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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. 

O livro “Medicina: tecnologia a serviço da saúde” 

tem 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 6 e 7 de Dezembro de 2019 na cidade de João 

Pessoa-PB. 

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: tecnologia a serviço da saúde  

apresenta interdisciplinaridade entre a educação médica, 

atenção a saude, saúde pública e genética, concentrando em 

títulos com temas que relatam experiência profissional nas 

áreas afins.  

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

A SIMULAÇÃO COMO TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL NA FORMAÇÃO MÉDICA E 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA 
Bruno Oliveira CARREIRO1 

Raphael Raniere de Oliveira COSTA2 
Lucas Gabriel Bezerra ROMÃO3 

 

1 Médico de Família e Comunidade. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Trabalho e Inovação em Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médicas do 

Rio Grande do Norte EMCM/ UFRN; 2 Enfermeiro, Doutor em Enfermagem, Professor da 
EMCM/UFRN; 3 Graduando do curso de Medicina, Bolsista de Iniciação Científica EMCM/RN, 

UFRN;  
bocarreiro@yahoo.com.br 

 

RESUMO: O ensino médico vem passando por profundas 
transformações ao longo dos últimos anos. Dentre essas, cita-
se a reformulação dos currículos e a ênfase em metodologias 
ativas de ensino-aprendizagem. Nesse cenário, destaca-se a 
simulação clínica enquanto estratégia que utiliza tecnologias 
para replicar cenários que simulam a prática, em ambiente 
controlado e realista, em que o estudante participa ativamente 
do processo de ensino e aprendizagem com a finalidade de 
praticar exaustivamente, aprender, refletir e avaliar produtos e 
processos. O objetivo deste estudo foi refletir sobre a simulação 
como tecnologia educacional na formação médica no ensino do 
Suporte Básico de Vida (SBV). Foi realizada uma revisão 
narrativa da literatura e, de modo a organizar os resultados, 
utilizou-se a Análise de Contexto. Reflete-se sobre os seguintes 
níveis interativos: o ensino médico no passado e no presente, 
metodologias ativas no contexto do ensino médico, simulação 
como estratégia de ensino, suporte básico de vida e simulação. 
Ao considerar as possibilidades que a simulação permite à 
formação médica e ao ensino do suporte básico de vida, 
acredita-se que esses recursos oportunizem uma formação 
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próxima das necessidades do mundo atual do trabalho médico 
condizente com as competências esperadas para esse 
profissional. 
Palavras-chave: Treinamento por Simulação. Educação 

Médica. Reanimação Cardiopulmonar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino médico vem passando por profundas 

transformações ao longo dos últimos anos, com maior ênfase 

em metodologias de ensino ativas e propositivas, com o aluno 

no cerne do aprendizado. As últimas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para o curso de Medicina reforçaram esse 

aspecto, ressaltando na área de Educação em Saúde a 

necessidade de o futuro médico aprender a aprender, com 

autonomia, interprofissionalmente e em situações e ambientes 

protegidos e controlados ou em simulações da realidade 

(BRASIL, 2014). 

No contexto dessas transformações, emergiu no campo 

da saúde a simulação clínica, uma ferramenta de ensino 

oriunda de outras áreas do conhecimento como a aviação, que 

se mostra como uma metodologia inovadora de ensino-

aprendizagem em virtude de proporcionar uma estruturação 

significativa do conhecimento (ALMEIDA et al., 2015).  

 A simulação clínica pode ser definida como técnica de 

ensino que se utiliza de tecnologias para replicar cenários que 

simulam a prática, em ambiente controlado e realista, em que 

o estudante participa ativamente do processo de ensino e 

aprendizagem com a finalidade de praticar exaustivamente, 

aprender, refletir e avaliar produtos e processos (COSTA et 

al., 2018). Na literatura, são encontrados termos que se 
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assemelham, como simulação, simulação realística e 

simulação em saúde. Neste trabalho, esses termos serão 

utilizados como sinônimos, sem prejuízo conceitual.  

A simulação possibilita ao aluno diversos benefícios, 

dentre os quais são citados a vivência prévia e pensamento 

crítico-reflexivo da prática profissional, a fixação dos 

conhecimentos, a integração entre teoria e prática profissional, 

o feedback das atitudes, os comportamentos e ações para os 

alunos, a interação e colaboração entre os estudantes, a 

aprendizagem em ambiente seguro, protegido e controlado, e 

o desenvolvimento de habilidades assistenciais necessárias 

ao exercício profissional (COSTA et al., 2017; COSTA et al., 

2019; FERREIRA et al., 2018). 

Como metodologia de ensino-aprendizagem na área 

médica, uma das aplicações para a simulação é no ensino do 

Suporte Básico de Vida (SBV). Trata-se de um tema de 

interesse pela epidemiologia da parada cardiorrespiratória 

(PCR) na prática médica e pelos cenários de prática do 

egresso da graduação em Medicina. Dados estatísticos 

evidenciam a parada cardiorrespiratória extra-hospitalar como 

demanda de atendimento de serviço de emergência móvel de 

aproximadamente um terço dos casos (ZANDOMENIGHI; 

MARTINS, 2018).  

Sabe-se que os principais campos de prática no Brasil 

do aluno recém-formado no curso de Medicina são a Atenção 

Primária à Saúde e as unidades de saúde da Rede de 

Urgência e Emergência (PURIM; BORGES; POSSEBOM, 

2016). De acordo com a American Heart Association (AHA) 

(2015), mais da metade das paradas cardiorrespiratórias 

relacionadas à doença cardíaca isquêmica ocorrem fora do 
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hospital. Esses serão os principais casos de PCR com os 

quais os recém-formados poderão se deparar, seja por 

atuarem na APS e se depararem com esse evento patológico 

ou por receberem esse tipo de demanda nas outras unidades 

da Rede de Urgência e Emergência, como as Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA) ou Unidades Mistas.  

Nesse contexto, a simulação tem papel fundamental 

como estratégia formativa do estudante de Medicina. Através 

do uso dessa metodologia, o manejo da PCR é bem 

estruturado, sedimentando a sequência de ações a serem 

tomadas pelo médico desde a realização da massagem 

cardíaca até a coordenação e distribuição dos papeis da 

equipe de saúde.     

Nessa perspectiva, o estudo se propõe a refletir sobre 

as seguintes questões norteadoras: como vem se 

caracterizando o ensino médico ao longo do tempo? Quais 

são as contribuições das metodologias ativas como 

estratégias de ensino-aprendizagem? Quais as contribuições 

da simulação enquanto ferramenta educacional na formação 

médica? Quais as contribuições da simulação para o ensino 

do Suporte Básico de Vida (SBV)? Dessa maneira, o objetivo 

deste estudo foi refletir sobre a simulação como tecnologia 

educacional na formação médica no ensino do Suporte Básico 

de Vida (SBV). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo teórico-reflexivo realizado a partir 

do levantamento do referencial teórico projeto de pesquisa 

“Desempenho cognitivo, satisfação e autoconfiança de 
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estudantes de medicina a partir da simulação clínica”, 

desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Inovação e Trabalho em Medicina da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

Para a busca do material, foi realizada uma revisão 

narrativa de literatura, sendo escolhidas as bases de dados 

Scielo, Bireme (incluindo LILACS), PUBMED/Medline e ERIC. 

Os limites de idiomas considerados foram português, espanhol 

e inglês, e o período de busca considerado foi entre 2015 e 

2019.  

Foi realizada pesquisa na base de dados Scielo com as 

palavras-chave “educação médica”, “ensino médico”, 

“simulação”, “simulação clínica”, “metodologias ativas”, “suporte 

básico de vida” em “assunto”. Na Bireme, foram utilizadas as 

mesmas palavras-chave, buscando em título, assunto e 

resumo. Na base de dados PUBMED/Medline, a pesquisa 

envolveu os descritores (Mesh) “Education, Medical” AND 

“Simulation Training”, “Education, Medical” AND 

“Cardiopulmonary Resuscitation” e “Simulation Training” AND 

“Cardiopulmonary Resuscitation”.  Na base de dados ERIC, foi 

realizada pesquisa com a palavra-chave “clinical simulation” e 

“basic life support”. 

Os resultados foram analisados de acordo com a Análise 

de Contexto (HINDS; CHAVES; CYPRESS, 1992). A Análise de 

Contexto (AC) afirma que qualquer fenômeno ou problema se 

insere em uma realidade que pode participar efetivamente para 

sua solução ou resolução. Na AC, as informações organizam-

se em quatro níveis interativos, que são contexto imediato, 

contexto específico, contexto geral e metacontexto. Cada nível 

apresenta significados da situação, estando intimamente 

relacionados.  
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Com base nessa metodologia e no fenômeno deste 

estudo, os seguintes níveis interativos foram estabelecidos: 

suporte básico de vida como contexto imediato, simulação 

como contexto específico; metodologias ativas no ensino 

médico como contexto geral; e o ensino médico, passado e 

presente, como metacontexto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os níveis interativos, apresentamos e 

discutimos a seguir cada um deles. 

Suporte Básico de Vida e simulação clínica 

 

A parada cardiorrespiratória é um fenômeno clínico 

comum nos dias atuais, e o sucesso de sua assistência 

depende das intervenções iniciais realizadas nos primeiros 

minutos de sua ocorrência para aumentar as chances de 

sobrevivência da vítima. Nesse sentido, a American Heart 

Association vem produzindo recomendações descritas como 

Suporte Básico de Vida, que esmiúçam o passo-a-passo das 

ações que visem a garantir o sucesso da assistência à PCR 

(AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2015).  

A AHA (2015) descreve o Suporte Básico de Vida 

através do mnemônico CABDE, em que C se refere à 

Circulation e diz respeito à checagem da responsividade e da 

respiração da vítima, chamar por ajuda, checar o pulso e 

iniciar as compressões torácicas (30 compressões) se estiver 

ausente. A letra A corresponde à Airways e se traduz como 

permeabilidade de vias áereas, ao passo que B se refere à 

Breathing e à realização da ventilação (2 ventilações) e D, 

Desfibrillation - desfibrilação. 
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Um aspecto importante no Suporte Básico de Vida diz 

respeito à cadeia de sobrevivência, pois ela diferencia a 

sequência de ações para a Parada Cardiorrespiratória Intra-

hospitalar (PCRIH) da Parada Cardiorrespitartória Extra-

hospitalar (PCREH). Diante de uma PCREH, os socorristas 

precisam reconhecer a PCR, chamar pelo serviço de 

emergência, iniciar a RCP, aplicar a desfibrilação assim que 

possível e encaminhar o caso para a equipe de emergência 

que transportará a vítima ao hospital (AHA, 2015). Já em se 

tratando de uma PCRIH, o sucesso da assistência dependerá 

de vigilância adequada para evitar uma nova PCR e da 

interação entre os diversos profissionais de saúde do hospital, 

que devem transferir o mais rápido possível a vítima para o 

serviço de cuidados intensivos (AHA, 2015). No contexto 

deste trabalho, a situação que mais se aproxima é a PCREH.

 No âmbito da Medicina, o suporte básico de vida é 

fundamental para lidar com o fenômeno da PCR por estruturar 

a sequência de ações necessárias para o seu enfrentamento.  

Desse modo, seu aprendizado deve ser bem consolidado 

ainda na graduação médica para que haja mais segurança por 

parte do médico em realizar o SBV, maiores níveis de 

confiança e resultados mais favoráveis para o paciente, 

evitando o óbito; além de considerar que a PCR ocorre 

independentemente dos cenários de atuação médica, e que 

também possui maior ocorrência naqueles em que o egresso 

de medicina atua, a exemplo da APS e da Rede de Urgência 

e Emergência. 

O ensino do suporte básico de vida vem sendo 

realizado por meio de diferentes metodologias como 

simulação, metodologia tradicional com treinamento clássico 

conduzido por instrutor, treino autodirigido em manequim com 
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contínuo feedback verbal, cursos online com vídeos 

interativos, seja para a aquisição de conhecimentos ou para o 

ensino de habilidades do SBV (GARCÍA-SUÁREZ et al., 

2019). O feedback é fundamental para que haja melhoria na 

qualidade da RCP prestada e na aquisição de conhecimentos 

e habilidades, pois permite ao estudante corrigir o erro e 

rememorar conhecimentos independentemente da presença 

do instrutor (GARCÍA-SUÁREZ et al., 2019). 

A simulação vem sendo utilizada como estratégia 

facilitadora para o ensino do suporte básico de vida, e o 

impacto disso vem sendo observado em diversos estudos. 

Segundo Meira Júnior et al. (2016), houve ganho de 

conhecimentos e habilidades após capacitação em SBV com 

base em simulação realizada entre médicos e enfermeiros da 

APS.  

De acordo com García-Suárez et al. (2019), em revisão 

realizada entre estudantes de medicina e enfermagem, a 

simulação de alta fidelidade provê maiores níveis de 

conhecimento teórico comparada a treinamento clássico 

conduzido por instrutor ou a metodologias como treino 

autodirigido em manequim com contínuo feedback verbal. Em 

estudo realizado por Tobase et al. (2017), a simulação 

contribuiu para o ganho de aprendizado teórico sobre SBV ao 

final do curso proposto na pesquisa em estudantes de 

enfermagem, além de melhora no desempenho da realização 

da RCP. Para Vail et al. (2018), a simulação melhora o 

desempenho das habilidades que fazem parte da 

ressuscitação nenonatal entre enfermeiros, como aferição de 

sinais vitais - a exemplo da frequência cardiorrespiratória -, ou 

compressão torácica.       
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A simulação clínica como estratégia de ensino e aprendizagem 

em Medicina 

 

No contexto das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os cursos de Medicina atualizadas em 2014, vem sendo 

exposta a necessidade de aprendizado centrado no aluno, 

com utilização de metodologias ativas de ensino-

aprendizagem (BRASIL, 2014). O documento destaca o fato 

de o estudante ter oportunidade de aprender em ambientes 

simulados, protegidos e controlados dentro da área de 

educação em saúde como forma de desenvolver 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o 

egresso do curso médico (BRASIL, 2014).  

A simulação clínica vem cada vez mais sendo utilizada 

no ensino médico no Brasil, acompanhando o movimento que 

ocorre na educação médica mundial. A educação baseada em 

simulação se fundamenta na necessidade de ambientes 

seguros para estudantes e pacientes, em diversos cenários 

clínicos, num contexto em que a segurança do paciente é cada 

vez mais valorizada e uma menor quantidade de 

oportunidades de aprendizado são oferecidas aos alunos de 

graduação (BORTOLATO-MAJOR, 2018).  

Muitas vantagens vêm sendo descritas na literatura a 

partir do uso da simulação que reforça a segurança do 

paciente, como prescindir de pacientes reais, repetição da 

técnica em estudo quantas vezes for necessário, além de 

promover colaboração interprofissional e aumento dos níveis 

de confiança dos alunos em relação aos níveis de 

conhecimento e de habilidades adquiridos, (MOYA R et al., 
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2017). São citadas também oportunidade de feedback 

imediato em ambiente controlado e seguro, treino de 

habilidades técnicas e não técnicas (LAWSON et al., 2018). 

Na Medicina, a simulação clínica vem sendo utilizada 

em diversas áreas do conhecimento médico, como a 

Semiologia, Urgência e Emergência, Ginecologia e 

Obstetrícia, Anestesiologia, Otorrinolaringologia, 

Oftalmologia, Cirurgia, Pediatria. Diversas habilidades 

técnicas e não técnicas vêm sendo treinadas e melhoradas 

como a oftalmoscopia, otoscopia, intubação, punção lombar, 

auscultação e Ressuscitação Cardiopulmonar, aferição de 

pressão arterial, cateterização vesical, intubação nasogátrica, 

acesso venoso central e periférico, laparoscopia, endoscopia, 

manobra de Ortolani, avaliação da hipertensão de fontanela, 

lavagem de mãos em ambiente hospitalar, desenvolvimento 

de habilidades emocionais, psicomotoras, tomadas de 

decisões, lida com estresse (MACIEIRA; TEIXEIRA; 

SARAIVA, 2017; WILLIS; SICKLE, 2015; MELO et al., 2016). 

Algumas classificações vêm sendo utilizadas para 

caracterizar a simulação, utilizando-se o termo fidelidade para 

discernir o grau de proximidade da simulação em relação à 

realidade; a fidelidade é classificada do ponto de vista do 

ambiente, equipamento e características psicológicas em que 

a simulação se desenvolve (LAWSON et al., 2018).  Em 

termos de ambiente, a fidelidade diz respeito às 

características do meio em que a simulação ocorre, enquanto 

que, para equipamento, refere-se à proximidade do simulador 

em relação ao que é encontrado num cenário realístico; para 

características psicológicas, a quanto elas se aproximam das 
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condições emocionais de uma situação genuína (LAWSON et 

al., 2018).  

De acordo com Shah et al. (2019), os simuladores 

também podem ser classificados quanto à fidelidade. Os 

simuladores de baixa fidelidade são os que possuem pouca 

tecnologia e estão destinados ao treino de habilidades menos 

complexas, como aplicar injeções intramusculares. Os de 

média e alta fidelidade são aqueles que possuem maior 

tecnologia, com respostas interativas, associados a software 

e destinados a situações mais complexas, em que importantes 

habilidades são praticadas.  

Os critérios para uma simulação padrão são avaliação 

das necessidades do público-alvo para estabelecimento da 

experiência baseada em simulação, objetivos mensuráveis, 

formato da simulação de acordo com a teoria, propósito e 

modalidade da experiência baseada em simulação; cenário, 

utilização de simuladores de vários tipos de fidelidade para o 

realismo adequado, aprendizagem centrada no estudante e 

que seja orientada pelos objetivos, conhecimento prévio dos 

participantes ou nível de experiência e resultados esperados; 

prebriefing, debriefing, avaliação dos participantes, 

facilitadores, simulação, equipe de apoio, provimento de 

materiais de apoio para que os participantes da simulação 

possam atingir os objetivos e resultados esperados, realização 

de teste piloto da simulação (INACLS, 2016).  

Tais etapas permitem ao estudante familiarizar-se com 

o cenário simulado, conhecer os recursos dos simuladores, 

efetuar a prática daquilo que foi proposto e, em seguida, refletir 

sobre as ações ocorridas na simulação (COSTA et al., 2018). 

É fundamental que no momento de pré-cenário os alunos 
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tenham tempo suficiente para que o processo de ambientação 

ocorra, permitindo-lhes, assim, mais seguridade durante a 

simulação (MELO et al., 2016).    

Particularmente importante na simulação, o debriefing é 

o momento de reflexão sobre a simulação em si, o que foi 

experienciado e compartilhado pelos estudantes, em que são 

analisados, sintetizados, conceituados e melhor entendidos 

sentimentos, ideias e ações acontecidas no processo de 

simulação (MELO et al., 2016). É importante que os objetivos 

de aprendizagem sejam sumarizados, possibilitando aos 

aprendentes um significado para situações clínicas que irão 

vivenciar na futura vida profissional (MELO et al., 2016). Para 

que a simulação tenha sucesso, é imprescindível a definição de 

objetivos claros para a atividade simulada e a escolha de 

metodologia adequada para se atingir tais objetivos (INACSL, 

2016).   

As estratégias de ensino e aprendizagem utilizadas na 

educação médica - metodologias ativas no contexto do ensino 

médico 

 

Historicamente, impera na Medicina a metodologia de 

ensino tradicional, que se caracteriza por promover formação 

do conhecimento fragmentada em disciplinas, ensino através 

de transmissão de conteúdos de professores para alunos, com 

vistas à memorização e estudantes passivos frente à 

autoridade docente (LACERDA; SANTOS, 2018).  O ensino 

tradicional tem como fim a aquisição de conhecimento, tendo 

como cenário a escola; e como metodologia de avaliação, 

provas que mensurem unicamente os aspectos cognitivos 
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(COSTA et al., 2019). Essa forma de abordar e avaliar o 

conhecimento médico esteve fortemente ligada ao Relatório 

Flexner, e ao currículo que enfatiza especializações, partição 

dos cursos de Medicina em departamentos, ciclos básico e 

profissional, com foco biologiscista (CARABETTA JÚNIOR, 

2016).  

