacientes estudados a partir dos 

trabalhos selecionados. 
Gênero         Quantidade      Total 

Feminino 27 

                      53 pacientes                                                                              

26 
Masculino 

Artigo, Amostra Média de Idade 

(ano, mês) 

Sintomas iniciais citados 

nos artigos 

YESHOKUMAR, A. K. et 

al. (2016), 4 pacientes. 

2,5 anos.  Recusa em suportar peso; 

alterações de movimento, 

déficit de atenção e 

mudança no 

comportamento. 

CAINELLI, E. et al. 

(2019)., 7 pacientes. 

8,2 anos. Déficit de atenção e 

funções motoras visuais. 

ERAZO, R. et al. (2016)., 

13 pacientes. 

7,1 anos. Sintomas psiquiátricos e 

motores. 
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MOHAMMAD S. S. et al. 

(2016)., 27 pacientes.  

7,1 anos.  Sintomas psiquiátricos e 

motores. 

BAMFORD, A. et al. 

(2015)., 1 paciente.  

1, 4 anos.  Letargia. 

KIM, E. et al.(2018)., 1 

paciente.  

13 anos.  Distúrbios motores. 

Fonte: Autor 

 

A partir da análise acima tem-se que, para a população 

de 53 pacientes dos artigos escolhidos, a quantidade de 

meninos e meninas é bem homogênea, o que leva a crer que 

essa doença atinge ambos os gêneros igualmente. Além disso, 

para a idade, viu-se que a média de idade da população de 

pacientes desses trabalhos estava em torno de 6 anos e 6 

meses, porém, as médias isoladas, isto é, para cada um dos 

artigos, como a tabela demonstra, é bem variável, mostrando 

ser essa uma doença que atinge diversas faixas etárias em 

jovens. No entanto, pela ausência de padrão bem definido por 

idade, uma vez que os estudos selecionados não delinearam 

uma parcela de pacientes com idade homogênea, não foi 

possível verificar quais tipos de sinais clínicos são mais comuns 

para uma determinada faixa de idade.  

A título de discussão, tem-se que, em primeira análise, 

os padrões de manifestações clínicas apresentadas por 

pacientes com diagnóstico para encefalite por anti-NMDAr, 

demonstraram que distúrbios de movimento, como coreia e 

distonia, por exemplo, eram comuns na maioria dos pacientes. 

Esse resultado está em consonância com o que foi evidenciado 

pelo trabalho de Granata et al. (2018), o qual mostrou que 

sintomas motores eram presentes em todo o grupo analisado e, 
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quase sempre, os distúrbios eram variáveis nos pacientes, o 

que resulta em padrões motores complexos, uma vez que a 

maioria das manifestações, em geral, ocorriam 

simultaneamente. Além disso, no artigo do autor supracitado, 

os movimentos mais evidenciados foram estereotipia motora, 

discinesias, coreia e distonias, o que está em total acordo com 

o padrão observado a partir da análise dos artigos selecionados 

para a atual revisão. Foram menos evidenciados movimentos 

oculares anormais, coincidindo também, com a análise 

realizada na presente revisão. 

Em segundo lugar estão os distúrbios psiquiátricos, os 

quais estavam presentes em aproximadamente 53% da 

amostra de nossa pesquisa. Diferindo dos achados de Granata 

et al. (2018), no qual, quase a totalidade da população 

acompanhada apresentou sintomas psiquiátricos como 

desordens de comportamento e agitação sendo as mais 

comumente citadas. Entretanto, os resultados encontrados na 

atual revisão identificaram com maior prevalência as 

manifestações não psiquiátricas, o que permite supor que as 

mesmas estivessem subidentificadas nessas amostras, ou 

eram grupos menos típicos, em que o comprometimento motor 

obteve maior destaque em relação ao psíquico-cognitivo.  

Os resultados da atual pesquisa citados acima podem 

ser justificados, pois, segundo Suárez et al. (2014) as crianças 

podem apresentar um quadro prodrômico caracterizado por 

cefaleia, febre, sintomas respiratórios ou digestivos (cerca de 

70% da amostra). Contudo, destacaram que os sintomas 

psiquiátricos, apesar de bastantes presentes no curso clínico da 

doença, são inicialmente difíceis de identificar dentro da faixa 

etária infanto-juvenil, pois, podem iniciar com hiperatividade e 
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quadros de birra e irritação. Tal divergência explica-se, pois, na 

atual revisão não se consideram casos adultos, apenas 

crianças e jovens. 

Por último, os distúrbios cognitivos foram evidenciados 

apenas em 13% da população dos artigos participantes da 

análise da atual pesquisa. Sendo assim, observa-se que tais 

distúrbios cognitivos, embora menos frequentes que disfunções 

motoras e psiquiátricas, são evidenciados por uma boa parcela 

dos pacientes com encefalite por anti-NMDAr, sendo a 

gravidade e os tipos dos déficits diferentes, o que continua de 

acordo com o estudo realizado por Granata et al. (2018), pois 

grande parte dos pacientes com encefalite por anti-NMDAr 

também apresentavam muitos sinais cognitivos em proporções 

variadas. 

Outrossim, o estudo realizado por Kong et al. (2019), o 

qual se concentrou em demonstrar as características clínicas 

dos pacientes e comparar diferentes estratégias de 

imunoterapia para cada caso, demonstrou que para os 24 

pacientes analisados, tanto sintomas psico-cognitivos como 

motores eram presentes, confirmando o amplo espectro de 

sinais dessa doença. Os pesquisadores supracitados relataram 

sintomas psiquiátricos (aproximadamente 95%), distúrbios de 

movimento (aproximadamente 75%), problemas cognitivos 

(perto de 90%). Embora esses dados mostram que distúrbios 

de movimento são menos comuns que as outras formas de 

desordem em casos de encefalite por anti-NMDAr, a 

porcentagem de aparecimento desses 3 tipos de sintomas não 

difere muito, além de que os sinais podem ser evidenciados de 

forma concomitante, isto é, um mesmo paciente poderia ter 

tanto déficits motores, como cognitivos e psiquiátricos juntos. 



ENCEFALITE ANTI-NMDAR EM JOVENS E SEUS DANOS 
PSICO-COGNITIVOS E MOTORES: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

715 
 

Entretanto, a equipe também considerou manifestações de 7 

pacientes já adultos. E, como explicam Yeshokumar et al. 

(2016), há diferenças nas manifestações em crianças e em 

adultos. Mais uma vez, justifica os resultados da atual pesquisa, 

pois foi estudada apenas a população infantil e jovem entre um 

e treze anos, o que pode justificar a diferença no padrão das 

manifestações. 

Quanto à abordagem diagnóstica descrita nos artigos, na 

amostragem da presente revisão, dentre os procedimentos 

realizados nos pacientes tendo como objetivo diagnóstico e 

seguimento destacou-se o teste para anticorpos anti-NMDAr no 

LCR, amplamente mais utilizado que os demais. Um grupo de 

6 exames foi utilizado em escala razoável na amostra 

considerada, a saber: exame citoquímico do LCR, testes 

bacterianos e virais, investigação tumoral, teste para anticorpos 

anti-NMDAr no soro, ressonância magnética (RM) de crânio e 

eletroencefalograma (EEG). Esses achados coincidem com os 

de Dutra et. al. (2017) que, em sua revisão de literatura sobre 

encefalites autoimunes, enumera os critérios diagnósticos mais 

utilizados para a encefalite anti-NMDAr, sumarizado no referido 

trabalho como: 1) quadro clínico com um número mínimo de 

sintomas sugestivos; 2) resultado de EEG ou LCR favorável; e 

3) exclusão razoável de outros transtornos. 

Os testes bacterianos e virais referidos acima 

demonstraram sua importância na amostra, o que é esperado 

devido à posição que as etiologias infecciosas ocupam em 

relação à encefalite e meningite em crianças. Desse modo, 

pacientes pediátricos com o quadro clínico sugestivo de 

encefalite devem ter o diagnóstico etiológico infeccioso 

descartado ou evidenciado para o manejo clínico adequado. A 
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investigação tumoral citada se deu por exames de imagem 