O ensino tradicional vem convivendo nos últimos anos 

com metodologias ativas nos cursos de Medicina espalhados 

pelo Brasil. As metodologias ativas de ensino-aprendizagem 

se inserem dentro do contexto da aprendizagem significativa 

proposta por David Ausubel, educação problematizadora de 

Paulo Freire e o construtivismo de Michael Foucault (FARIAS; 

MARTIN; CRISTO, 2015). Segundo Costa et al. (2015), a 

aprendizagem significativa ocorre a partir da interação entre o 

conhecimento prévio de cada um e os novos conhecimentos 

que serão adquiridos, de modo que para ocorrer 

aprendizagem significativa é necessário que se apresente 

motivação para aprender e atribuição de significados ao 

conhecimento novo.  

Entre as metodologias ativas utilizadas no ensino 

médico, algumas se destacam, como a Abordagem Baseada 

em Problemas (ABP), Aprendizagem Baseada em Equipes 

(ABE) e Problematização, Aprendizagem Baseada em 

Projetos (FARIAS; MARTIN; CRISTO, 2015). A Abordagem 

Baseada em Problemas vem sendo apontada como a 

estratégia mais utilizada no Brasil de acordo com Ronconi e 

Bernini (2017).  

Estratégias que também são citadas dentro do campo 

da metodologia ativa no ensino médico são o ensino híbrido, 

o aprendizado através da plataforma Moodle e a Espiral 
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Construtivista (RONCONI; BERNINI, 2017). De acordo com 

esses autores, o primeiro refere-se a uma metodologia de 

ensino que combina atividades presenciais e a distância, que, 

em sua revisão bibliométrica, esteve associada à metodologia 

da sala de aula invertida. A plataforma Moodle foi utilizada 

como recurso adicional no que diz respeito à aquisição de 

conhecimentos, e a Espiral Construtivista teve seu uso voltado 

para situações-problema do cotidiano dos estudantes, reais ou 

simuladas, que poderiam ter sido elaboradas ou não pelo 

professor.   

O ensino médico: passado e o presente 

 

A história da educação médica pode ser sintetizada em 

três fases: até 1910, período anterior ao Relatório Flexner, 

entre 1910 e 1970, época em que a abordagem biomédica 

prevaleceu na educação médica pela preponderância do 

Relatório Flexner, e após 1970, em que se desenvolveu o 

conceito de educação médica baseada na comunidade 

(BALCIOGLU; BILGE; UNLUOGLU, 2015).   

No Brasil, as primeiras escolas médicas datam do início 

do século XIX, em 1808, e se baseavam no sistema de ensino 

português, de característica religiosa. Entre 1808 e 1832, 

ocorre o desenvolvimento de escolas de cirurgia e as 

primeiras Faculdades de Medicina, na Bahia e no Rio de 

Janeiro. Já na década de 1930, surge a primeira universidade 

no território nacional, a Universidade de São Paulo, baseada 

no modelo de ensino francês (MACHADO; WUO; HEINZLE, 

2018).  
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Do ponto de vista médico, há marcada influência da 

Fundação Rockfeller sobre a Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, a qual buscava transformar essa 

instituição em referência para o ensino médico no Brasil e no 

restante do continente latino-americano (SILVA; BARACAT, 

2016).  

A partir da década de 1960, o modelo de ensino 

superior norte-americano foi tomado como base para a 

educação superior nacional, absorvido pela Reforma 

Universitária de 1968 (MACHADO; WUO; HEINZLE, 2019). 

Tal Reforma instituiu a constituição de departamentos 

organizados em disciplinas, por regime de créditos, criação do 

regime de dedicação exclusiva para os docentes, parcerias 

entre universidade e setor produtivo, vinculação entre 

educação e mercado de trabalho (MACHADO; WUO; 

HEINZLE, 2018). Seguiu-se também para os cursos de 

Medicina a divisão entre ciclos básico, clínico e 

profissionalizante, sendo o primeiro com duração de três a 

quatro semestres; o segundo com duração de dois a três anos 

e pautado em áreas como pediatria, ginecologia e obstetrícia, 

clínica médica, cirurgia; e o último com duração de um ano, a 

ser realizado sob supervisão docente em hospitais de ensino 

(MACHADO; WUO; HEINZLE, 2018). 

Do ponto de vista do ensino médico no Brasil, seguiu-

se a influência do modelo norte-americano de ensino médico, 

pautado no Relatório Flexner, e que esteve presente desde a 

criação da Universidade de São Paulo e da Faculdade de 

Ciências Médicas da Faculdade de São Paulo (SILVA; 

BARACAT, 2016). O modelo de currículo utilizado era o linear-
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disciplinar, com um conjunto de disciplinas que não 

dialogavam (MACHADO; WUO; HEINZLE, 2018).  

A metodologia de ensino utilizada era pautada na 

transmissão de conhecimentos de professor para aluno, numa 

relação verticalizada, em que o papel do primeiro era 

transmitir, informar o conhecimento; e o do segundo, 

memorizar o conteúdo exposto nas aulas (LACERDA; 

SANTOS, 2018). Havia nesse modelo pouco espaço para 

discussões mais abrangentes sobre o processo de ensino-

aprendizagem, correlações entre os conteúdos ensinados e a 

realidade social dos estudantes, temas sociais, políticos, 

econômicos ou de bioética (MACHADO; WUO; HEINZLE, 

2018).  

A literatura diverge em relação ao momento em que se 

iniciou de forma mais enfática a discussão em torno do 

currículo médico e a formação dos estudantes de medicina no 

contexto brasileiro. Para Machado, Wuo e Heinzle (2018), foi 

a partir da década de 1960, de maneira bastante incipiente, 

que algumas escolas médicas começaram a demonstrar 

sinais de preocupação com a formação do seu alunato no 

modelo flexneriano - baseado em especialidades - e então 

passaram a discutir sobre formação integral do médico, de 

caráter generalista.  

 Como exemplos, podem ser citadas a Conferência de 

Alma-Ata em 1978, a Carta de Otawa em 1986, a “Declaração 

de Edimburgo” promulgada na I Conferência Mundial de 

Educação Médica em 1988, e, no contexto nacional, a 

Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino 

(CINAEM) em 1991. As duas primeiras expuseram a 

necessidade de se ampliar o acesso à saúde a toda a 
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população e de se reformular o seu conceito; saúde passaria 

não mais a ser encarada como ausência de doença, e sim 

como qualidade de vida, de modo a reforçar a importância do 

profissional médico voltado para os cuidados primários em 

saúde e a Atenção Primária à Saúde (MACHADO; WUO; 

HEINZLE, 2018).  

Já a Declaração de Edimburgo propôs a educação 

médica formulada junto a preceitos sociais, ambientais, éticos, 

morais e conjunta com os serviços de cuidados primários à 

saúde (MACHADO; WUO; HEINZLE, 2018). A CINAEM 

promove um amplo estudo das escolas médicas existentes no 

Brasil por meio da análise do corpo docente das faculdades, 

do perfil do médico formado na graduação e do modelo 

pedagógico de ensino (MACHADO; WUO; HEINZLE, 2018).  

A partir da década de 1970, o contexto brasileiro no 

campo da saúde pública foi marcado pelo Movimento da 

Reforma Sanitária, caracterizado por lutas contra a ditadura 

militar em prol da garantia de assistência à saúde a toda a 

população. Esse movimento teve como grande marco a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde em 1986, a qual foi pilar para 

a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), um modelo de 

saúde público, de acesso universal, estabelecendo a saúde 

como direito de todos os brasileiros e dever do Estado 

(MACHADO; WUO; HEINZLE, 2018).  

A partir da criação do SUS e do estabelecimento da Lei 

Orgânica da Saúde em 1990, reformula-se a assistência à 

saúde pública no Brasil, com o Ministério da Saúde criando o 

Programa de Saúde da Família (PSF) no ano de 1994 

(MACHADO; WUO; HEINZLE, 2018). A Atenção Básica passa 

a ser a via de acesso aos outros níveis de atenção do SUS, 
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secundária e terciária, e também a ter papel orientador na 

assistência à saúde. No mesmo ano de 1994, outros 

organismos internacionais tal qual a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) defendem mudanças no 

paradigma da educação médica, com formação 

transdisciplinar, multiprofissional e multidisciplinar, rompendo 

com a perspectiva da formação fragmentada e centrada em 

especialidades (MACHADO; WUO; HEINZLE, 2018).  

Dos anos 2000 em diante, diversos programas e 

políticas debateramm o contexto da formação na área da 

saúde no Brasil, podendo-se citar as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos da Área de Saúde, o Programa de 

Incentivo às Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina 

(Promed), Vivências e Estágios na Realidade do Sistema 

Único de Saúde (VER-SUS), o Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-

Saúde) e o Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (PET-Saúde) (MACHADO; WUO; HEINZLE, 2018).  

Diante desse quadro de mudanças propostas por 

diversos organismos internacionais e nacionais no âmbito da 

educação médica e do campo da saúde no Brasil, os 

Ministérios da Educação e da Saúde lançaram, em 2001, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Medicina, estabelecendo diretrizes pedagógicas para a 

formação médica no país (BRASIL, 2001). Nota-se, nesse 

documento, a necessidade de uma formação ética, humanista, 

generalista, crítica-reflexiva, e de uma aprendizagem que se 

torna centrada no aluno, com o professor assumindo papel de 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 

2001).  



A SIMULAÇÃO COMO TECNOLOGIA EDUCACIONAL NA FORMAÇÃO MÉDICA E 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

32 
 

Em 2014, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Medicina são atualizadas e mantêm o aluno 

como elemento fundamental do processo de aprendizagem, 

acrescentando a importância das metodologias ativas para o 

ensino e avaliação dos estudantes (BRASIL, 2014). As 

metodologias ativas são estratégias de ensino que se 

fundamentam no estímulo do pensamento crítico-reflexivo 

para a construção da aprendizagem, necessitando de 

envolvimento do aluno para que possa se concretizar 

(MACEDO et al., 2018).      

Tais metodologias modificam o processo de ensino-

aprendizagem na área médica. Ao contrário das metodologias 

tradicionais, responsabilizam o aluno pelo seu próprio 

aprendizado, busca de conhecimentos, permitindo a 

concepção de um estudante autônomo (FARIAS; MARTIN; 

CRISTO, 2015). Nesse enfoque, o docente deixa de assumir 

o papel de quem monopoliza o conhecimento, agindo como 

mero transmissor de informações, para o de catalisador do 

aprendizado, facilitando discussões, estimulando os alunos 

para a busca e construção do conhecimento.   

 

CONCLUSÕES  

 

 O ensino médico vem sofrendo transformações ao longo 

dos anos. A abordagem tradicional de ensino está cada vez 

mais sendo secundarizada, e priorizadas metodologias ativas 

de ensino-aprendizagem. Aspectos ético-humanísticos vêm 

sendo inseridos precocemente e longitudinalmente nos 

currículos das escolas médicas, propiciando um novo perfil de 

egresso do curso de Medicina.  
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 As metodologias ativas proporcionaram a aprendizagem 

centrada no aluno, reconfigurando o papel do professor para 

mediador e facilitador do conhecimento. Várias são as 

abordagens que estão sendo utilizadas com características e 

propósitos distintos.  

Uma dessas metodologias ativas é a simulação, tecnologia 

educacional cada vez mais presente nos currículos médicos. 

Dentro do contexto das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Medicina de 2014, trata-se de um método ativo de 

ensino-aprendizagem que deve ser estimulado como forma de 

estudo em ambiente protegido e controlado. 

 O Suporte Básico de Vida se beneficia da simulação 

enquanto tecnologia educacional por construir competências do 

trabalho médico, a exemplo raciocínio clínico, tomada de 

decisão e trabalho em equipe. Portanto, deve ser enfatizada 

dentro dos currículos de modo que garanta médicos bem 

preparados para a atuação profissional.        
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RESUMO: As cardiopatias congênitas (CC) representam um 
grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, 
destacando-se como a primeira causa de morte entre todas as 
malformações congênitas. Faz-se necessária a sua triagem 
precoce e eficaz, para viabilizar a melhor terapêutica e reduzir 
o impacto de sua morbimortalidade. Estudo retrospectivo, 
descritivo e qualitativo sobre a inserção do médico 
cardiopediatra como docente em Serviço Universitário de 
Referência (SUR), no período de 2012 a 2018. O cardiopediatra 
docente no SUR foi responsável por mobilizar discentes e 
profissionais da saúde a produzirem conhecimento e 
multiplicarem o processo de aprendizagem por meio da 
educação continuada. Dessa maneira, os envolvidos foram 
responsáveis por desenvolver cerca de 116 produções sob 
orientação da docente, 10 trabalhos de pesquisa aprovados 
pelo comitê de ética da instituição, além de diversos projetos de 
extensão voltados para a melhoria na qualidade da atenção às 
crianças cardiopatas. Destaca-se a importância do médico 
especialista como docente no serviço universitário, 
desenvolvendo ações que otimizam o aprendizado e melhoram 
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a assistência a públicos específicos.  Sob essa ótica, é 
necessário destacar que as atividades desenvolvidas, após 
inserção desse profissional como docente, possibilitaram 
aprimoramento do serviço e melhorias na assistência à criança 
cardiopata, bem como geraram o reconhecimento da 
universidade como centro acadêmico de ensino e como 
referência local na área da cardiopediatria. 
Palavras-chave: Cardiologia. Pediatria. Educação em Saúde. 
 
INTRODUÇÃO 

 

As cardiopatias congênitas (CC) são as anomalias de 

maior prevalência ao nascimento, sendo representadas por 

uma parcela de até 40% das malformações congênitas (BELO, 

2016). Representam um grupo heterogêneo de lesões com 

repercussões hemodinâmicas graves e variadas, necessitando 

de reconhecimento precoce devido a sua implicação 

prognóstica, rápida deterioração clínica e consequente 

mortalidade (SILVA et al., 2018). 

As CC ainda representam um grave problema de saúde 

pública no Brasil e no mundo, destacando-se como a primeira 

causa de morte entre todas as malformações congênitas. 

Quanto mais tarde o atendimento em um centro de referência, 

maior a mortalidade (LOPES et al., 2018; SILVA et al., 2018). 

Com isso, faz-se necessária a sua triagem precoce e eficaz, a 

fim de diagnosticar, informar aos familiares e planejar da melhor 

forma o tratamento, no intuito de viabilizar a melhor terapêutica.  

Com relação às cardiopatias adquiridas (CA), a Cardite 

Reumática (CR) é a mais relevante, podendo ocasionar 

sequelas incapacitantes e de grande impacto para o indivíduo 

e para a sociedade (BELO et al, 2017). A CR permanece como 
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a principal causa de CA na infância sendo responsável por até 

60 – 80% das cirurgias cardíacas neste período da vida.  

Diante desse cenário, a cardiopediatria se torna 

imperiosa, tendo-se em vista a alta incidência e prevalência das 

CC e CA, além da alta morbimortalidade associada a essas 

doenças; o reconhecimento precoce, para intervenção, 

tratamento e melhorias no prognóstico se faz necessário. 

Infelizmente, permanece como uma área apresentada ao 

estudante da área da saúde superficial e tardiamente no 

currículo médico (quando apresentada), sendo pouco 

explorada.   

Tendo em vista a ainda escassa presença do médico 

especialista no contexto universitário, para preencher as 

lacunas educacionais e práticas, há uma necessidade 

crescente de orientação e treinamento, para estabelecer 

padrões e garantir a manutenção de competências necessárias 

ao atendimento nas principais áreas de cardiopediatria 

(TABBUTT et al., 2016), a fim de aumentar a confiança na 

tomada de decisões (MCBRIDE et al., 2017). 

Nessa perspectiva, a apropriação de educação em 

saúde é capaz de suprir lacunas, relacionando questões 

socioeconômicas e epidemiológicas aos índices de 

morbimortalidade das doenças (FEIO & OLIVEIRA, 2015), com 

o intuito de promover transformação das práticas de saúde e de 

educação, aprimorando os indivíduos e consequentemente 

melhorando a assistência prestada aos usuários. Diante do 

exposto, relata-se a experiência acadêmica de um 

cardiopediatra como docente em Serviço Universitário de 

Referência (SUR), em região carente de especialista nesta 

área. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo retrospectivo, descritivo e qualitativo sobre a 

inserção do médico cardiopediatra como docente em SUR, no 

período de 2012 a 2018. Descreve-se a abordagem 

metodológica aplicada nos eixos de ensino-pesquisa-extensão, 

englobando profissionais e discentes da área da saúde de SUR 

em Estado do Nordeste brasileiro, bem como os resultados 

obtidos a partir dessas intervenções educacionais.  

Em 2011 uma cardiopediatra chegou a uma cidade onde 

só havia um profissional atuando especificamente na área, com 

atendimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares, bem como 

no ecocardiograma. Havia grande déficit na assistência à 

criança cardiopata na região, pela escassez de profissionais na 

área, bem como pela ausência de orientação acadêmica sobre 

o assunto aos estudantes, futuros profissionais. Como não 

havia a capacitação no assunto na academia, os profissionais 

da saúde entravam no mercado de trabalho sem base para o 

atendimento à criança cardiopata. 

Em 2012, a cardiopediatra iniciou como docente em 

SUR, passando a colaborar com as disciplinas atreladas ao 

Departamento de Pediatria (DPEDI), e desenvolver atividades 

de ensino-pesquisa-extensão inerentes à graduação médica. 

Desde então, e progressivamente, até a presente data, foi 

iniciado, no SUR, atendimento em ambulatório de 

cardiopediatria, avaliação e seguimento de pacientes 

hospitalizados na enfermaria de pediatria e Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) Pediátrica, bem como realização de 

ecocardiogramas fetais e pediátricos.  

Em um primeiro momento, buscou-se sensibilizar os 

estudantes e profissionais da saúde para a existência da 
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especialidade e necessidade de capacitação na área. 

Posteriormente, foram criadas atividades de ensino-pesquisa- 

extensão universitária na cardiopediatria, visando à inserção 

dos profissionais e estudantes. Nesse sentido, realizaram-se 

atividades como: Cursos de Férias em Cardiopediatria; Eventos 

de educação em saúde sobre CC; Mutirões de Atendimento a 

Pacientes com Fenda Oral (FO) e Febre Reumática (FR) e 

Capacitações para realização do Teste do Coraçãozinho (TC). 

Nessas práticas, o papel do discente tornou-se 

fundamental, uma vez que esses passaram a atuar 

multiplicadores do conhecimento, potencializando o alcance 

das ações de extensão. Sendo assim, os alunos, nesse 

contexto, atuaram como importantes articuladores dessas 

ações. Fazendo com que esse processo acarretasse em 

diversos ganhos para sua formação acadêmica e pessoal e 

benesses para a comunidade. 

Inicialmente o aluno era capacitado e inserido em um 

processo educativo na cardiopediatria, sendo estimulado a 

participar das atividades práticas em interação com a 

comunidade, equipe multiprofissional e outros discentes de 

diferentes períodos do curso. Potencializando, assim, sua 

atuação e o fortalecimento dos espaços democráticos de 

aprendizado. 

Parte desses alunos passou a assumir, sob orientação e 

supervisão docente, a coordenação dos projetos, os quais se 

consolidaram oficialmente em SUR, integrando a rotina desse 

serviço e servindo de base para reestruturação de suas práticas 

e rotinas. 

Através dessas atividades, foi possível obter-se bases 

para desenvolvimento de projetos de pesquisa mais 

estruturados, no que se diz respeito, por exemplo, ao Trabalho 
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de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos envolvidos nessas 

atividades. As atividades de extensão e ensino, portanto, 

passaram a oferecer subsídios para a coleta de dados 

científicos para as pesquisas desenvolvidas. 

Por outro lado, à medida que essas práticas se 

estabeleciam, pôde-se participar também de eventos e 

congressos científicos, para a apresentação dos dados e da 

metodologia adotada. Permitindo, assim, o compartilhamento 

de informações para melhor delineamento das atividades na 

área. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A inserção de cardiopediatra em SUR possibilitou o início 

de atendimentos ambulatoriais em cardiopediatria, seguimento 

de pacientes hospitalizados e realização de ecocardiogramas 

fetais e pediátricos na instituição. Essa atuação ganhou ênfase 

com o estímulo docente aos discentes do curso médico do SUR, 

com projetos extracurriculares como alicerce ao estudante no 

processo de expansão dos conhecimentos, sobretudo pela 

abordagem deficitária a essas temáticas no currículo médico 

atual. A proposta surgiu para complementar à formação em 

cardiopediatria por meio de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, proporcionando ganhos acadêmicos e assistenciais, 

visto que o resultado positivo impacta na melhoria à assistência 

à criança cardiopata ou com suspeita de cardiopatia em estado 

do Nordeste brasileiro. 
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GANHOS NO EIXO DE ENSINO PARA OS ENVOLVIDOS 

 

Em 2012.2 ocorreu o ingresso da cardiopediatra como 

docente em Universidade Federal (UF). A partir do 

envolvimento da mesma nas disciplinas relacionadas à 

pediatria, houve a inserção dos alunos no campo da 

cardiopediatria. No ano de 2013, em reflexo aos estímulos no 

processo de educação, e como fruto da participação dos 

discentes, obteve-se a participação no Congresso Brasileiro de 

Pediatria (apresentação de 04 banners) e XXVII Congresso 

Norteriograndense de Cardiologia (apresentação de 04 

banners). Os trabalhos desenvolvidos envolveram discentes do 

Curso Médico e docentes da Pediatria, bem como profissionais 

da saúde do SUR e instituições parceiras.  

Em 2014 houve expansão: XXIII Congresso Brasileiro de 

Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica (04 banners); 

26º Congresso Brasileiro de Ecocardiografia (02 banners, 

sendo um dos trabalhos convidado para publicação); CIENTEC 

- Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura - (06 banners); 14º 

Congresso Brasileiro de Ensino e Pesquisa (06 banners e 03 

apresentações orais). Neste último, dos trabalhos submetidos 

como banner, 03 foram selecionados para apresentação oral, 

ficando entre os 05 melhores trabalhos do evento naquele ano. 

2015 foi um ano particularmente importante, pois as 

ações de ensino-extensão propiciaram o início das atividades 

de pesquisa, dando início às primeiras monografias dentro da 

cardiopediatria no SUR. Em termos de eventos científicos, 

houveram: XVIII Congresso Norteriograndense de Cardiologia 

(01 apresentação oral e 08 banners); 5º Congresso do 

Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC/ 27° 

Congresso Brasileiro de Ecocardiografia (08 banners); 11º 
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Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e 

Metabologia (02 banners); 13º Congresso Brasileiro de 

Medicina de Família e Comunidade (02 banners); CIENTEC (09 

banners); 37 º Congresso Brasileiro de Pediatria (04 banners); 

V Congresso Norte-Nordeste de Genética Médica (01 

apresentação oral, 02 banners).  

Em 2016, houve início de estágio eletivo em 

cardiopediatria para residentes de outras instituições, com a 

vinda de dois residentes da cardiopediatria de Recife (outubro 

e dezembro/16). Com relação aos eventos científicos, a 

produção foi: 71º Congresso Brasileiro de Cardiologia (01 

banner; 01 trabalho submetido como banner e selecionado para 

apresentação oral, resultado de ação de extensão cujo tema foi 

Teste do coraçãozinho); I Jornada Norte-Riograndense de 

Urgência e Emergência (01 banner); IV Simpósio de Genética 

Clínica da UFRN (05 banners); 13° reunião de trabalho do 

Projeto Crânio-Face-Brasil (01 apresentação oral); CIENTEC 

(06 banners). 

No ano de 2017 foram apresentados trabalhos no XIX 

Congresso Norteriograndense de Cardiologia (02 banners); 

Congresso Internacional Saúde e Sociedade (02 banners); 38° 

Congresso Brasileiro de Pediatria (07 banners); CIENTEC (07 

banners). Contando ainda com a participação de duas 

graduandas em Medicina da Universidade do Estado de 

Pernambuco (janeiro 17) no estágio eletivo.  

Em 2018, no 8º Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária (03 apresentações orais e 02 banners); I Jornada 

Norteriograndense de Cardiopediatria (22 trabalhos, sendo 21 

banners e 01 apresentação oral); 24º Congresso Brasileiro de 

Perinatologia (04 banners); XXV Congresso Brasileiro de 
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Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica (03 banners e 

01 apresentação oral). 

2018 foi um ano de marco histórico para cardiopediatria 

na região, com a organização e execução da I Jornada 

Norteriograndense de Cardiopediatria no local e a instituição da 

Liga Acadêmica de Cardiopediatria (LACARP). Na Liga, os 

estudantes do 1º - 2º ano do curso médico puderam melhorar a 

apreensão dos conteúdos e aspectos característicos da 

semiologia pediátrica, ao ter um contato teórico e prático mais 

precoce com a Pediatria e Cardiopediatria. Além disso, os 

discentes envolvidos enriqueceram suas habilidades 

curriculares e extracurriculares por meio do aprimoramento da 

relação médico-paciente, introduzidos pelas atividades práticas 

da Liga.  

Nessa perspectiva, os alunos foram estimulados ao 

estudo mais aprofundado da área, promovendo a formação de 

médicos generalistas que saibam desenvolver uma conduta 

correta para com crianças e adolescentes cardiopatas e/ou com 

suspeita de cardiopatia; outro campo de especialidade como 

opção a seguir na carreira profissional. Neste caso, faz-se 

mister, por ser a cardiopediatria um ramo escasso de 

especialistas no país até o momento.  

Como resultado dos estudos realizados pelos alunos 

após contato com a cardiopediatria, é possível destacar a os 

trabalhos apresentados em eventos científicos voltados para 

temática da cardiologia clínica e cirúrgica, bem como pediatria 

geral e subespecialidades. Totalizando 12 apresentações orais 

e 104 em banners no período de 2012.2 a 2018.2. 
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GANHOS NO EIXO DE PESQUISA PARA OS ENVOLVIDOS 

 

Os ganhos relacionados ao eixo de pesquisa iniciaram 

no ano de 2015, com a aprovação de dois trabalhos pelo comitê 

de ética e pesquisa do SUR, intitulados: Perfil clínico-

epidemiológico de pacientes com Febre Reumática atendidos 

em SUR (em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe - HPP, 

Curitiba/PR); e Perfil epidemiológico das cardiopatias 

congênitas no estado do Rio Grande do Norte: um estudo 

ecocardiográfico. 

Destaca-se aqui que as duas discentes envolvidas nos 

trabalhos, tiveram contato com a cardiopediatria através de um 

dia de extensão universitária, o primeiro Dia D da Cardiopatia 

Congênita no Rio Grande do Norte, em 2015. A partir daí, 

iniciaram o projeto de extensão Clube da Cardiopediatria e suas 

monografias, apresentadas em novembro/17, com dois 

importantes e inéditos temas no Rio Grande do Norte: o primeiro 

estudo ecocardiográfico - fetal e pediátrico - de cardiopatias 

congênitas no estado, com amostra de 3.000 exames de 

ecocardiograma realizados pela mesma cardiopediatra no 

período de março/11 a março/17; o primeiro estudo em Febre 

Reumática do estado, com avaliação conjunta da reumatologia, 

neurologia e cardiologia infantis, bem como pediatria geral. 

Ambas as pesquisas permitiram o primeiro conhecimento 

epidemiológico em CC e adquiridas do estado, contribuindo 

para melhorar a assistência prestada aos infantes cardiopatas, 

com papel expressivo na sua prevenção, tratamento e melhoria 

da qualidade de vida dos afetados.  

Ademais, estes resultados orientaram a organização e 

estruturação do sistema frente a esses agravos e, deste modo, 

permitiram melhores condutas diante do diagnóstico de 
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cardiopatias na infância e suas complicações, tendo 

repercussão positiva no prognóstico e na saúde global destes 

pacientes.  

Em 2016 mais um trabalho foi aprovado: Perfil clínico-

epidemiológico das CC e adquiridas atendidas em SUR – 

incluindo discentes do Clube da Cardiopediatria da 

Universidade.  

No ano de 2017, houve aprovação de dois trabalhos, 

intitulados: Febre Reumática aguda: avaliação do perfil clínico 

e da prevalência em um centro terciário de Natal/RN, segundo 

os novos critérios de Jones – AHA 2015 (em parceria com o 

HPP, Curitiba/PR) - monografia de residente do HPP, incluindo 

discentes do Clube da Cardiopediatria; e Implementação do 

programa de combate e tratamento à Febre Reumática no 

estado do Rio Grande do Norte em 2017 a 2019 – monografia 

de discente do Clube da Cardiopediatria. 

Em 2018, a cardiopediatria estreou no programa de 

iniciação científica (IC) da Universidade, com 15 alunos. Os 

projetos foram relacionados a: Down, Fenda Oral, Febre 

Reumática, CC e TC. A IC permitiu um salto na qualidade 

acadêmica dos discentes envolvidos e nos resultados dos 

trabalhos nos quais estavam inseridos. 

A IC além de atender aos pressupostos teóricos e legais 

que representam o ensino superior, possibilita ao estudante, 

inserido no processo, o desenvolvimento da autonomia 

intelectual. Além disso, verifica-se que muitos alunos de IC 

pretendem prosseguir seus estudos e possuem um melhor 

desempenho nas seleções de pós-graduação, além de 

conseguirem antecipar o término de sua titulação e de se tornar 

um profissional mais coletivo e com espírito de equipe 

(MAZZAFERA, 2016). 
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Destaca-se que ao longo dos anos de ação da equipe, 

os estudantes demonstraram desempenho satisfatório no que 

tange a coletividade, bem como permaneceram pesquisando 

sobre as temáticas além da IC, utilizando-se dos trabalhos para 

monografias da graduação. 

 

GANHOS NO EIXO DE EXTENSÃO PARA OS ENVOLVIDOS 

 

É desafiador articular o ensino, o serviço e a comunidade 

por meio de ações que respondam às necessidades e 

interesses dos comunitários e que, ainda, possibilitem uma 

interação dos acadêmicos com a sociedade. (MARTINS et al. 

2016).  

A extensão permite o desenvolvimento da 

corresponsabilidade entre os futuros profissionais e a 

comunidade, além de possibilitar que os acadêmicos conheçam 

as realidades dos problemas comunitários e realizem medidas 

propositivas face às necessidades sociais. Igualmente, essas 

atividades contribuem para o empoderamento dos indivíduos 

sobre os direitos  que  possuem,  por  meio  do 

compartilhamento  de  informações,  tendo  a  academia  como 

mediadora  (Ricardo, et al., 2016). 

Nesse sentido o papel do discente torna-se fundamental, 

pois atuaram como importantes articuladores dessas ações. 

Sendo assim, o envolvimento dos alunos promoveu ganhos 

para sua formação acadêmica e pessoal e para a comunidade.  

Portanto, no que tange à extensão, é importante destacar 

os diversos projetos desenvolvidos pela cardiopediatria, a partir 

do ingresso de especialista como docente em SUR.  

Em 2013, houve a Criação do blog da Cardiopediatria 

(http://giselepacleite.blogspot.com/) como instrumento de 

http://giselepacleite.blogspot.com/
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ampliação extraclasse dos conhecimentos dos alunos de 

Medicina, bem com educação em saúde para o público em 

geral e a comunidade científica em assuntos da cardipediatria 

e áreas correlatas. No ano seguinte, 2014, foram iniciados 

projetos que associavam a pesquisa à extensão, como 

“Avaliação ecocardiográfica de pacientes com fenda oral”. 

Já em 2015, o primeiro Dia D da CC motivou os alunos a 

criarem, posteriormente, o projeto de extensão Clube da 

Cardiopediatria, visando: melhorar a capacitação dos alunos na 

pediatria/cardiologia, para qualificar o funcionamento da 

cardiopediatria no SUR; oferecer aos discentes maior 

conhecimento na área específica, embasando-os na teoria (ao 

estimular a realização de pesquisas e publicações do assunto), 

prática e estimulando a realização de atividades assistenciais 

pela extensão; além da execução de eventos e ações de 

extensão, como Dia Mundial da Saúde e a Semana do Bebê.  

No ano de 2016 os projetos de extensão envolveram a 

pediatria/cardiopediatria: a criação do Curso de férias; a 

fundação do Clube da Cardiopediatria; ação na CIENTEC (com 

o estande “Teste do Coraçãozinho – o que é isso?”); 

participação na Semana Mundial da Conscientização da 

Importância da Amamentação; oficina “Puericultura: refletindo o 

cuidado com a primeira infância”; Mutirão de atendimento ao 

pacientes com FR; Mutirão de atendimento aos pacientes com 

FO; Assistência multiprofissional ao paciente pediátrico com CC 

e/ou adquirida; Capacitação de Profissionais da Saúde do 

Município de Natal e Estado do Rio Grande do Norte para 

Realização do Teste do Coraçãozinho; Perfil clínico-

epidemiológico de pacientes com Febre Reumática atendidos 

em SUR; Apoio às crianças com cardiopatias congênitas no 

estado do Rio Grande do Norte. 
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Em 2017 realizaram-se atividades como: Curso de 

Férias; Clube da Cardiopediatria; Semana do Bebê; CIENTEC 

(estande - Promoção de ações educativas e informativas para 

a população acerca da linha de cuidado integral às crianças 

cardiopatas); Mutirão de atendimento ao pacientes com FR; 

Mutirão de atendimento aos pacientes com FO; Dia D da 

Assistência multiprofissional às Crianças de Catú (comunidade 

indígena); Buscando a Promoção da Linha de Cuidado Integral 

à criança cardiopata no Dia D da CC; Capacitação de 

Profissionais da Área da Saúde de Serviços Públicos e Privados 

de Natal e Estado do Rio Grande do Norte para Realização do 

Teste do Coraçãozinho (com 02 alunas bolsistas); Assistência 

Multiprofissional ao Paciente Portador de FR. 

No ano de 2018, houve: criação da LACARP; elaboração 

do Programa de Assistência Multiprofissional ao Paciente 

Portador de FR (com conquista de 02 bolsas e recursos para 

custear diárias e passagens, os quais subsidiaram a vinda de 

pessoas expertises em FR em evento científico organizado pela 

LACARP); organização e execução da I Jornada 

Norteriograndense de Cardiopediatria e I Capacitação e 

Atualização em FR no SUR, em alusão ao Dia D da CC; mantido 

o projeto Capacitação de Profissionais da Área da Saúde de 

Serviços Públicos e Privados de Natal e Estado do Rio Grande 

do Norte para Realização do Teste do Coraçãozinho; curso de 

férias; mutirões de atendimento aos pacientes com FR e FO; 

Grupo de Apoio ao Paciente Portador de FR, em parceria com 

estudantes do curso de Enfermagem da Universidade. 

A partir dos ganhos relacionados à entrada de 

cardiopediatra em SUR, é importante relacionar que a 

educação de ensino superior está pautada em produção do 

conhecimento científico, do desenvolvimento de habilidades em 
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ensino e pesquisa, além da viabilização de ações que executem 

o conhecimento adquirido na academia para a população. 

Esses são os componentes do tripé acadêmico de ensino 

superior.  

Apropriando-se do conceito de educação e 

correlacionando com a área da saúde, o Ministério da Saúde 

traz em sua definição de educação permanente a integração 

entre diversos seguimentos de serviços da saúde que visem 

mudanças nos processos formativos e nas práticas 

pedagógicas de gerenciamento da saúde.  Diante dos 

resultados previamente demonstrados, faz-se interessante 

perceber as diferentes investidas bem sucedidas no contexto 

da educação permanente, em suas diferentes estratégias. 

(LUCAS, 2019).  As ações da cardiopediatra enfatizam a 

criação de novos conhecimentos a partir da discussão e análise 

conjuntas e participativas dos problemas reais, afim de buscar 

alternativas e soluções para a transformação da prática de 

saúde.   

Em suma, torna-se perceptível a importância da 

presença não só de médicos generalistas, mas, também, 

especialistas no contexto universitário, sobretudo em regiões 

onde esses últimos são escassos; a fim de desenvolver ações, 

tanto para disseminação dos conhecimentos da especialidade 

quanto para promoção de melhorias na assistência a públicos 

específicos.  

Nesse contexto, está inclusa a Cardiopediatria, 

subespecialidade relativamente “nova” na área Médica no 

Brasil. Atualmente tem-se 475 profissionais cadastrados no 

Conselho Federal de Medicina (CFM); número muito reduzido 

quando comparado aos 451.777 médicos do território nacional. 
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Assim, em um cenário de escassez, possibilitar o 

ingresso desses profissionais como docentes em serviços 

universitários possibilita a difusão dos conhecimentos 

específicos, capazes de auxiliar significativamente no 

crescimento acadêmico e profissional dos discentes, a partir de 

práticas curriculares e atividades complementares, somando 

aprendizados. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir de tal trajetória e dos estudos desenvolvidos, é 

esperado a compreensão discente de que a criança não é um 

adulto em miniatura, mas sim um indivíduo singular, 

apresentando suas particularidades. Com tal entendimento, 

torna-se possível ampliar o conhecimento na área da pediatria 

e da cardiologia, ao associar esses saberes na cardiopediatria, 

a partir das possibilidades de exercitar, nas práticas ocorridas 

no SUR, os conhecimentos adquiridos durante o curso médico, 

bem como reconhecer como se dá o trabalho conjunto da 

cardiopediatria com as outras subespecialidades pediátricas e 

da cardiologia clínica. 

Simultaneamente às ações, os integrantes aprimoraram 

seus conhecimentos científicos e habilidades da prática médica, 

como aperfeiçoamento da relação médico-paciente e 

semiotécnica, assim, elevando à formação acadêmica. Cabe 

ainda ressaltar a importância dessas vivências, a saber, que 

nos primeiros sete períodos do curso de Medicina da 

universidade em questão, raras são as oportunidades em que 

os alunos lidam com pacientes pediátricos. 

As atividades desenvolvidas possibilitam, também, o 

reconhecimento da universidade como centro acadêmico de 
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ensino / referência local na área da cardiopediatria, haja vista a 

presença do grande número de informações acerca do tema, 

expresso pela quantidade de trabalhos apresentados em 

eventos científicos e por meio dos projetos de pesquisa 

desenvolvidos pelos alunos na área. Ademais, é válido salientar 

que tais ações possibilitam que os discentes desenvolvam os 

pilares de extensão, pesquisa e ensino, propostos pela 

academia. 

Por fim, destaca-se que a realização das atividades 

desenvolvidas após a inserção do cardiopediatra no serviço 

universitário promoveu a oportunidade de melhorar a qualidade 

de atendimento ofertado pelos profissionais generalistas 

recém-formados – diante da oportunidade de maior vivência 

com a população pediátrica e pelo acesso a diversas fontes de 

conhecimento sobre procedimentos e condutas na área –, além 

de se tornar uma possível fonte de novos profissionais médicos 

pediatras para promover melhor assistência à população. 
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RESUMO:  
O pâncreas é um órgão acessório do sistema digestório e situa-
se na porção superior do abdômen, posteroinferiormente ao 
estômago e associado lateralmente ao duodeno. Essa 
anatomia implica na dificuldade da detecção precoce do câncer 
de pâncreas, principalmente diante da ausência de sintomas 
nos estágios iniciais. Destarte, na maioria dos casos, a 
identificação da neoplasia é feita tardiamente, o que inviabiliza 
o tratamento curativo. É importante, pois, avaliar o impacto 
desses impasses com levantamentos dos índices de 
mortalidade por câncer de pâncreas no Brasil entre os anos de 
2015 a 2017. A pesquisa documental foi realizada no período 
de Setembro de 2019 no atlas de mortalidade por câncer do 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), acessado pelo 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS), com análise dos casos de mortalidade no Brasil 
no período de 3 anos. Segundo a União Internacional Contra o 
Câncer (UICC), os casos da doença aumentam com o avanço 
da idade: de 10/100.000 habitantes entre 40 e 50 anos para 
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116/100.000 habitantes entre 80 e 85 anos. A incidência é mais 
significativa em homens. Assim, o câncer de pâncreas é raro 
antes dos 30 anos, tornando-se mais frequente a partir dos 60 
anos. Ademais, segundos últimos dados do Instituto Nacional 
de Câncer (INCA), o total de óbitos notificados no Brasil é de 
1312664, sendo 10754 devido ao câncer pancreático em 2017. 
Infere-se que o câncer de pâncreas conduz ao óbito com alta 
frequência, sendo apenas superado pelo câncer de mama, 
pulmão e cólon. Desse modo, embora a medicina caminhe para 
o progresso no desenvolvimento de técnicas diagnósticas e 
medicamentos, o carcinoma pancreático permanece como uma 
doença de alta morbimortalidade e complexo diagnóstico. 
Portanto, a compreensão da temática contribui na melhora do 
diagnóstico e da terapêutica, além de destacar a necessidade 
imediata de maiores investimentos em pesquisas que buscam 
suprir essas deficiências, que implicam diretamente na 
sobrevida dos pacientes. 
Palavras-Chave: Câncer de Pâncreas. Metástase. Mortalidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O pâncreas é um órgão acessório do sistema digestório, 

relativamente pequeno, pesando no adulto cerca de 100 

gramas e mede cerca de 15 centímetros, e se situa na porção 

superior do abdômen, posteroinferiormente ao estômago e 

associado lateralmente ao duodeno, com o qual comunica-se 

através da ampola de vater. Este órgão é dividido em 3 partes: 

cabeça, colo, corpo e cauda, apresentando na constituição dois 

tipos teciduais, os ácinos, que secretam enzimas digestivas na 

parte descendente do duodeno, e as ilhotas de Langerhans, 

secretoras de insulina e glucagon, diretamente na corrente 

sanguínea. Dessa forma, o pâncreas trata-se de uma glândula 
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anfícrina que apresenta duas porções distintas: endócrina e 

exócrina (KEITH L. MOORE, 2018). 