(alguns citados, tomografia computadorizada de tórax e 

abdome, ecografia de abdome, investigação de tumores 

gonadais) ou por titulação de marcadores tumorais. A RM 

enumerada tinha como objetivo verificar evidências de 

encefalite. O EEG, consideravelmente descrito nos relatos, 

possuía o intuito de reconhecer alterações epileptiformes. No 

relato de Bamford et al. (2015), a titulação do anti-NMDAr no 

soro foi utilizada no seguimento do paciente, variando em 

resposta ao tratamento e se mantendo em níveis baixos após a 

remissão do quadro clínico, o que mostra um ótimo resultado 

que o tratamento tem para essa doença. O exame de 

Cintilografia de Perfusão (SPECT) Cerebral foi citado 

unicamente no trabalho de Erazo et. al. (2016) e tomografia 

computadorizada (TC) de crânio foi citada unicamente no relato 

de Bamford et al. (2015). Por último, um artigo representativo 

no quesito exclusão de diagnósticos diferenciais foi o relato 

produzido por Kim et al. (2018), em que testes de auto-

anticorpos diversos e pesquisa por doenças autoimunes (fator 

reumatoide e anticorpo de tireoglobulina) foram realizados. 

Esses exames realizados em menor número são considerados 

para investigação de outras encefalites, afinal, os sintomas 

apresentados para a doença autoimune em foco neste artigo 

são semelhantes aos quadros clínicos de casos de Encefalite 

por Receptor GABAa (ácido gama-aminobutírico), Encefalite 

Infecciosa por Vírus Epstein-Barr (EBV), entre outras. Desta 

maneira, é comum que a busca pelo diagnóstico percorra por 

avaliação de hemograma, exames de imagem e assim por 

diante. 
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CONCLUSÕES 

 

A encefalite por anti-NMDAr é uma doença descrita 

recentemente em jovens, a qual apresenta um amplo espectro 

de manifestações clínicas, sendo na atual pesquisa, identificado 

como padrão para crianças e adolescentes inicialmente, maior 

frequência de distúrbios motores, acompanhados ou não de 

problemas psiquiátricos e cognitivos. Viu-se, ainda, que para os 

problemas motores, tem-se predominância de estereotipia 

motora, coreia, discinesias e distonia. Quanto às características 

classificadas como as desordens psiquiátricas, foram citadas 

alterações de comportamento, e quanto aos sintomas 

enquadrados como distúrbios cognitivos, as principais 

dificuldades relatadas tratavam da execução de funções para a 

população analisada. Além disso, outros problemas como 

convulsões, distúrbios de sono e disfunções autonômicas 

também foram bastante citados nos artigos analisados, embora 

de menor apresentação quando comparado com as desordens 

motoras, principalmente. Uma pequena parcela apresentou 

ainda, alucinações visuais, o que somado ao já supracitado, 

confirma a característica dessa doença como apresentadora de 

um amplo espectro de sinais clínicos.  

O exame de anticorpos do LCR foi o mais utilizado para 

o diagnóstico de confirmação dessa doença. Mas, outros 

exames como citoquímicos de LCR, EEG e TC também foram 

realizados. Ademais, exames de investigação tumoral e testes 

bacterianos e virais também foram realizados, essencialmente, 

para descartar outras doenças e investigar possíveis causas 

para o aparecimento dessa encefalite em jovens. Assim sendo, 

até que a doença autoimune em questão seja cogitada, esses 
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outros resultados de exames são realizados devido à variedade 

de sinais e sintomas comum a outras patologias.  

Dentro da população de 53 pacientes estudados, quanto 

aos dados de predominância dessa doença para gênero e faixa 

etária, se percebeu que não havia nenhum indício de maior 

incidência para o sexo masculino ou feminino, uma vez que 

havia uma homogeneidade quanto a essa variável para o 

gênero. No entanto, para a faixa etária, não foi possível extrair 

dados que demonstram algum padrão, uma vez que as idades 

dos pacientes estudados, mesmo sendo todos jovens, destoava 

muito entre um artigo e outro. Por conseguinte, observa-se uma 

carência de estudos que analisem, de forma padronizada, os 

sinais clínicos manifestados para uma faixa etária melhor 

definida, a fim de elaborar, a partir disso, formas de tratamento 

eficientes e regradas. Além de outros que abordem um 

diferencial mais amplo para outras enfermidades a fim de 

estabelecer comparações entre a encefalite por anti-NMDAr em 

crianças e outras afecções neurológicas comuns para a mesma 

faixa etária. Sendo assim, essas são as principais lacunas a 

serem desenvolvida em trabalhos futuros. 
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