As ilhotas têm 3 tipos celulares, as células alfa, beta e 

delta. As beta, 60% das células das ilhotas, secretam insulina e 

amilina, com liberação conjunta. As células alfa representam 

25% do total, e secretam glucagon. As células delta 

representam 10% do total e secretam somatostatina. A insulina 

inibe a secreção de glucagon, a amilina inibe a secreção da 

insulina e a somatostatina impede a secreção da insulina e do 

glucagon (GUYTON; HALL, 2017). 

A dificuldade de realizar a detecção precoce do câncer 

no pâncreas decorre também dos estágios iniciais 

assintomáticos. Contudo, alguns sintomas inespecíficos, como 

alteração do hábito intestinal, letargia, disfagia, dor na região 

dorsal e em ombros podem iniciar mais de seis meses antes do 

momento do diagnóstico. Na maioria dos casos, a identificação 

da neoplasia é feita tardiamente, o que inviabiliza o tratamento 

curativo (BASSAN et al., 2017). 

O câncer de pâncreas é considerado um dos tumores 

com a maior taxa de letalidade, se aproximando a 100%, 

embora sua incidência seja rara em comparação a outras 

neoplasias. (CHIO, et al. 2016) 

É uma neoplasia com predomínio no sexo masculino e 

após os 60 anos de idade, com apenas 10% dos casos se 

desenvolvendo antes dos 50 anos. No Brasil, o câncer de 

pâncreas compreende apenas 2% de todas as neoplasias 

malignas e é responsável por 4% das mortes por neoplasias. 

As maiores taxas de mortalidade são encontradas nas regiões 

Sul e Sudeste do país, com ascensão nas demais regiões 

(FONSECA, 2016). 
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O adenocarcinoma ductal do pâncreas (ADP) tem origem 

no pâncreas exócrino e é responsável por 95% das neoplasias 

pancreáticas. O risco de desenvolver ADP ao longo da vida é 

de 1,49% ou um em 67, e a sua incidência aumenta com a 

idade. Fatores de risco relacionados ao câncer de pâncreas 

são: tabagismo, pancreatite crônica, cirrose, obesidade, 

sedentarismo, dieta rica em gordura e colesterol, diabetes 

mellitus, exposição ocupacional aos agentes carcinógenos, 

ascendência judaica (Ashkenazi) e baixo nível socioeconômico 

(SOLDAN , 2017).  

O câncer de pâncreas também tem poucas mutações 

genéticas prevalentes; os genes mutantes mais comuns são 

KRAS , CDKN2A (codificação de p16), TP53 e SMAD4 

(KLEEFF et al., 2016). 

O mecanismo de patogênese está associado a ativação 

de oncogenes, inativação de genes supressores tumorais e 

defeitos nos genes de reparo do DNA. A ativação de 

oncogenes, principalmente o K-ras está presente em mais de 

90% dos casos de ADP, e pode ser o evento primário para o 

surgimento da neoplasia pancreática maligna. A inativação de 

genes supressores tumorais, p53 (40% - 75%), p16 (27% - 98%) 

e MADH4 (55%), está presente em até 60% dos casos. 

Semelhante ao câncer do cólon, foi proposto um modelo para 

descrever a progressão das lesões precursoras (denominadas 

neoplasias intra-epiteliais pancreáticas (NIPan), do inglês 

PanIN) até o ADP invasor (ARDENGH; COELHO; OLVALDT, 

2008). 

Com a variação do grau histológico de atipia, a 

identificação de mutações genéticas ocorre de forma 

diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o grau de 

atipia, maior o número de mutações genéticas encontradas. 
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Ademais, os erros de reparo do DNA são mais raros, compondo 

apenas 5% (ARDENGH; COELHO; OLVALDT, 2008). 

Na sua fase inicial, o câncer pancreático pode gerar 

desconforto, semelhante a simples empachamento, isto é, dor 

abdominal de pequena ou média intensidade. Na maioria dos 

casos, essa manifestação só causa preocupação quando 

outros sinais e sintomas se expressam, como: Icterícia, astenia, 

colúria, perda de peso sem motivo aparente, cefaleias, vômitos, 

sudorese, hiporexia e dor abdominal (INCA, 2018). 

  Com o avanço dos processos tumorais, a dor torna-se 

o sintoma mais importante. Essa pode ser muito forte e se 

localizar no dorso, na região dos arcos costais inferiores (YAN 

et al., 2017).  

É comum a realização de exames físicos, exames 

laboratoriais como hemograma, sumário de urina, urocultura e 

coprocultura, além de biópsia e exames de imagem - 

radiografia, ultrassom, tomografia computadorizada (TC), 

ressonância. O método de diagnóstico mais utilizado para 

detectar massas pancreáticas é a TC, além de identificar melhor 

o tumor é capaz de mostrar a presença de metástases ou 

invasões vasculares e linfáticas (WANG et al., 2019).  

 As opções terapêuticas são limitadas e o progresso no 

desenvolvimento de drogas é impedido, porque a maioria dos 

cânceres pancreáticos é complexa nos níveis genômico, 

epigenético e metabólico, com várias vias ativadas e diafonia 

evidente. Além disso, a interação multicamada entre células 

neoplásicas e estromais no microambiente tumoral desafia o 

tratamento médico (KLEEFF et al., 2016).  

A ressecção cirúrgica é a única chance de cura para a 

doença, porém, cerca de 80% dos pacientes já se encontram 
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com um tumor irressecável no momento do diagnóstico 

(SOLDAN, 2017). 

A melhor forma de prevenir câncer de pâncreas é assumir estilo 

de vida saudável. Evitar a exposição ao tabaco da forma ativa 

e passiva. Praticar atividade física regular e manter uma 

alimentação saudável, evitando ingestão de álcool, contribuem 

para manter nível de gordura corporal adequado e evitar o 

sobrepeso e a obesidade. Esses comportam-se como fatores 

de risco para desenvolver diabetes, que também aumenta o 

risco para câncer de pâncreas (INCA, 2018). 

 A cura do câncer de pâncreas só é possível quando este for 

detectado em fase inicial, no entanto, a cirurgia é uma 

possibilidade de cura. Nos casos passíveis de cirurgia, o 

tratamento mais indicado é a ressecção, dependendo do 

estágio do tumor. Quando descoberto tardiamente e a cirurgia 

não for indicada, são necessários tratamentos paliativos, como 

quimioterapia e radioterapia (SOLDAN, 2017). 

O objetivo desse trabalho é avaliar os índices de mortalidade 

por câncer de pâncreas no Brasil entre os anos de 2015 a 2017, 

a fim de avaliar o impacto de diagnósticos tardios. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa documental realizada no 

período de Outubro de 2019 no atlas de mortalidade por câncer 

do Instituto Nacional de Câncer (INCA).  

Em um primeiro momento acessamos o Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no 

período entre 2014-2017 para obter os dados que 

precisávamos sobre os casos de mortalidade no Brasil no 

período de 3 anos.  
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Com os dados obtidos, construímos dois gráficos que 

facilitam a compressão da significativa mortalidade causada 

pelo câncer de câncer na população geral e entre homens e 

mulheres.  

Além disso, foram utilizados artigos e livros obtidos em 

sites e periódicos relacionados à saúde.  

Para realizar a busca usamos os descritores em ciência 

da saúde (DECS) “Pancreatic Neoplasms” , “Metastasis”  AND 

“Mortality”. As bases de dados eleitas foram o SCIELO, PubMed 

e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Usamos os seguintes 

filtros: últimos 5 anos, espécie humana, textos gratuitos, artigos 

completos disponíveis.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O câncer de pâncreas é uma das principais causas de 

morte nos países desenvolvidos e uma das doenças malignas 

mais letais no mundo. Devido às altas taxas de mortalidade, o 

câncer de pâncreas é a sétima causa de morte relacionada ao 

câncer no mundo, tendo o adenocarcinoma pancreático como 

subtipo mais frequente. (BARBOSA, SANTOS, SOUZA, et al. 

2019). 

Sabe-se que, para o câncer de pâncreas, não existe 

modalidade viável de triagem, detecção precoce e tratamento 

eficaz, o que tem como consequência as taxas de sobrevivência 

que variam muito pouco entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. As opções atuais de tratamento disponíveis 

para o câncer de pâncreas são limitadas. Devido ao estágio 

avançado do diagnóstico, 80% -90% dos pacientes apresentam 

tumores irressecáveis e a sobrevida a longo prazo após a 

ressecção cirúrgica é ruim (ILIC; ILIC, 2016). 
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Apesar de haver vários tipos de câncer de pâncreas, o 

mais comum é do tipo adenocarcinoma (que se origina no 

tecido glandular), correspondendo a 90% dos casos 

diagnosticados. A maioria dos casos afeta o lado direito do 

órgão (a cabeça). As outras partes do pâncreas são corpo 

(centro) e cauda (lado esquerdo). (SILVA, 2018) 

Diante das pesquisas, observou-se que o risco de 

desenvolver Adenocarcinoma Pancreático (tipo mais recorrente 

de câncer de pâncreas) ao decorrer da vida é em torno de 

1,49% ou 1 em 67, e a sua incidência aumenta gradualmente 

com a idade. Dessa forma, a maior parcela dos diagnósticos 

verifica-se após os 50 anos de idade, com pico de incidência 

dos 70 aos 75 anos. Segundo a União Internacional Contra o 

Câncer (UICC), dos indivíduos entre 40 e 50, 10 entre 100.000 

habitantes apresentam câncer de pâncreas, já dos indivíduos 

de 80 a 85, 116 de 100.000 habitantes desenvolvem a patologia 

(INCA, 2018). 

Estima-se que 5% a 10% dos cânceres pancreáticos 

sejam hereditários. Uma história familiar de câncer de pâncreas 

em um dos pais, irmão ou filho foi associada ao aumento do 

risco de câncer de pâncreas. Pessoas com pelo menos dois 

parentes de primeiro grau (mãe, pai, irmão, irmã) com câncer 

de pâncreas têm quase o dobro do risco de pessoas sem câncer 

de pâncreas em sua família (ILIC; ILIC, 2016). 

Essa neoplasia é considerada um dos tumores com a 

maior taxa de letalidade, se aproximando a 100%, embora sua 

incidência seja rara em comparação a outras neoplasias. Tem 

predomínio no sexo masculino e após os 60 anos de idade, com 

apenas 10% dos casos se desenvolvendo antes dos 50 anos 

(OLIVEIRA, et al. 2019). 
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Segundo últimos dados do Instituto Nacional de Câncer 

(INCA), mostrados no gráfico 1, do total de óbitos notificados no 

Brasil, 1312664, 10754 foram devido ao câncer pancreático em 

2017.  (INCA, 2017).  

 

Gráfico 1. Mortalidade proporcional não ajustada por câncer de 

pâncreas, homens e mulheres, Brasil, entre 2015 e 2017. 

 

Fonte: INCA, 2017 

 

No gráfico 2, vê-se que a incidência apesar de ser 

predominante em homens, houve uma inversão em 2017. 

Dos 10754 casos, 5316 são homens e 5438, mulheres. 

(INCA, 2017). 
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Gráfico 2. Incidência do câncer de pâncreas por sexo. 

 
Fonte: INCA, 2017 

 

Um dos estudos de pacientes com pancreatite crônica 

mostra que eles possuem risco 14 vezes maior que a população 

geral de desenvolver câncer de pâncreas, segundo pesquisa 

realizada pelo Grupo Internacional de Estudos sobre 

Pancreatite com mais de 2.000 pacientes de seis países, 

acompanhados durante o período de 5 anos. Esse risco tem 

sido contestado por outros estudos, que indicam risco 4 vezes 

superior, ao invés de 14. (AGUIAR, 2019) 

No entanto, um estudo francês mais recente apoia os 

resultados do primeiro estudo supracitado, pois determina um 

risco aproximado, isto é, 19 vezes maior de associação de 

pancreatite crônica com ADP. O mesmo estudo informa 

também que o aumento da incidência do ADP proporcional ao 

tempo de evolução da doença dá-se do seguinte modo: a cada 
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década há aumento do risco de, aproximadamente, 2%. 

(AGUIAR, 2019) 

A incidência é de 1,8% aos 10 anos após o diagnóstico 

de pancreatite, e 4,0% após 20 anos. Outros fatores associados 

ao risco de desenvolvimento do ADP são: a infecção pelo 

Helicobacter pylori e a mutação no gene da fibrose cística 

(ARDENGH; COELHO; OLVALDT, 2008). 

O maior fator de risco para o desenvolvimento do ADP é 

a predisposição genética. Estima-se que aproximadamente 

10% dos doentes com ADP têm ou terão pelo menos um 

parente de primeiro ou de segundo grau acometido. Estudos 

sugerem baixa penetrância ou a presença de genes recessivos 

na carcinogênese pancreática. 

O adenocarcinoma ductal pancreático (PDA) é a quarta 

principal causa de morte relacionada ao câncer nos Estados 

Unidos, com incidência quase igual à mortalidade. Isso se 

reflete em uma sobrevida média curta de 6 meses e em 5 anos 

<5%. O problema é que o PDA exibe uma ampla gama de 

alterações genéticas e epigenéticas, incluindo uma alta 

frequência (90% a 95%) de mutações ativadoras do KRAS e a 

inativação dos supressores de tumor TP53 , P16 / INK4A e 

SMAD4. 

 A expressão oncogênica de Kras induz um importante 

regulador do controle redox, o fator de transcrição fator nuclear 

derivado do eritroid 2-like 2, Nfe2l2 / Nrf2, o qual estimula o 

início do câncer de pâncreas e pulmão. O NRF2 é necessário 

para manter a proliferação do câncer de pâncreas, regulando a 

tradução do mRNA. Esses fatores levam a um alto índice de 

metástase e mortalidade causados pelo ADP (CHIO et al., 

2016).  
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Aproximadamente 50% de todos os pacientes com 

adenocarcinoma ductal pancreático (PDA) desenvolvem 

diabetes mellitus antes do diagnóstico do câncer. A triagem de 

indivíduos com diabetes de início recente pode permitir o 

diagnóstico precoce de PDA. Dessa forma, observou-se não só 

que a diabetes crônica é um fator de risco para a ADP, como o 

seu aparecimento recente pode ser usado para avaliar o 

aparecimento do câncer de pâncreas naqueles pacientes com 

predisposição (BOURSI et al. 2017).  

Existe uma associação significativa entre diabetes e 

câncer de pâncreas, embora ainda esteja em debate se o 

diabetes é uma causa ou resultado da malignidade. O 

pensamento atual considera o diabetes como um fator de risco 

para o câncer de pâncreas (YAN et al., 2017).   

Por outro lado, outros estudos não mostram que o 

diabetes é um fator de risco, mas uma consequência do câncer 

de pâncreas. Isso decorre da observação de que na maioria dos 

indivíduos com câncer de pâncreas (56,1%), o diabetes é 

diagnosticado concomitantemente ou 2 anos antes do 

diagnóstico de câncer (OLIVEIRA, et al. 2019). 

 A sensibilidade à insulina e o controle metabólico do 

diabetes são melhorados em pacientes com câncer de 

pâncreas 3 meses após a cirurgia. Além disso, foi observado 

que a linha celular do câncer de pâncreas MIA PaCa2 pode 

induzir hiperglicemia em pacientes imunodeficientes e o agente 

diabetogênico foi identificado como 14 peptídeos de 

aminoácidos do terminal N de S100A8 (YAN et al., 2017).   

Para diagnóstico do câncer pancreático, além dos 

métodos já citados existem boas evidências científicas de que 
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a ecoendoscopia (EE) também pode identificar lesões não 

detectadas anteriormente, com isso, esclarece alterações 

identificadas por exames de imagem como a tomografia 

computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM) 

abdominal. 

 O exame vem sendo apontado como padrão-ouro para 

identificação precoce dos tumores, devido ao seu alto grau de 

exatidão, para lesões de até 2 cm (82% a 91%), até 4 cm (94% 

a 97%). A técnica permite o estudo detalhado do parênquima e 

ducto pancreático em toda a extensão da glândula, sem a 

interposição de gás ou gordura abdominal. O estadiamento é 

parte do processo diagnóstico que consiste na coleta de 

informações detalhadas sobre o tumor para determinar o seu 

estágio de desenvolvimento. O estágio exato do câncer vai 

determinar as opções de tratamento (FREITAS; FILHO, 2013). 

 

CONCLUSÕES 

 

Apesar dos avanços nos meios de diagnóstico e 

tratamento, o câncer de pâncreas continua tendo a menor taxa 

de sobrevida entre as outras neoplasias, com 74% dos 

pacientes indo a óbito no primeiro ano e menos de 6% 

sobrevivendo em um período maior que cinco anos. Além disso, 

a sobrevida para os pacientes que conseguem realizar a 

ressecção cirúrgica ainda é desafiadora, sendo em média de 

apenas 12 meses. 

É evidente o alto índice de mortalidade do câncer de 

pâncreas, uma vez que ocorre, principalmente, em decorrência 

de diagnósticos tardios, não só pela ausência de sintomas, 

como também pela falta de investimento em exames 
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especializados para detecção do tumor em seu estágio inicial, 

principalmente, no sistema público de saúde. 

 Assim, torna-se indispensável a adoção de métodos de 

prevenção que envolvem mudanças de hábitos diários como os 

já citados.  

           Ademais, notou-se a urgente necessidade em 

potencializar maiores subsídios para pesquisas com o intuito de 

acelerar o diagnóstico do câncer, objetivando, com isso, 

aumentar os índices de cura e diminuir as altas taxas de 

mortalidade. 
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RESUMO: A hemofilia é uma doença hemorrágica associada a 
um quadro de hipocoagulabilidade caracterizada pela 
deficiência dos fatores de coagulações VIII e IX, 
respectivamente, a hemofilia A e hemofilia B. As pessoas 
portadoras estão sempre expostas aos riscos de sangramentos 
provocadas por lesões em seu ambiente doméstico, escolas e 
ruas,causados quedas, cortes e de forma espontânea 
dependendo da gravidade classificada. O objetivo deste relato 
é sensibilizar os cuidadores dos hemofílicos para o 
conhecimento e prática de  procedimentos de primeiros 
socorros  em hemorragias no âmbito domiciliar. O relato de 
experiência trata-se de um menor de 14 anos portador de 
hemofilia tipo A grave, onde somos cuidadores e realizamos 
intervenções em hemorragias desde dois anos de idade, com 
situações ocorridas: cortes, hematomas, sangramento nasal e 
hematúria. Através dessa ação de cuidado, evitamos a 
evolução da hemorragia para choque, diminuiremos o tempo 
resposta e multiplicaremos este relato através de artigos, 
cartilhas informativas.mostrando a importância do cuidado 
aprender a administrar o fator em domicílio, pois também se 
trata de um procedimento de primeiros socorros e salva vidas. 
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O portador de hemofilia terá mais qualidade de vida com 
medidas profiláticas, intervenções de primeiros socorros e 
cuidados gerais. O cuidador se sentirá mais seguro e 
multiplicador deste cuidado. A promoção de saúde gerará um 
impacto na redução de gastos com internações.  
 
Palavras-chave: Hemofilia.Hemorragaia.Primeiros Socorros 
 
INTRODUÇÃO 

 

 A hemofilia é a coagulopatia genética, hereditária, 

decorrente da deficiência dos fatores de coagulação, estes são 

proteínas que fazem parte  da cascata de coagulação, 

apresentando como quadro clínico hemorragias (PACHECO; 

WOLF,2013). 

 A hemofilia é caracterizada quanto ao tipo, sendo tipo A 

o fator VIII deficiente e tipo B o fator IX, e quanto a gravidade 

pode ser leve (5% a < 40% do normal) , moderada(1% a 5 %) e 

grave < 1 % do normal)  (BRASIL, 2014). 

 Portador de hemofilia comprovados os níveis circulantes 

de fator inferiores a 1% do normal é classificado como hemofilia 

grave, onde habitualmente apresentam sangramentos 

espontâneos, já hemofilicos com níveis de 1 a 5% é 

considerado hemofilia moderada e podem apresentar 

sangramentos espontâneos, mas com menor frequência que os 

hemofílicos graves. Já os que apresentam  níveis de 5 a 40 % 

considera-se hemofilia leve,eles comumente apresentam 

sangramentos somente após traumas,levando uma vida mais 

tranquila que os demais (PACHECO; WOLF, 2013). 

 As formas da hemofilia são resultados de gene 

recessivos, que estão localizados no braço longo do 

cromossomo X. Os homens são clinicamente os mais afetados 
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já em mulheres é mais raro, pois elas são apresentam como 

portadoras da hemofilia (RODRIGUES, 2019).  

  Geneticamente a hemofilia A ou B pode manifestar-se no 

sexo feminino, isto ocorre quando um paciente hemofílico se 

casa com uma mulher portadora, seus filhos terão 50% de 

chance de serem normais as filhas serão heterozigóticas (XhX) 

ou homozigóticas (XhXh), onde estas últimas podem apresentar 

quadro de hemofilia (como é um caso raro, pode haver morte 

intrauterina). 

  As mulheres portadoras ou heterozigóticas têm ou não 

tendência a hemorragias, o que vai depender do nível de fator 

VIII ou IX no plasma. A doença nem sempre se manifesta na 

geração imediatamente seguinte à de um paciente com 

hemofilia, podendo pular algumas gerações. O quadro 

hemorrágico pode haver variações em função do grau de 

deficiência dos fatores VIII e IX transmitidos. O gene da 

hemofilia A é um dos mais bem estudados do homem e 

numerosas alterações têm sido relatadas, especialmente após 

a introdução da técnica de reação em cadeia da polimerase. 

 Segundo Brasil (2016), o número de pacientes com 

coagulopatias hereditárias no Brasil no ano de 2016 era de 

24.228, dos quais 10.123 correspondem à hemofilia A (destes 

4003 classificado como grave); e 1.996 hemofilia B (com 644 

casos graves). Se tratando de mortalidade, foram registrados o 

número de 22 óbitos de hemofílicos.  

 A forma grave da hemofilia, ou seja, a que possui o fator 

deficiente < 1%,  aponta comprometimento muscular e 

esquelético sendo mais frequente,tendo como articulações alvo 

os joelhos, tornozelos e cotovelos, quando não tratados de 

forma correta com a infusão do fator e tratamento 

fisioterapêutico,evoluem para deformidades articular, como a 
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artropatia hemofílica. O sangramento muscular pode surgir em 

qualquer parte do corpo , sendo mais comum na coxa e 

panturrilha, as demais hemorragias pode acontecer no sistema 

digestório,urinário e hemorragia intracraniana. 

 O sangue, em contato com a cartilagem articular, onde 

fica acumulado,desencadeia um processo de degeneração da 

cartilagem, que é normalmente nutrida apenas pelo liquido 

sinovial. Este contato com frequência, evolui da hemartrose que 

é o sangramento na articulação para a sinovite crônica e, na 

sequência, se não tratada,evolui  para artropatia hemofílica, que 

pode gerar disfunções articulares importantes e, até mesmo, 

invalidez total. 

 O quadro clínico sofre variação conforme a idade do 

paciente. No período neonatal, podem ocorrer sangramentos 

associados a trauma durante o parto, sendo descrito que até 3 

a 4 % dos recém-nascidos com hemofilia podem apresentar 

hemorragia intracraniana.No primeiro ano de vida, os 

sangramentos de partes moles (hematomas) são recorrentes 

em virtude dos traumas de quando a criança começa a andar. 

Conforme há aumento das atividades físicas na infância, 

aumentam os sangramentos dentro da articulação e 

hematomas. Na fase adulta, as hemartroses de joelhos, 

cotovelos e tornozelos representam cerca de 80 % das queixas 

hemorrágicas. Além disso, cerca de 3 a 10% dos pacientes com 

hemofilia que recebem tratamento sob demanda apresentam 

hemorragia no SNC, sendo observados até 20 % de óbitos 

nesses casos e 50 % que evoluem com sequelas (PACHECO; 

WOLF,2013). 

 O  tratamento para esta coagulopatia consiste em 

profilaxia primária e secundária. A profilaxia primária consiste 

com aadministração de fator deficiente por via endovenosa 
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administrado periodicamente em longo prazo,geralmente três 

vezes por semana, após a  ocorrência da primeira hemartrose 

e antes dos 3 anos de idade. Já a profilaxia secundária , para 

portadores com hemofilia grave, indicado para pacientes que já 

apresentam algum nível de artropatia e/ou dano articular, pois 

ela controla a evolução do quadro e não tem restrição de idade 

(FATOR VIDA, 2015). 

  Quando o hemofílico se machuca, não sangra mais 

rápido, nem mais em quantidade de sangue que uma pessoa 

sem hemofilia, apenas fica sangrando durante um tempo maior 

e pode recomeçar a sangrar vários dias depois de um ferimento 

ou uma cirurgia. Só cessará com a reposição imediata do fator 

deficiente, para auxiliar no tratamento imediato do portador de 

hemofilia. 

 Antigamente, a maioria dos hemofílicos tinha sobrevida 

curta e muito difícil, apesar da variedade de tratamentos, que 

eram pouco eficientes naquela época. A partir de 1930, as 

pesquisas progrediram mais rapidamente, mas só depois de 

1960 começaram a surgir trabalhos científicos com formas de 

intervenção mais eficientes (MANSO et al., 2015). 

 O diagnóstico da hemofilia consiste na realização de um 

histórico familiar para buscar os possíveis antecedentes 

portadores da hemofilia. O exame físico avalia alguns sintomas 

e características do paciente, correlacionando com seu histórico 

familiar; a união destes resulta no diagnóstico clínico. Após a 

observação de tais aspectos, faz-se necessária a confirmação 

do diagnóstico, a partir da realização de teste laboratoriais de 

triagem da coagulação e, caso positivo, exames imunológicos 

ou utilizando-se de biologia molecular para dosar o fator 

ausente e localizar a mutação genética, respectivamente. Após 

diagnotiscado são cadastrados no hemocentro mais próximo de 
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sua cidade e realizm o tratamento pelo sistema único de saúde 

(SUS), onde rebem doses para levar para casa e realizar o 

tratamento profilático como prevenção de hemorragias 

espontâneas e acompanhamento por equipe multiprofissional 

no hemocentro são : hematologista, enfermeiro, técnico de 

enfermagem, assistente social, pesicólogo e dentista. 

 A hemorragia é a perda constante de sangue ocasionada 

pelo rompimento de um ou mais vasos sanguíneos - veias ou 

artérias (PHTLS, 2011). 

As hemorragias são classificadas em externas e internas. 

 Tendo como classificação: Hemorragia Interna: Ocorre 

quando há o rompimento do vaso sanguíneo  e o sangramento 

se dá internamente por não haver solução de continuidade na 

pele. Com o aumento do volume derramado, poderá ocorrer 

extravasamento de sangue pelas cavidades naturais. 

Hemorragia Externa: É a hemorragia visível, onde o sangue 

extravasa para fora da pele, podendo ser venoso ou arterial. Na 

hemorragia Arterial, Ocorre lesão de uma artéria, causando um 

sangramento de grande proporção, apresentando grandes jatos 

de sangue, estes jatos acompanham as batidas do coração, o 

sangue é vermelho vivo, e a perda é pulsátil, como se o sangue 

fosse ejetado com certa pressão,esse tipo de hemorragia é 

grave pela rapidez com que a perda de sangue se processa. 

Hemorragia Venosa - Ocorre lesão de uma veia, sendo uma 

perda de sangue contínua. são reconhecidas pelo sangue 

vermelho escuro, e a perda é de forma contínua e com pouca 

pressão, são menos graves que as hemorragias arteriais, 

porém, a demora no tratamento pode ocasionar sérias 

complicações.Choque hipovolêmico hemorrágico -Ocorre 

devido a processos hemorrágicos que levam à perda aguda de 

sangue e por conseguinte, falência do sistema 
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cardiocirculatório, resultando em uma inadequada perfusão e 

oxigenação dos tecidos e irrigação dos órgãos vitais, como: 

coração, pulmão, cérebro, rins e o fígado. Não havendo 

intervenção imediata, tais órgãos serão lesionados e a vítima 

poderá evoluir ao óbito (PHTLS, 2011).  

 As hemorragias capilares são pequenas perdas de 

sangue, em vasos de pequeno calibre que recobrem a 

superfície do corpo. 

Sinais e sintomas de hemorragia externa: 

- Sinais vitais anormais; 

- Presença de hematoma; 

- Saída de sangue pela ferida ou por orifícios naturais do 

corpo; 

- Presença de Fraturas Expostas; 

- Sinais e sintomas do estado de choque; 

Sinais e Sintomas da Hemorragia Interna: 

- Sinais e sintomas do estado de choque; 

- Sinais vitais anormais; 

- Presença de hematoma; 

- Rigidez da parede abdominal; 

- Fraqueza; 

- Sede; 

- Frio; 

- Ansiedade ou indiferença. 

- Alteração do nível de consciência ou inconsciência; 

- Agressividade ou passividade; 

- Tremores e arrepios do corpo; 

- Pulso rápido e fraco; 

- Respiração rápida e artificial; 

- Pele pálida, fria e úmida; 

- Sudorese; 
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- Pupilas dilatadas. 

 O nosso objetivo é sensibilizar os cuidadores para  o 

conhecimento e prática de  procedimentos de primeiros 

socorros em hemorragias no atendimento ao portador de 

hemofilia. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O relato trata-se de um menor de 14 anos, portador de 

hemofilia A grave, foi vítima de acidentes domésticos quando 

mais novo e hemorragia espontânea sendo quadro da 

patologia. Fomos os cuidadores e realizamos intervenções com 

primeiros socorros e aprendemos a administrar o fator de 

coagulação em domicílio, como procedimento de primeiros 

socorros, educação do paciente para prevenção de acidentes 

domésticos,desta forma diminuindo os riscos de grandes 

hemorragia e evolução para choque hipovolêmico como 

também outras complicações. As situações mais corriqueiras 

foram: cortes na pele, hematomas, epistaxe e hematúria. 

Medidas de primeiros socorros para cortes na pele: 

 Manter-se a calma, providenciar a dose do fator; acalmar 

a pessoas, usar equipamento de proteção individual,pedir pra 

pessoa ficar em repouso, explicar o que será feito, aplicar sobre 

o corte, perfuração ou ferimento, uma compressa ou gaze, ou 

um pano limpo ( se possível usar fazendo uma pressão firme 

sobre o local com uma das mãos; se o pano ou gaze ficar 

encharcado com sangue, este não deve ser trocado, mas 

mantido no lugar e colocado outro por cima, para não 

interromper o processo de coagulação do sangue que está 

sendo contido; continuar a compressão até que a hemorragia 
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estanque; elevar o membro afetado, manter a pessoa 

aquecida;Não oferecer líquidos;  

Medidas de primeiros socorros para hematomas 

 Providenciar a dose do fator .É essencial descansar o 

membro afetado porque isso permite aos músculos curar mais 

rapidamente; Coloque os cubos de gelo em um saco plástico, 

enrole em uma toalha e coloque- o sobre a área da perna 

afetada por 20 minutos 3 a 4 vezes por dia; O tratamento com 

utilização de gelo pode ser importante para conter o fluxo 

sanguíneo na região lesada, pois é responsável pelo aumento 

da constrição vascular (fase primária da hemostasia). Muitos 

pacientes retiram o gelo antes que se faça suficiente para 

diminuir a hemorragia; devem-se esperar quatro sensações 

ocorrerem na região lesada, nesta ordem: dor, ardência e 

entorpecimento, para que o gelo seja retirado. A permanência 

do gelo por tempo demasiado, por sua vez, pode prejudicar a 

função plaquetária, intervendo o efeito sangue ao local do 

sangramento. As compressões podem ser utilizadas em casos 

de hemorragias subcutâneas ou intramusculares, a partir do 

envolvimento dessas articulações por bandagens, as quais 

pressionam levemente o local do sangramento a fim de conter 

a hemorragia (WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA, 

2013). 

 Medidas de Primeiros socorros para hematúria 

 Manter o hemofílico em repouso, ingerir muito líquido, 

administrar o fator e procurar o centro de tratamento de 

hemofilia com urgência. 

Medidas de primeiros socorros para  Sangramento nasal –

epistaxe 

 Providenciara dose do fator de coagulação; Elevar a 

cabeça da vítima com o tronco inclinado para frente,para que 
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ela não acabe engolindo sangue;Manter a pessoa 

sentada;Comprimir a narina com os dedos; Aplicar gelo ou 

compressas frias; Não assuar o nariz;e o sangramento não 

cessar, deve - se colocar um tampão de gaze de maneira a 

preencher bem a cavidade nasal; Se essas medidas não 

adiantarem, ela deve ser encaminhada ao centro de tratamento 

de hemofilia ou hospital de emergência. 

 São freqüentes os episódios de hematúria espontânea, 

muitas vezes sem causa e sem achados anatômicos que a 

justifiquem.  Em geral, esses sangramentos não causam dor e 

a maioria dos episódios tem curso clínico autolimitado, 

respondendo a hidratação vigorosa e repouso.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A Hemofilia é uma alteração hereditária da coagulação 

do sangue que causa hemorragias e é provocada por uma 

deficiência na quantidade ou qualidade dos fatores VIII (oito) ou 

IX (nove) de coagulação. Quando uma pessoa com hemofilia, 

ou outra desordem hemorrágica hereditária, machuca-se, o 

coágulo leva mais tempo para se formar ou, quando se forma, 

não tem a consistência adequada para parar o sangramento. 

 Os sangramentos podem ocorrer de forma espontânea 

ou por acidente .O acidente pode ser definido como um 

acontecimento não intencional, desastroso e evitável, 

desencadeado pela ação repentina e rápida de uma causa 

externa, produtora ou não de lesão corporal, no âmbito 

doméstico ou nos outros ambientes sociais como trânsito, 

escola, desporto e lazer, ocorrendo transferência de uma ou 

mais energia cinética, química, térmica ou radiação ionizante. 
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 As pessoas vítimas de queda também podem sofrer 

lesões causadas por impactos múltiplos. Fatores como altura 

da queda, superfície sobre a qual a vítima caiu e a parte do 

corpo que bateu irão determinar a gravidade da lesão causada 

pela queda. De modo geral, vítimas que caem de altura superior 

à sua altura, por exemplo, (três vezes) são consideradas 

graves, porque quanto maior a velocidade da queda maior a 

gravidade, numa situação dessa o hemofílico se torna um caso 

mais grave, por isso a importância do conhecimento dos 

primeiros socorros e aprender administrar o fator em domicílio. 

 De modo geral, pacientes com hemofilia estão sujeitos 

tanto a sangramentos espontâneos, que seguem um padrão 

clínico mais característico, quanto ao agravamento de 

sangramento pós-trauma ou pós- procedimento, o que inclui 

sangramentos de qualquer natureza. Em relação a esses 

últimos, qualquer procedimento invasivo, desde injeções 

intramusculares e extrações dentárias até grandes cirurgias, 

pode levar a complicações graves. Por esse motivo, há a 

necessidade dos cuidadores dos portadores de hemofilia do 

conhecimento básico de primeiros socorros em hemorragias e 

principalmente saber administrar o fator em domicílio . 

 Os episódios hemorrágicos podem surgir 

espontaneamente ou após traumas e variam de acordo com a 

atividade residual coagulante do fator VIII ou fator IX, que 

determina a classificação da gravidade da hemofilia (BRASIL, 

2015). 

 Entretanto, a possibilidade de quedas, traumas ou outras 

lesões no ambiente domiciliar, elevam o risco de vida, 

limitações funcionais, falta no trabalho, na escola e também. 

 O Brasil tem realizado avanços significativos  no  

tratamento  para  a  hemofilia, principalmente na última década, 
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mas não basta só o tratamento adequado, sendo necessário  o  

paciente  ser  assistido  em  todos  os  aspectos  de  sua  vida. 

A qualidade de vida pode ser influenciada por vários fatores, 

como a doença, o tratamento, o modo como a pessoa lida com 

seu problema e questões como acesso ao cuidado.  

 A família tem sido ao longo dos anos, responsável por 

promover a saúde e o bem-estar aos seus integrantes, 

desempenhando atividades de proteção como a promoção de 

saúde por intermédio da orientação familiar, de alterações 

físicas do espaço domiciliar, cuidados específicos auto cuidado 

e a informação sobre a patologia e seus cuidados imediato com 

sangramentos. 

 Não podemos deixar de enfatizar que o cuidado de 

saúde no sentido amplo visa a uma harmonia do ser humano 

com o seu micro e macro ambiente, proporcionando relações 

de bem-estar e crescimento saudável. Os fatores de risco 

presentes no ambiente doméstico podem comprometer o 

desenvolvimento do portador de hemofilia, contribuindo para 

desencadear diversos tipos de acidentes que, em determinados 

casos, podem originar graves lesões e sequelas irreversíveis, 

podendo desta forma fazer adaptações no ambiente domiciliar 

de acordo com o crescimento e desenvolvmento da criança com 

hemofilia, como exemplo proteção nas quinas de mesa, tapetes 

anti escorregadio para banheiros, diminuição de móveis no 

meio da sala, protetores nas paredes próximo da cama, não 

espalhar brinquedos pela casa, evitar molhar piso, fixar tapete 

no chão,entre outros. 

 O fato dos pacientes serem bem orientados em relação 

à sua doença interfere positivamente, pois é possível 

disponibilizar para eles as possíveis alternativas de tratamento 

domiciliar, proporcionando um início de tratamento mais rápido 
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e mais eficaz. Pacientes já relataram que depois do programa 

de Dose Domiciliar houve uma grande melhora no tratamento 

devido a maior rapidez no acesso ao fator em casos de 

sangramento, que permite levar uma vida mais próxima do 

normal. 

 A fim de impedir ou retardar a instalação das sequelas é 

preciso minimizar o tempo de sangramento, promovendo a 

hemostasia o mais rápido possível por meio de administração 

endovenosa dos fatores de coagulação que se encontram 

insuficientes no plasma. A forma mais segura de reposição dos 

fatores é através do uso dos concentrados liofilizados 

específicos. Os benefícios demonstrados pelo tratamento 

domiciliar incluem a melhoria da qualidade de vida, diminuição 

da dor e incapacidade, menores número de hospitalizações e 

diminuição nas faltas à escola e trabalho. 

 O atendimento imediato e continuado da vítima 

traumatizada requer a aplicação dos princípios comuns de 

suporte de vida. Estas devem ser adaptadas de acordo com as 

características específicas de cada pessoa. É importante 

realçar que crianças têm maior capacidade de compensar 

perdas de volume mais do que os adultos. 

 A demora no tratamento pode implicar em danos 

maiores, como por exemplo, obstrução das vias aéreas a partir 

de sangramento localizado na língua, pescoço ou garganta; 

paralisia dos nervos medianos ou ulnar ou contratura isquêmica 

da mão, em caso de hematomas musculares no antebraço; 

paralisia no nervo fibular, devido à sangramentos na panturrilha; 

o comprometimento do nervo femoral no hematoma ocorrido no 

músculo ileopsoas. 

Os acidentes domésticos estão intimamente 

relacionados com o comportamento da família e rede social, 
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com o estilo de vida, com fatores educacionais, econômicos, 

sociais e culturais, como também, com as fases específicas das 

crianças, caracterizadas pela curiosidade aguçada e contínuo 

aprendizado.  

 A qualidade de vida pode ser influenciada por vários 

fatores, como a doença, o tratamento, o modo como a pessoa 

lida com seu problema e questões como acesso ao cuidado, 

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que os 

portadores de hemofilia, são muito vulneráveis aos acidentes e 

que o ambiente doméstico pode trazer riscos. Sugere-se que a 

segurança e proteção dependem dos responsáveis quando os 

portadores são crianças, visto que os acidentes são passíveis 

de serem previsíveis e prevenidos. Nessa perspectiva, a 

redução dos acidentes pode ser alcançada mediante 

prevenções educativas com pais e responsáveis, assegurando 

informações e procedimentos necessários para proteger a 

criança em relação a esse problema. 

 Portanto, observamos a necessidade da família e da 

pessoa com hemofilia estudar a patologia, aprender a 

administrar o fator em sua residência, o portador identificará a 

fase de áurea, evitar se expor aos esportes radicais sem 

equipamento de proteção, jogos bruscos e como toda pessoa 

se cuidar destacamos que não devemos superproteger as 

crianças com hemofilia e sim advertir quanto aos cuidados para 

não se machucar, explicando o que pode acontecer, com a 

ajuda da família para que esses casos possam ser minimizados 

e que vivenciem um processo de amadurecimento sem a 

necessidade de ter experiência de situações traumáticas e 

marcantes. 
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CONCLUSÕES 

 

 A educação do paciente, de seus familiares e cuidadores 

são essenciais para que os mesmos adquiram um 

conhecimento adequado sobre a doença e possam identificar 

rapidamente os sinais e sintomas das hemorragias, para que 

desta forma possam proceder ao tratamento apropriado o mais 

rapidamente possível. 

 Nessa perspectiva, a redução dos acidentes pode ser 

alcançada mediante prevenções educativas com pais e 

responsáveis, assegurando informações e procedimentos 

necessários para proteger a criança em relação a esse 

problema.  

 Mas ainda entende-se que os pacientes hemofílicos 

precisam de cuidados e um acompanhamento de qualidade, 

mesmo com a grande tecnologia inserida no tratamento, 

sempre algo que pode ser melhorado. 

 Medidas preventivas devem ser tomadas para reduzir a 

incidência e a mobilidade desses infortúnios, sendo assim vê se 

a necessidade de intensificar a discussão sobre prevenção de 

acidentes nos programas de atenção a saúde da criança. E 

também a necessidade de se incluir nestes programas formas 

práticas de orientações aos pais sobre os cuidados domésticos 

com  a prevenção de acidentes e conhecimento de primeiros 

socorros. 

 A família tem um papel muito importante nessa 

caminhada com um portador de hemofilia, quanto mais se 

informar e se capacitar para auxiliar no tratamento , mais 

segurança irá passar para o hemofílico e repassar informações 

da forma mais obejiva possível diante de uma 

emergência,como por exemplo a preparação do fator de 



PRIMEIROS SOCORROS EM HEMORRAGIAS PARA PORTADOR DE HEMOFILIA  

REALIAZADO POR CUIDADORES-RELATO DE EXPERIÊNCIA 

86 
 

coagulação, as medicações contra indicadas que predispõem 

ao aumento de hemorragias, o preparo e manejo da pessoa, 

tudo isso são informações importantes que o cuidador deve 

saber mesmo que alguém não o oriente, pois amínima 

informação ausente pode resultar em uma situação crítica e 

mudar toda a história. Vale sempre á pena estudar a patologia 

quando se trata principalmente de uma pessoa da nossa 

família.  
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RESUMO: Visita domiciliar (VD) é um instrumento de 
atendimento à Atenção Domiciliar que possibilita o 
conhecimento do contexto de vida dos usuários, condições de 
habitação e suas relações familiares. A partir da compreensão 
da realidade dos usuários, é possível a classificação da família 
quanto ao seu risco, tipo, funcionalidade e ciclo de vida, 
permitindo aos profissionais elaborarem estratégias e 
intervenções como o Projeto Terapêutico Singular (PTS), o 
Genograma e o Ecomapa. Sendo assim, este trabalho tem 
como objetivo apresentar as experiências de acadêmicas de 
medicina no acompanhamento de uma família disfuncional por 
meio de visitas domiciliares. Este relato de experiência foi 
vivenciado em estágio curricular em uma Unidade de Sáude da 
Familia(USF) no período de agosto/outubro de 2019. Assim, foi 
verificado que o escore de risco da família é R2; a classificação 
da família quanto ao tipo é outros; quanto à funcionalidade, se 
enquadram em disfunção moderada; quanto ao ciclo de vida, 
vivem o estágio III. Além disso, foi possível a contrução do PTS, 
Genograma e Ecomapa. Enquanto acadêmicas de medicina, foi 
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possível perceber a importância desses instrumentos para 
assistência familiar, bem como para a percepção de fragilidades 
do sistema de saúde que permite a baixa eficiência dos serviços 
disponíveis a essa família.  
Palavras-chave: Visita domiciliar. Disfunção familiar. 
Vulnerabilidade social. 
 
INTRODUÇÃO 

De acordo com o Ministério da Saúde (2016), a Atenção 

domiciliar (AD) é uma variante da Atenção à Saúde que permite 

ao usuário uma continuidade do cuidado através das ações que 

oferecem a prevenção de agravos, o tratamento e a 

reabilitação, sendo essa indicada á pessoas que precisa de 

uma continuidade no tratamento. Ela pode ser organizada em 

três modalidades que são determinadas de acordo com a 

necessidade de cada usuário. 

Desse modo, a AD se configura como um processo 

complexo e inclui várias modalidades de serviço e níveis 

diversos de intervenção, não sendo específico de uma doença 

ou grupo etário, demandando articulação entre paciente, família 

e equipe multiprofissional de saúde, inseridas no contexto da 

comunidade (SAVASSI, et al., 2013). Nesse âmbito, o 

instrumento utilizado para o acesso as famílias dos usuários do 

sistema de saúde é a visita domiciliar (VD). 

De acordo com Rocha, et al. (2017), VD é o 

acompanhamento dos usuários no seu local de residência, que 

deve ser planejada e sistematizada. Constitui-se como uma 

técnica que vem sendo utilizada por profissionais pela 

possibilidade de criar fortes vínculos afetivos com pacientes 

(ROCHA, et. al., 2017), além de objetivar no descobrimento e 

na abordagem de problemas, diagnóstico, busca ativa, 
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identificação de fatores de risco, prevenção de agravos, 

contexto de vida, condições de habitação e promoção de saúde 

(MAHMUD; MANO; LOPES, 2012, p. 256). 

Segundo Coelho (2002), existem dois tipos de VD, a VD 

fim e a VD meio, as quais são classificadas de acordo com os 

objetivos a serem atingidos e também como forma de 

maximizar os resultados e princípios do SUS. A VD fim, tem 

objetivos específicos; já VD meio, atua nos casos de busca 

ativa em demanda reprimida, promoção e prevenção da saúde 

mediante educação em saúde de maneira individualizada, que 

permite estabelecer canais permanentes de comunicação. 

De acordo com Coelho e Savassi (2004), existe uma 

classificação de risco que pode ser utilizada tanto para se 

estabelecer prioridades dentro de uma USF, quanto para se 

destinar maior ou menor quantidade de recursos para diferentes 

equipes e/ou microáreas de acordo com o escores encontrados. 

De acordo com essas pontuações, as famílias são classificadas 

como Risco 1, Risco 2 e Risco 3, sendo risco menor, risco 

médio e risco máximo, respectivamente. 

Esse modelo de classificação de risco permite que as 

ações sejam feitas seguindo critérios de vulnerabilidade das 

famílias, permitindo a eficácia do principio da equidade na 

distribuição de suas ações e é realizada de acordo com 

parâmetros pré-estabelecidos.  

A fim de implementar a humanização da saúde e o 

atendimento integral do SUS, previsto na Constituição de 1988 

e regulamentado em 1990 a partir da Lei 8080, os profissionais 

de saúde buscam cada vez mais a prática de estratégias para 

que se alcancem essas metas, as quais colocam o usuário no 

centro da atenção e sua saúde como fim (SILVA et al., 2013), 

buscando analisar a óptica do cuidado integral, associado a 
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dimensões de acesso, acolhimento, vínculo, responsabilidade, 

autonomia e resolubilidade (DINIZ, 2017). Dentre essas 

estratégias, existe o Projeto Terapêutico Singular – PTS.  

Segundo o Ministério da Saúde (2007), o PTS é um 

conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, 

para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão 

coletiva de uma equipe interdisciplinar. É um instrumento 

voltado às pessoas em situação de vulnerabilidade, o qual 

permite que os sujeitos se protejam de algum agravo, 

constrangimento, adoecimento ou situação de risco, de acordo 

com sua complexidade única (SILVA, et. al., 2016). 

A elaboração do PTS deve ser conduzida por uma 

relação entre os profissionais e a família, a fim de consolidar o 

vínculo e o comprometimento entre eles de forma processual. 

Diante disso, faz-se importante a qualidade das conversas, pois 

confiança ajuda a tornar possível a compreensão da história do 

outro. (SILVA, et. al., 2016). 

Com o aumento da complexidade, do interesse e das 

pesquisas na área da saúde da família, viu-se cada vez mais o 

interesse por instrumentos que sistematizem o contexto social 

de inserção e organizem os dados registrados da família 

durante o processo de avaliação nas diversas áreas da saúde 

(FRANCO; SEI, 2015). 

Desse modo, com o objetivo de contribuir com as 

reflexões dos profissionais e estudantes das diversas áreas, 

principalmente sociais e de saúde, existem alguns instrumentos 

técnicos que permitem que os profissionais, nessas situações 

mais complexas, possam recorrer para melhor compreender a 

família no contexto social, além de facilitar a realização de uma 

ação operacional. Dentre esses instrumentos, existem a 
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observação, a entrevista, o Genograma, o Ecomapa, F.I.R.O, 

P.R.A.C.T.I.C.E. e o APGAR familiar (BARBOSA, 2012).  

Segundo Barbosa (2012), o Genograma é um método de 

representação gráfica da composição familiar, incluso ao 

menos três gerações familiares, que permite armazenar dados 

sobre os aspectos biológicos, sociais, comportamentais e 

relacionais da família, aos quais podem ser recorridos de forma 

rápida, de forma a compreender as situações que a família ou 

algum dos seus membros possa apresentar. 

Nesse mesmo contexto, o Ecomapa se configura como 

um instrumento gráfico que contém as redes de apoio, 

permitindo visualizar a família em sua multidimensionalidade. A 

utilização, desses dois instrumentos de forma conjunta permite 

que os agentes de saúde possam conhecer esses contextos e 

elaborar, de forma mais fácil, práticas coerentes com a 

realidade e planos de cuidados mais eficazes (GARCIA; et. al., 

2015). 

As constantes mudanças na sociedade levaram à 

formação de novas concepções do conceito de família, as quais 

não são só constituídas pelo matrimônio ou laços 

consanguíneos, mas também na afetividade. Nesse contexto, 

são formadas as famílias socioafetiva, e dentre elas, a família 

anaparental (VIEGAS, 2017). 

A família anaparental é formada pela ausência dos pais; 

é a constituição de uma entidade familiar em uma mesma casa 

com vínculo de parentesco, porém, sem qualquer relação de 

ascendência e descendência, podendo ser composta por 

irmãos, tios(as) e sobrinhos(as) e primos(as), como também 

duas ou mais pessoas morando juntas e compartilhando apoio 

emocional e/ou econômico (TIEZZI; GESSE, 2010). 
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O ciclo de vida ou ciclo vital compreende o período da 

fecundação até a velhice, seguindo um desenvolvimento 

contínuo que termina com a morte do indivíduo (GAZZOL; et. 

al., 2018). Desse modo, o ciclo de vida familiar é dividido em 

seis estágios: estágio I (jovens solteiros saindo de casa); 

estágio II (o novo casal); estágio III (família com filhos 

pequenos), estágio IV (famílias com adolescentes); estágio V 

(lançando os filhos e seguindo em frente) e estágio VI (famílias 

no estado tardio da vida) (DIAS, 2012). 

Dentro do estudo da família, pode se classificar uma 

família em funcional ou disfuncional. Uma família funcional não 

se caracteriza pela ausência de problemas, mas sim pela sua 

capacidade de enfrentamento e resolução dos conflitos. Neste 

contexto, as famílias funcionais são aquelas que conseguem 

passar por processos de adaptação aos problemas, mantendo 

a harmonia e o equilíbrio das relações (MANGUEIRA; LOPES, 

2014).  

Segundo Mangueira e Lopes (2014), uma família 

disfuncional se caracteriza como uma família na qual não há 

consenso na prática e estilos parentais, no funcionamento, na 

dinâmica, satisfação e no suporte familiar, sendo muitas vezes 

agravados por divórcios, casamentos sucessivos, número e 

idades de filhos e enteados, doenças prolongadas de membros 

da família, dentre outros fatores. O grau de disfunção vai de 

acordo com de acordo com o nível de problemas e capacidade 

de resolução. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo 

apresentar às experiências de acadêmicas de medicina no 

acompanhamento de uma família disfuncional por meio de 

visitas domiciliares.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório do tipo 

relato de experiência, vivenciado por acadêmicas de medicina 

em estágio curricular, durante o módulo de Atenção à Saúde II. 

Foram pactuadas quatro visitas ao território-área de uma USF, 

das 8 às 11 horas, no período de agosto a outubro de 2019. 

Os alunos foram divididos em 6 grupos, correspondente 

a 6 USF. As escolhas dos grupos ocorreu de forma aleatórios e 

o mesmo foi divididos em subgrupos de 2 e 3 alunos que 

ficaram responsáveis pela visita de uma família, a fim de aplicar 

princípios e conceitos às vivências das aulas práticas, 

associando os assuntos abordados em sala na disciplina.  

 As famílias foram escolhidas pela Agente Comunitária 

de Saúde (ACS) levando em consideração a vulnerabilidade e 

a necessidade de um acompanhamento mais efetivo dos 

profissionais de saúde, onde as acadêmicas pudessem 

elaborar estratégias de planos de cuidado para melhorar a 

qualidade de vida da família.  

O estudo foi divido em 4 (quatro) visitas que tinham o 

objetivo da criação de diários através dos relatos da VD 

realizada, o embasamento teórico acerca do objetivo de cada 

visita e, para finalizar, uma uma reflexão de cunho livre que 

apresentasse uma análise crítica da vivência e do que foi 

estudado, sendo necessários ser entregue em outubro/2019. 

As atividades foram produzidas por meio de objetivos 

realizados em cada visita. A primeira visita, teve como intuito 

conhecer a família a fim de iniciar o processo de criação de 

vínculo e a sua classificação quanto a escala de Coelho e 

Savassi (2004); a segunda, constitui na elaboração do PTS; a 

terceira, teve como objetivo coletar informações para 
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elaboração do Ecomapa e do Genograma; e a quarta, objetivou 

identificar a família quanto ao tipo, a funcionalidade e ao ciclo 

vital. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

No dia 23 de Agosto de 2019, às 09h30min, as 

acadêmicas de medicina se deslocaram da USF para a 

realização da primeira VD, que tinha como objetivo conhecer a 

família e aplicar a escala de Coelho e Savassi (2004). Elas 

foram acompanhas pela ACS que é a responsável pela 

microárea, a qual consta a vila que abriga a família a qual as 

acadêmicas irão acompanhar. 

 A vila em questão é composta por 13 famílias e 47 

pessoas, as quais são todos descendentes de uma única 

matriarca, moradora há 45 anos da vila e acumuladora de lixo. 

Ainda na USF, a ACS relatou previamente a situação da 

família a ser acompanhada. Foi relatado que a família era 

composta por 3 filhos e 1 neta de uma senhora falecida há 6 

meses de Câncer de Colo de Útero. O núcleo familiar então é 

formado por um irmão mais novo, uma irmã do meio grávida de 

um pai desconhecido e uma irmã mais velha, responsável pelo 

irmão mais novo e sua filha. 

A ACS adiantou que o irmão mais novo estava 

possivelmente com depressão, pois apresentava bastante 

irritabilidade, semblante triste, comportamentos antissociais, 

desinteresse pela escola e outras atividades, além de 

apresentar delírios, afirmando que escutava a voz de sua mãe 

constantemente, sugerindo que as estudantes tentassem 

conversar com o rapaz sobre a possível visita a um psicólogo. 
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A ACS também relatou que a irmã do meio, apesar de estar 

grávida, se relaciona com uma mulher. 

Ao chegar na vila, em primeiro momento, a ACS expôs o 

território no qual viviam aquelas famílias. Posteriormente as 

acadêmicas foram apresentadas a família do paciente índice, 

no caso o irmão mais novo, sendo sua irmã mais velha a 

responsável na casa, que concordou em serem acompanhados 

pelas acadêmicas durante as quatro visitas.  

          Através da observação do território foi constatada uma 

grande quantidade de lixo acumulado em frente às casas. Foi 

relatado pela ACS que havia coleta de lixo, porém os moradores 

não realizam o descarte adequado, principalmente pela 

matriarca ser acumuladora, motivos esses que impedem o 

recolhimento adequado do lixo. Esse cenário observado 

contribui diretamente para o surgimento e proliferação de 

arboviroses, parasitoses e zoonoses. 

 Foi verificada a presença de muitos animais soltos, como 

galinhas e gatos, apresentando-se em geral bastante 

desnutridos e com aspectos doentios, despertando a atenção 

das estudantes para doenças como a Toxoplasmose, já que 

também foram constatadas algumas mulheres grávidas na vila. 

As casas, em geral, são conjugadas, de taipa e chão 

batido, sem a existência de banheiros em grande parte dessas 

residências. Isso culmina na realização das necessidades 

fisiológicas da maioria dos moradores nas áreas próximas à 

circulação dessas pessoas, próximas ao lixo acumulado ou até 

mesmo em um rio próximo. A falta de saneamento básico, 

esgoto a céu aberto e água encanada também foram 

constatados. 

A água utilizada pelos moradores para todas suas 

necessidades eram providas de apenas um poço artesiano, 
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abastecido pela água do rio, que cursa próximo a essa vila. 

Esse poço encontra-se aberto, contribuindo para proliferação 

de parasitas e contaminação externa por dejetos de animais e 

água da chuva, o que aumenta o índice de contaminação dessa 

água, pois ela já chega inadequada para qualquer tipo de uso. 

Para essa problemática, os moradores relataram que a ACS 

distribui constantemente Hipoclorito de Sódio a 2,5%, porém, 

como se sabe, essa medida é insuficiente para tornar a água 

própria para o uso. Além disso, nos períodos de chuva, o 

consequente aumento do nível do rio torna a água do poço 

ainda mais contaminada, pois o rio consegue abranger ainda 

mais os lençóis freáticos próximos, culminando no aumento da 

quantidade de água contaminada no poço artesiano dessa vila. 

Além dessas observações, foi visto que os próprios 

moradores construíram um espaço de vivência chamado por 

eles de “palhoça”, onde armam redes e se reúnem para 

descansar, conversar e jogar dominó. 

Posteriormente ao conhecimento da vila, as acadêmicas 

foram apresentadas a irmã mais velha (solteira, 26 anos), que 

preferiu recepcionar as estudantes na palhoça, localizada em 

frente a sua residência. A moça se apresentou bastante 

receptiva. Ela referiu morar com sua irmã do meio (solteira, 20 

anos), com seu irmão mais novo, (solteiro, 14 anos) e sua filha 

(6 anos) e que sua mãe, morreu de Câncer de Colo de Útero, 

em abril. O seu pai, já era separado de sua mãe há 

aproximadamente 17 anos, não possuía uma boa relação com 

os integrantes da família e nem ajudava mais nas despesas do 

irmão mais novo. Mesmo conseguindo conversar apenas com 

a irmã mais velha, percebeu-se já no início da conversa que os 

membros da dessa família ainda estavam muito sentidos com 

esse acontecimento. 
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Ao decorrer da conversa, foi constatado que ela não 

apresentava nenhum problema de saúde e utilizava a USF 

apenas quando necessitava; que estava desempregada e que 

a única renda familiar era provinda do bolsa família que recebia 

de sua filha, a qual referiu frequentar regulamente a escola e 

estava com todas as vacinas em dia. Nessa visita não foi 

possível o contato com a filha da irmã mais velha, que estava 

na escola. 

A irmã mais velha relatou que seu irmão era o que mais 

estava sofrendo com a morte de sua mãe e que, após esse 

acontecimento, se apresentava mais agressivo, desobediente, 

não frequentava mais a escola e nem realizava as atividades 

que antes lhe dava prazer, como andar de bicicleta e desenhar. 

Nessa conversa, a irmã afirmou que o rapaz tinha um vínculo 

afetivo muito forte com seu pai e sua mãe e, em um curto 

período, não tinha mais nenhum dos dois ao seu lado. Além 

disso, referiu que seu pai, após se envolver com sua esposa 

atual, não dava mais assistência a ele, nem tampouco aos seus 

outros irmãos. Foi percebido que esse fato pode ser uma das 

motivações do irmão mais novo a apresentar esses sinais 

iniciais de depressão. 

Nesse mesmo momento, a irmã despertou a 

preocupação das estudantes ao referir desconfiar do possível 

uso de drogas por seu irmão, já que ele estava andando com 

colegas usuários. No meio da conversa, o irmão é avistado 

pelas estudantes, porém, ao chamá-lo para conversa, houve a 

recusa. 

Ao perguntarem pela irmã do meio, a mais velha referiu 

que ela encontrava-se dormindo naquele momento. Referiu 

também que sua irmã frequentava a escola regularmente 

mesmo estando grávida de 8 meses; que esperava uma menina 
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e que não havia realizado nenhuma consulta pré-natal. As 

estudantes, mesmo sem conseguir contato com ela, orientaram 

a irmã mais velha sobre a importância do pré-natal e 

aconselharam a incentivar sua irmã para realização dos 

exames. 

Ao conversarem sobre a doença que acometeu sua mãe, 

ela referiu realizar citológicos periodicamente em seus exames 

de rotina, mas que sua irmã nunca havia realizado. Mais uma 

vez as estudantes a orientaram sobre a importância do exame 

citológico, principalmente pelo motivo de morte de sua mãe, que 

poderia ser evitada com a realização periódica desse exame. 

Após toda essa conversa, as estudantes se despediram 

da irmã mais velha e se deslocaram para USF a fim de debater 

sobre a visita com a professora do módulo. 

Após o debate com a professora e diante do relato 

apresentando, seguindo a escala de Coelho e Savassi (2004), 

foi verificado que a família apresentou um escore de 7, uma vez 

que apresenta baixas condições de saneamento básico (3), 

devido ao esgoto a céu aberto, acúmulo e lixo e ausência de 

água encanada; desemprego (4), pois nenhuma das irmãs 

trabalham; e relação morador/cômodo menor que 1 (0), pois, 

segundo a irmã mais velha, a casa possui uma sala, uma 

cozinha, um banheiro e 3 quartos para 4 moradores. Esse 

escore enquadrou a família na classificação de médio risco ou 

R, indicando média vulnerabilidade social e de saúde atrelado 

a necessidade de pelo menos 1 visita a cada 15 dias. 

Seguindo a classificação, de acordo com Coelho (2002), 

foi verificado que o tipo de VD realizada foi a meio, visto que o 

intuito é promover a promoção e prevenção à saúde e 

estabelecer canais permanentes de comunicação, melhorando 

o vínculo da família com os profissionais da USF. 



ACOMPANHAMENTO DE UMA FAMÍLIA DISFUNCIONAL POR MEIO DE VISITAS 

DOMICILIARES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

100 
 

Diante do exposto e da análise da primeira VD à família, 

viu-se a necessidade da construção de um PTS, a fim de que 

as relações familiares, condições de vida e experiências com as 

doenças possam ser analisadas de forma singular e possam 

trazer melhorias na qualidade de vida dos integrantes dessa 

família. 

No dia 06 de setembro de 2019, às 09h30min, foi 

realizada a segunda VD, a fim de elaborar o PTS da família. Ao 

chegar na vila, a irmã mais velha não deixou que sua filha se 

aproximasse das acadêmicas pois tinha sido diagnosticada com 

conjuntivite, fato que impediu o seu ingresso à escola durante 3 

dias. 

A irmã alegou que sua casa estava bastante bagunçada 

e convidou novamente para conversar na palhoça. Logo no 

início da conversa, ela referiu que seu irmão continuava com os 

mesmos comportamentos. Diante disso, foi constatada a 

necessidade de insistir na conversa com ele. 

Duas acadêmicas se dispuseram a tentar mais uma vez 

conversar com ele, que se encontrava trancado dentro do seu 

quarto; enquanto uma outra continuou a conversar com a irmã 

na palhoça. As estudantes pediram permissão para entrar na 

casa e logo se dirigiram ao quarto do rapaz. As primeiras 

tentativas de conversa foram frustradas, até que, quando 

desistiram, ele finalmente abriu a porta. Com a surpresa, ele foi 

convidado até a sala para conversar. Nesse momento, só 

permaneceram as acadêmicas e o irmão. 

O rapaz se apresentava cabisbaixo, tímido, triste, calado 

e choroso; não olhava nos olhos de ninguém. Nesse momento, 

as acadêmicas criaram um momento mais descontraído com 

perguntas sobre suas preferências. Ele referiu gostar de andar 

de bicicleta (ou moto) e de desenhar. Com relação à escola, 
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referiu gostar do ambiente, das pessoas e das aulas de 

Ciências, Educação Física e Religião. À medida que 

conversavam mais, elas se aprofundaram nas perguntas. Ao 

perguntar o motivo dele não ir à escola, mesmo gostando do 

lugar, ele respondeu que não tinha estímulo para realizar 

nenhum tipo de atividade, inclusive ir à escola, andar de 

bicicleta e desenhar. 

Ao ser indagado pelo motivo desse sentimento, ele não 

respondeu. Perguntaram se era porque ele estava triste pelo 

que tinha acontecido com a sua mãe. Ao tocar nesse assunto, 

o rapaz começou a chorar. Nesse momento, ele referiu não 

acreditar que a mãe havia morrido e que as vezes ainda 

escutava a sua voz. As acadêmicas acalentaram o rapaz e 

perguntaram para ele sobre seu relacionamento com Deus. O 

rapaz referiu gostar de ir à igreja, mas há tempos não a 

frequentava, pois sempre ia com seu pai e que após o seu 

abandono, deixou de frequentar. O rapaz foi encorajado a voltar 

à igreja, a fim de se aproximar de Deus e da sua mãe. 

Nesse momento também foi informado a importância da 

visita e acompanhamento de um psicólogo a ele. O rapaz referiu 

ter vergonha e medo de conversar com alguém sobre o que ele 

estava passando. Diante disso, as estudantes o encorajaram a 

conversar com um profissional, além de oferecerem ajuda 

sempre que ele precisar.  

Ao conversar com ele sobre seu relacionamento com as 

irmãs, ele referiu brigas constantes, concomitante ao que sua 

irmã afirmou. Segundo ela, as brigas são pelo seu 

comportamento desobediente, por não ir à escola e estar saindo 

com amigos suspeitos de serem usuários de drogas. Já com 

sua irmã do meio ele era mais obediente, pois sua irmã era mais 
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agressiva, porém a irmã do meio não demonstra nenhum tipo 

de preocupação com a situação dele. 

Com relação ao que o rapaz pensa em ser quando 

crescer, ele afirmou que gostaria de trabalhar como 

empacotador de supermercado, se mostrando bastante 

interessado quando as estudantes falaram do programa Jovem 

Aprendiz e sobre a possibilidade de conseguir alguma atividade 

nessa área. 

 Ao mesmo tempo que as estudantes conversavam com 

o rapaz, foi possível a observação dos cômodos do ambiente, 

já que na primeira visita não foi possível o ingresso à casa. A 

casa possui três quartos e 1 banheiro, sem água encanada. Foi 

possível perceber que os cômodos estavam com muitas roupas 

soltas pelo chão. Foi visto que um gato bem magro e 

aparentemente doente frequentava o ambiente, mas não era de 

posse da família. Nesse momento, foi orientado para o cuidado 

com o contato com esses animais para o caso de transmissão 

de doenças, como a Toxoplasmose. Além dessas observações, 

foi visto que a casa era de taipa com chão batido e sem forro 

corroborando um cenário propício para transmissão de doenças 

como a de Chagas; os eletrodomésticos que existiam na casa 

estavam bastante enferrujados, facilitando a transmissão de 

tétano. 

Apenas no final da visita foi possível o contato com a 

grávida, porém, sem possibilidade de conversa. No fim da 

conversa com o rapaz, ele garantiu que voltaria a frequentar a 

escola e também prometeu um desenho para as acadêmicas. 

As estudantes se despediram e se destinaram à USF para 

preencher o prontuário do rapaz e debater sobre a visita com a 

professora. 
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Diante da situação vivenciada pelas acadêmicas nessa 

segunda visita, foi possível a análise das vulnerabilidades, os 

riscos e as situações de difícil resolução em que estão 

inseridos, para que seja possível a construção do PTS e 

finalmente, esses sujeitos possam ser tratados de uma forma 

diferente da tradicional. 

Após realização do diagnóstico familiar, pré-requisito do 

PTS, foi vista a necessidade a curto prazo do diagnóstico da 

depressão do irmão mais novo e o acompanhamento com apoio 

de um psicólogo; já a médio prazo, será necessário inserir o 

rapaz em projetos sociais para melhora de comportamento. 

Para isso, será necessário o apoio da escola, assistente social 

do NASF e o conselheiro tutelar. Para a renda familiar, a 

intervenção mais urgente é a reversão da perda do benefício do 

Bolsa Família, e, após isso, inserir a irmã mais velha e a do meio 

(quando possível) no mercado de trabalho; para isso, pode-se 

contar com o apoio da ACS e do NASF. Com relação as baixas 

condições de saneamento, a ACS e a Secretaria de Saúde 

podem auxiliar quanto a promoção da educação em saúde e 

descarte correto do lixo. Por fim, foi vista a necessidade dos 

cuidados referentes a irmã do meio quanto a realização de 

exames na USF, cuidados puerperais e acompanhamento 

odontológico. 

No dia 20 de setembro de 2019, às 09h30min, foi 

realizada a terceira VD, com a intenção de coletar informações 

para construção do Genograma e do Ecomapa da família. 

Nessa visita, as acadêmicas prepararam café-da-manhã para a 

família. Elas foram recebidas com alegria pela irmã mais velha 

e sua filha, que novamente não foi a escola, dessa vez, por um 

corte no pé, até então não visível aos olhos das estudantes. 



ACOMPANHAMENTO DE UMA FAMÍLIA DISFUNCIONAL POR MEIO DE VISITAS 

DOMICILIARES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

104 
 

A visita começou dentro da casa com o café-da-manhã, 

que logo reuniu integrantes de outras famílias. Posteriormente, 

se deslocaram para a palhoça para iniciar a conversa. A irmã 

mais velha informou que seu irmão continua sem ir à escola e 

que ainda não começou a frequentar o psicólogo, conforme 

proposto pelas estudantes orientadas pela ACS. 

A irmã mais velha informou que na semana anterior à 

visita, o diretor da escola de seu irmão, procurou o seu pai para 

conversar sobre a situação dele, provavelmente pelo excesso 

de faltas à escola. A irmã relatou também que o seu pai ficou 

bastante furioso com esse chamado, afirmando que ia deixar de 

ajudar o rapaz, porém, ela já tinha dito que o seu pai não o 

ajudava faz tempo. 

Durante a visita, a irmã mais velha afirmou que sua filha 

passou mais dias em casa do que os previstos em seu atestado 

para a conjuntivite. Afirmou também, que estava sem receber o 

bolsa família de sua filha, mas que já tinha marcado de resolver, 

porém, ainda não teve condições pela falta de dinheiro para 

usar o transporte público. Provavelmente houve esse corte 

devido às faltas da menina à escola; fato observado, mas não 

comentado com ela. 

A visita correu tranquila, com conversas descontraídas, 

pelo fato de as acadêmicas já terem construído um vínculo 

maior proporcionando uma confiança maior entre os familiares 

e as estudantes. Dessa forma, foram elaborados o Genograma 

e o Ecomapa do paciente índice, nesse caso o irmão mais novo, 

tomando como referência as informações coletadas durante 

todas as VD realizadas. 

Assim, através do Genograma foram verificadas as 

gerações familiares, os vínculos existentes e os aspectos 

emocionais, muitas vezes conturbados entre os diferentes 
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membros. Dentre outras funcionalidades, essa ferramenta 

facilitou na criação de planos de intervenção e auxiliou na 

evidenciação de problemas de saúde que possam ter cunho 

genético, como o câncer de colo de útero na mãe do paciente 

índice. 

Através da criação gráfica do Ecomapa foi possível 

determinar os contatos dos membros da família e do paciente 

índice com outros sistemas sociais. Relacionado a ele, foi 

verificado que o desenho, a escola, o ciclismo, a família extensa 

do pai, a igreja, a USF, a praia e os vizinhos são os elementos 

sociais do meio em que o paciente habita. Nesse contexto, 

também foi possível perceber a atual situação conturbada com 

a escola, a distância com o ciclismo e a elaboração de 

desenhos, entre outros. Diante disso, essa ferramenta social se 

torna indispensável para a elaboração de um projeto de 

intervenção, pois além de identificar o equilíbrio entre as 

necessidades e os recursos da família, permite articular melhor 

uma rede de cuidados. 

       Assim, por meio desses recursos, pode-se compreender 

melhor o processo de adoecimento, facilitar a elaboração de 

estratégias intervencionais a fim de melhorar a saúde desses 

usuários e ajudar na busca de redes de apoio disponíveis. Por 

ser um instrumento voltado à abordagem familiar permite aos 

profissionais de saúde acompanhar a família e seus membros, 

propiciando a definição de ações preventivas que são capazes 

de promover a saúde. 

No dia 04 de outubro de 2019, às 09h30min, foi realizada 

a quarta VD, com o propósito de identificar a família quanto ao 

tipo, ciclo vital e funcionalidade. Nessa visita, ao chegarem na 

casa, apenas a irmã mais velha recebeu as acadêmicas, pois 

seu irmã estava dormindo, sua filha estava na escola e a irmã 
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do meio na maternidade, pois tinha dado à luz a uma menina 

no dia 02 de outubro. 

 Ao conversarem na palhoça, ela afirmou que seu irmão 

continuava sem muita frequência à escola, indo apenas 1 vez 

durante toda a semana; que continuava chegando tarde e, 

portanto, dormindo de madrugada; porém, que havia ido à igreja 

com os primos no dia anterior e que estava indo mais vezes 

andar de bicicleta. 

A irmã mais velha também afirmou que seu irmão 

começou a frequentar mais a casa de seu pai durante os últimos 

15 dias, ido para lá aproximadamente 5 vezes nesse período. 

Nessa visita, com o nascimento da filha da irmã do meio, 

foi necessária a mudança do cálculo da escala de Coelho e 

Savassi (2004) para o escore de 8, já que menores de 6 meses 

corresponde a 1 ponto na escala. Com essa adição, a família 

continua a se enquadrar na classificação R2. 

De acordo com essa classificação de estágios do ciclo 

de vida familiar, a família dele é classificada no estágio III, 

tomando como referência a situação de suas irmãs, já que elas 

possuem filhas pequenas, uma de 6 anos e a outra, recém-

nascida. 

Analisando as elações familiares dos integrantes da 

família foi possível a classificação quanto a sua funcionalidade 

do tipo disfunção moderada, pois a comunicação entre eles é 

reduzida, há pouca negociação entre os membros, distância 

interpessoal, pouca afetividade e difícil resolução de 

problemas, além de ser nítido a ausência de afetividade e 

brincadeiras entre os integrantes da família. 
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CONCLUSÕES  

 

Ao fim dessas visitas domiciliares, foi possível a 

percepção da importância do conhecimento aprofundado das 

famílias, o qual permite que os profissionais de saúde analisem 

a peculiaridade das situações, reposicione histórias de vida e 

de sofrimento psíquico ao propiciar uma atenção singularizada 

e acolhedora. A partir da VD é possível a identificação de 

causas e ocorrências que, de outra maneira, não seriam 

percebidas e associadas a alguma variável, possibilitando 

melhores ações e intervenções de saúde, reintegração, 

reinserção e reabilitação social desses indivíduos, além de um 

atendimento mais efetivo, digno, respeitoso e principalmente 

resolutivo às pessoas que necessitem de cuidados complexos. 

O Genograma e o Ecomapa se demonstraram bastante 

adequados para o entendimento da dinâmica e estrutura da 

família visitada, permitindo, juntamente com as VD, que os 

profissionais de saúde da USF pudessem elaborar estratégias 

singulares, além de uma melhor relação da família com os 

profissionais. Nessa perspectiva, o Ecomapa, em especial, se 

demonstrou extremamente útil para a avaliação da família e o 

seu meio social, a fim de melhorar os vínculos sociais básicos 

necessários. 

Já a classificação da família quanto a seu tipo, 

funcionabilidade e ciclo de vida permitiu aos profissionais de 

saúde a análise do contexto familiar a fim de entender como 

aquela família foi instituída, melhorando possibilidades de 

intervenção, prevenção de conflitos e desestruturas familiares 

além de atuarem nas mudanças que podem proporcionar os 

seus crescimentos e desenvolvimentos. 
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Foi observado que o apoio de outros setores e o trabalho 

em equipe é de extrema importância para uma intervenção 

efetiva e um melhor cuidado, já que todo saber possui limites e, 

por isso, o trabalho em equipe interdisciplinar é fundamental. 

Uma melhor integração da equipe resultaria na melhoria do 

cuidado para a família estudada, a qual se encontrava, 

anteriormente desassistida. Entretanto para que haja uma 

atenção integral, ainda há pontos a serem superados, como a 

indiferença do NASF da USF e aos problemas habitacionais, 

relacionais e financeiros de toda a família. 

Enquanto acadêmicas de medicina e futuras médicas, 

pode se avaliar as vivências dessas VD como bastante 

importantes e indispensáveis, uma vez que a partir delas, foi 

possível analisar os contextos socioeconômicos e ambientais 

vividos pela família analisada, além de as suas vulnerabilidades 

sociais e de saúde, para que estratégias mais eficazes e 

particulares sejam estruturadas a fim de melhorar as condições 

de vida, moradia e saúde dessa família. 
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RESUMO: Atualmente, a cirurgia de catarata é divisível em 
duas técnicas gerais: extração manual de catarata 
extracapsular e facoemulsificação. Esta revisão discutirá 
atualizações em técnicas cirúrgicas, comparações de 
resultados, análise de custos e o papel contínuo da extração 
extracapsular de catarata nos países ocidentais. As técnicas 
cirúrgicas para extração manual de catarata extracapsular 
sofreram muito refinamento, com inúmeras descrições de 
técnicas em uma literatura recente. Estudos que surgiram nos 
últimos anos nos permitem comparar resultados cirúrgicos entre 
diferentes técnicas e sugerem que há pouca diferença no 
resultado final quando cada cirurgia é bem realizada. A relação 
custo-benefício e a adequação de cada técnica variam de 
acordo com a localização e as instalações. A extração 
extracapsular manual de catarata (especialmente versões de 
pequenas incisões) ocupa um lugar importante na cirurgia 
moderna de catarata e, embora não substitua a 
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facoemulsificação nos países ocidentais, deve fazer parte do 
conjunto geral de habilidades de um cirurgião de catarata. A 
mudança de uma técnica cirúrgica mais simples para um 
procedimento mais complexo é um desafio real, ainda mais se 
essa técnica exigir um mecanismo difícil de adaptação a novos 
critérios clínicos e tecnológicos e a curva de aprendizado 
também for extensa e difícil. É o caso da transição da extração 
extracapsular do cristalino para a facoemulsificação no 
tratamento cirúrgico da catarata. Nosso estudo teve como 
objetivo comparar os resultados anatômicos e funcionais de 
duas modalidades de manejo cirúrgico da catarata, ou seja, 
extração extracapsular da lente extracapsular cristalina e 
facoemulsificação, além de avaliar a acuidade visual pós-
operatória com/sem óculos e a refração e/ou queratometria 
cilindro após a cirurgia; também comparar as alterações 
morfológicas e morfométricas após a implementação desses 
tipos de cirurgia na população celular do endotélio da córnea e 
listar as complicações mais comuns. 
Palavras-chave: Cirurgia de catarata; Facoemulsificação; 
Extração extracapsular de catarata. 
 

INTRODUÇÃO 

A catarata é a opacidade na lente do olho que pode 

causar uma visão distorcida e embaçada, ofuscamento e em 

casos mais graves pode levar a perda total da visão. Catarata 

deriva do latim "cataratas", que significa "cachoeira". Ao 

observar um olho com catarata sem nenhum instrumento 

específico a olho nu, pode se observar a opacidade 

esbranquiçada na área pupilar (NÚÑEZ, et al., 2019).  

Com o passar dos anos, como um fator normal do 

envelhecimento, a catarata é considerada a maior causa de 

cegueira reversível no mundo e sua cirurgia a mais realizada. 

Outros fatores como: traumas, exposição excessiva de luz 
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solar, má nutrição, uso de alguns medicamentos (cortisona), 

podem predispor ao surgimento da catarata ou mesmo acelerar 

sue processo de formação. A visão pode ser restaurada através 

de uma moderna técnica microcirúrgica combinada ao implante 

de lente intra-ocular que na maioria dos pacientes é eficiente e 

funcional (NÚÑEZ, et al., 2019).  

A cegueira por catarata incapacita o indivíduo, aumenta 

sua dependência, reduz sua condição social e reduz sua 

qualidade de vida. A recuperação da visão pela cirurgia de 

catarata produz benefícios econômicos e sociais para o 

indivíduo. É responsável por cerca da metade do número de 

cegos no mundo (em todo o mundo, os casos de cegueira por 

catarata aumentaram de 12,3 milhões em 1990 para 20 milhões 

em 2010), com a proporção de cegueira por catarata variando 

de 12,7% na América do Norte a 42% no sudeste da Ásia.  A 

cirurgia de catarata aumentou na maioria das áreas do mundo 

com as maiores reduções no leste da Ásia, na América Latina 

tropical e na Europa ocidental e as menores diminuições na 

África Subsaariana. (FERREIRA; CAVALCANTI, 2016) 

Devemos associar a queixa subjetiva do paciente aos 

sinais objetivos do exame oftalmológico. As queixas mais 

frequentes são: diminuição da acuidade visual, sensação de 

visão “nublada ou enevoada”, sensibilidade maior à luz, 

alteração da visão de cores, mudança frequente da refração 

(WIELDERS, et al., 2018). 

Os sinais objetivos encontrados no exame oftalmológico 

de rotina são: redução da acuidade visual (mensurada 

geralmente pela Tabela de Snellen) e alteração da 

transparência do cristalino na biomicroscopia do segmento 

anterior em midríase, em exame realizado com lâmpada de 

fenda (WIELDERS, et al., 2018). 
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Nos estágios iniciais da catarata, as lentes corretivas 

(óculos) ou lentes de contato pode reequilibrar a visão. Nos 

estágios mais avançados, o tratamento cirúrgico é indicado, 

onde é realizada a remoção do cristalino opaco e o implante de 

uma lente intraocular (rígida ou siliconada dobrável) artificial 

permanente, o procedimento tem duração de cerca de 15 

minutos, aproximadamente, sob anestesia tópica ou bloqueio 

peribulbar (JACOB, et al., 2019).  

Esta revisão tem como escopo a comparação das duas 

técnicas cirúrgicas para catarata: a extracapsular e a 

facoemulsificação, buscando descrever as características de 

cada uma, bem como suas vantagens e desvantagens. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, realizada a partir de 

uma busca em vários estudos publicados, que permitiu a 

formulação de novos conhecimentos baseados nos resultados 

encontrados. A revisão foi realizada em seis etapas 

(SEVERINO, 2017): 1) Identificação do tema e definição do 

problema, com destaque para a relevância da questão para a 

saúde; 2) Estabelecimento de critérios e inclusão e exclusão de 

estudos na busca bibliográfica; 3) Categorização das 

informações relevantes os estudos selecionados; 4) Avaliação 

dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5) Interpretação 

dos resultados, comparando-os com o conhecimento teórico 

prévio; 6) apresentação da revisão e síntese dos dados obtidos. 

Na busca de respostas à questão formulada, foi realizada 

uma pesquisa exploratória em periódicos on-line da área da 

saúde, nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), tendo como 
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finalidade de identificar a produção científica sobre a temática 

abordada e esclarecer conceitos acerca as técnicas de cirurgia 

de catarata, sendo utilizados os descritores “Cirurgia de 

catarata”, “Extracapsular” e “Facoemulsificação”.  

Os critérios de inclusão foram: estudos primários em 

português ou inglês, disponíveis na íntegra nas referidas bases 

de dados; que possuíam ou discutissem sobre as técnicas de 

cirurgia de catarata. Foram excluídos estudos secundários, 

teses e dissertações. 

 

HISTÓRICO DAS CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS NO 

BRASIL 

As cirurgias oftalmológicas surgiram há mais de 3000 

anos. Para que possamos compreender os métodos utilizados 

nos dias atuais é preciso entender os métodos que foram 

utilizados inicialmente.  Com o passar do tempo, muitos relatos 

infelizmente se perderam ou os que ainda existem sobre 

cirurgias de catarata encontram se incompletos (VASAVADA, 

2018). Dos relatos mais antigos encontram se entre eles as 

descrições feitas por Hipócrates (400 a.C.) e por Aristóteles 

(350 a.C.), que descrevem o olho humano de uma forma bem 

detalhada, mas com alguns equívocos, na época eles 

acreditavam que o cristalino correspondia ao acúmulo de 

substâncias na pós-morte. Já no século I d.C., Celsus, Rufus e 

Galeno relatavam que o cristalino com a cápsula e suas 

estruturas zonulares eram responsáveis pela visão (KIM, et al., 

2018). 

A grande evolução na cirurgia de catarata e seu tempo 

de virada foram no inicio do ano de 1752 no dia 13 de abril 

quando o pesquisador Jacques Daviel em seu trabalho que 

recebeu o titulo de “Um novo método para a cura da catarata 
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por meio da extração do cristalino” apresentou um novo método 

que mudaria a trajetória do procedimento (MCKEAGUE, 2018).  

No período entre a primeira e a segunda guerra mundial, 

a técnica ganhou uma enorme proporção, deixando a 

extracapsular e tornando-se o método de escolha para o 

tratamento da catarata. O uso desse procedimento teve dois 

fatores positivos que levaram a se tomar mais usual a técnica 

intracapsular, em relação à extracapsular (MCKEAGUE, 2018). 

Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a extração 

intracapsular com iridectomia periférica havia se aperfeiçoado 

de tal forma que, alguns médicos, acreditavam que não se 

poderia melhorá-la ainda mais. Joaquim Barraquer em 1958, 

desenvolveu avanços importantes com a técnica intracapsular, 

onde usava uma enzima para desfazer a zônula. No ano de 

1961, T. Krwawicz propôs de crio extração. Ambas facilitaram a 

remoção do cristalino e contribuíram bastante com a melhoria 

dos resultados cirúrgicos (JALALI, et al., 2017). 

Em fevereiro de 1965 Charles Kelman, deu um passo 

muito importante para o avanço do procedimento onde sugeriu 

que o equipamento de ultra-som utilizado pelos dentistas 

poderia ser adaptado para fragmentar o cristalino, permitindo a 

remoção do mesmo sem a necessidade de amplas incisões 

(VIVIN, et al., 2019). Em 1967 um novo equipamento de 

Facoemulsificação foi desenvolvido por Kelman que depois de 

muito trabalho e estudos, onde o procedimento era feito, 

através de uma abertura na cápsula anterior, o cristalino seria 

fragmentado por ultra-som e aspirado pela cânula do próprio 

equipamento. Desta forma, o cirurgião trabalharia em um 

sistema fechado, evitando a realização de amplas incisões e, 

consequentemente, exposição excessiva do interior do globo 

(JALALI, et al., 2017). 
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Durou cerca de 3 horas a primeira cirurgia em um olho 

humano. Os equipamentos utilizados eram grandiosos e de 

uma baixa eficiência onde o controle para fazer as cirurgias era 

muito impreciso, devido a isso, o início da sofreu muitas criticas 

(JALALI, et al., 2017). Entretanto, três fatores agiram 

sinergicamente para possibilitar o desenvolvimento da moderna 

cirurgia de Facoemulsificação: o progresso tecnológico 

(particularmente dos mecanismos de controle eletrônico) 

(JALALI, et al., 2017), novas técnicas cirúrgicas (principalmente 

a abertura da cápsula anterior por meio de uma incisão 

curvilínea contínua capsulorréxis; e o desenvolvimento de 

lentes intra-ocultares dobráveis de alta qualidade (MCKEAGUE, 

2018). 

Hoje para o procedimento de uma cirurgia de catarata, 

os profissionais têm vários equipamentos e uma alta tecnologia 

à disposição, com isso automaticamente os procedimentos se 

tornam mais seguros e rápidos, porém necessitando de maior 

curva de aprendizado por parte do cirurgião (ZHOU, 2016).    

CATARATA 

Podemos classificar a catarata em: congênitas, de 

aparecimento precoce ou tardia, e adquirida, onde incluímos 

todas as demais formas de catarata inclusive a relacionada à 

idade. De acordo com a sua localização, poderá ser nuclear, 

cortical ou subcapsular, e de acordo com o grau de opacidade, 

poderá receber a denominação de incipiente, madura ou 

hipermadura (THOMAS, 2016). 

A catarata pode variar de pessoa pra pessoa em seu 

desenvolvimento. Os sintomas geralmente apresentados pelos 

pacientes são bilaterais e se queixam de dificuldade com a 

condução noturna ou a leitura de sinais de trânsito e 
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visualização de letras pequenas (FERREIRA; CAVALCANTI, 

2016). 

 

Figura 1. Comparativo entre uma lente normal e outra com 

Catarata 

 

Fonte: (Portellinha Oftalmologia, 2019). 

Os casos em geral ocorrem com pacientes acima de 60 

anos de idade, que no mundo cresce cada vez mais. Quando 

em pacientes jovens, em geral são pacientes de risco que por 

vezes são portadores de diabetes mellitus ou uso sistêmico de 

esteroides (ICHHPUJANI, et al., 2019).  Pacientes de todas as 

idades estão sujeitos à catarata devido a trauma ocular 

significativo.  Mundialmente a catarata é a maior causa de 

cegueira reversível, onde esses números podem chegar a mais 

de 50% nas regiões mais pobres do mundo (FERREIRA; 

CAVALCANTI, 2016). 
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TABELA 1. Estimativa do Número de Pessoas com Deficiência 

Visual no Mundo. 

CAUSA 

NÚMERO EM MILHÕES 

CEGUEIRA 
DEFICIÊNCI

A VISUAL 

CEGUEIRA + 

DEFICIÊNCIA 

VISUAL 

Degeneração 

Macular 

Relacionada à 

Idade (DMRI) 

1.96 8.41 10.37 

Catarata 12.60 52.60 65.20 

Opacidade da 

Córnea 
1.28 2.89 4.17 

Retinopatia 

Diabética 
0.36 2.57 2.93 

Glaucoma 2.96 4.05 7.01 

Erros 

Retrativos 
7.42 116.34 123.76 

Tracoma 0.40 1.60 2.00 

Outros 9.04 28.13 37.17 

Todas as 

Causas 
36 217 253 

Fonte: (CBO, 2019) 

  

O aumento na miopia, pode mascarar a evolução da 

catarata em pessoas de meia idade, pois a catarata miopiza o 

paciente. Chamado de deslocamento míope, se desenvolve de 

acordo com a opacidade. Os pacientes relatam mais 

dificuldades com a visão a distância e alguns podem notar que 

a visão de perto é melhor (característica dos míopes) 

(FORTANÉ, et al., 2019). É comum atualizações de prescrições 
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de óculos em maiores intervalos antes do desenvolvimento de 

opacidade franca (CBO, 2019). 

A catarata está mais frequentemente relacionada com a 

idade (acima dos 60 anos). A patogênese está relacionada aos 

efeitos degenerativos do envelhecimento na estrutura celular. 

Já nos casos não ligados a idade, em geral os causadores são 

traumas, radiação de um tumor intra-ocultar, anticolinesterases 

tópicas (catarata tóxica), esclerite (esclerite necrosante), uveíte, 

impacto metabólico de doenças sistêmicas, como distrofia 

miotônica e uso de corticosteróides tópicos ou determinados 

fenotiazinas (AAO, 2017). 

3.1 Avaliação de diagnóstico 

Em geral é utilizado o oftalmoscópio para confirmar a 

opacidade da lente. Essa confirmação é feita através de um 

exame biomicroscópico (lâmpada de fenda) e por vezes pode 

haver obscurecimento dos detalhes do fundo ocular e caso não 

existam outras alterações no segmento anterior do globo ocular 

e se os sintomas não forem pequenos o paciente é 

encaminhado para outros exames de maior complexibilidade 

(CBO, 2019). 

 Nesses exames são observados aspectos como a 

opacidade da lente (tipo e extensão) e a realização de um 

exame de dilatação do fundo para que se descartem outras 

patologias e seja feita uma restauração completa da visão 

(TRIVEDI, et al., 2019). A Figura 2 exemplifica uma lente com a 

presença de catarata.  

 

Diagnóstico 

O diagnóstico é baseado em achados característicos de 

opacidade e o exame é bem abrangente. No geral o diagnostico 

da tem um dos três componentes: esclerose nuclear, raios 
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corticais e neblina subcapsular posterior. A lente é afetada 

diferentemente por cada um desses componentes e tem uma 

progressão e sintomas diferentes em cada um dos pacientes 

(KURT, 2018).  

As cataratas são subdivididas por sua maturidade. A 

catarata imatura transmite um reflexo vermelho e ainda permite 

uma visão da retina. Quando o reflexo não existe, ela é 

considerada uma catarata madura. Na catarata madura, a visão 

cai para um nível 20/400 ou pior. Já uma hipermadura é a 

catarata que o córtex da lente se liquefaz e o núcleo da lente é 

móvel dentro da cápsula (SOLIMAN, 2018).   

          Alguns tipos de catarata podem originar o glaucoma 

secundário, com olhos vermelhos e dolorosos, em contraste 

com muitos outros glaucomas, que geralmente são 

assintomáticos.  Podem ocorrer três tipos raros de glaucoma 

intratável: fácolítico, facoanafilático e facomórfico (CBO, 2019). 

 

Classificações da Catarata 

 A catarata pode ser classificada de acordo com os 

componentes nucleares, corticais ou posteriores, evidentes no 

exame. Em geral a maioria dos pacientes possui uma 

combinação dos diferentes componentes. A catarata nuclear 

diminui o branco e as cores, sua progressão é bastante lenta e 

a visão de perto é muito menos prejudicada do que a visão de 

longe. Em geral idosos acima dos 80 anos são portadores 

dessa catarata com um nível bem elevado. A catarata cortical 

não prejudica muito a visão. Pode aparecer repentinamente 

após trauma e tendem a progredir lentamente (KAPLOWITZ, et 

al., 2018). 

 A catarata subcapsular posterior causa um brilho 

incapacitante à luz do sol e a partir dos faróis, mesmo se a 
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acuidade visual estiver degradada apenas levemente.  

Normalmente, à distância e a visão de perto são afetadas 

igualmente (LYTVYNCHUK, et al., 2019; YU, et al., 2019). 

Progride mais rapidamente que a catarata nuclear durante um 

pequeno período de tempo, porém essa progressão ainda é 

desconhecida. A visão é melhor em ambientes escuros pela 

dilatação da pupila e pior em ambientes claros pela contração 

da pupila (PAYAL, et al., 2016). 

 

Tratamento Cirúrgico 

Nenhum teste de rotina (laboratório, imagem, 

eletrocardiograma [ECG]) é necessário em pacientes 

submetidos à extração de catarata.  Uma revisão sistemática de 

estudos randomizados (21.531 cirurgias de catarata) 

comparando o teste pré-operatório de rotina com nenhum teste 

ou teste seletivo descobriu que o teste médico pré-operatório 

de rotina aumentou os custos cirúrgicos, mas não reduziu o 

risco de eventos adversos médicos no intra ou no pós-

operatório (AAO, 2017).  Certos pacientes podem exigir testes 

pré-operatórios direcionados, por exemplo, pacientes com 

intervenções cardíacas recentes ou com risco aumentado de 

distúrbio metabólico ou índex de coagulação fora da faixa 

(FERREIRA; CAVALCANTI, 2016). 

 Para a remoção da catarata o único procedimento que 

deve ser utilizado é a cirurgia, que remove e substitui a lente 

opaca do olho, restaurando a transparência do eixo visual. As 

técnicas utilizadas atualmente são modernas e seguras e com 

baixas complicações. A lente intraocular permite a reabilitação 

de um olho, para que seja compatível com a visão da lente 

natural (HOSP, 2019). 
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As cirurgias são realizadas em níveis ambulatoriais com 

o uso de anestesia local por bloqueio ou por instilação local e 

intracameral. A sedação é intravenosa é bastante utilizada.  O 

uso da anestesia geral só é feito em casos para os pacientes 

que não podem cooperar de forma confiável sob anestesia local 

ou possivelmente para aqueles que tiveram uma complicação 

da anestesia local no olho ocular (LYNDS, et al., 2018).   

As duas técnicas mais comumente usadas para extração 

de catarata são: 

Facoemulsificação  

Também chamada de cirurgia de pequena incisão, é a 

forma mais comum de técnica de remoção de catarata em 

países com muitos recursos.  A lente é removida usando uma 

peça de mão com uma ponta de 1 a 3 mm inserida através de 

uma pequena incisão (MICs). Também chamada sonda de faco, 

contém uma agulha que vibra com energia ultrassônica para 

fragmentar a parte central dura da lente e uma manga de 

irrigação e aspiração (CARVALHO; SILVA; FERREIRA, 2016).   

Realiza-se abertura na capsula anterior, e realizamos 

fragmentação e aspiração do córtex e núcleo do cristalino. Uma 

lente dobrável de acrílico ou silicone pode ser passada por essa 

incisão menor, e é implantada no saco capsular (SHARMA, et 

al., 2019).  A Facoemulsificação pode não ser viável em 

cataratas avançadas nas quais o núcleo da lente pode ser muito 

duro, pois a vibração da ponteira de faco pode danificar o 

endotélio corneano). A pequena incisão pode ser auto selante, 

exigindo uma ou mesmo nenhuma sutura.  A Facoemulsificação 

tem a vantagem de uma recuperação visual mais rápida devido 

ao pequeno tamanho da incisão e à menor probabilidade de 

astigmatismo induzido por sutura (FERREIRA; CAVALCANTI, 

2016). 
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FIGURA 1. Facectomia Convencional 

 
Fonte: (Hospital dos Olhos de São Paulo, 2019) 

Extração extracapsular padrão de catarata 

Envolve a remoção da catarata como um todo, através 

de abertura na capsula anterior (capsulotomia ou 

capsulorrexis).  O córtex é aspirado por sistema manual ou 

automatizado, e uma lente acrílica rígida é inserida através da 

mesma incisão e colocada no saco capsular.  Uma modificação 

desta técnica, oferece algumas das vantagens de uma incisão 

menor (THOMAS, 2016). 

Uma revisão sistemática comparando Facoemulsificação 

com extração extracapsular de catarata (ECCE) para catarata 

relacionada à idade encontrou taxas mais baixas de 

complicações com Facoemulsificação, mas concluiu que os 

custos mais baixos da ECCE apoiam seu uso quando a cirurgia 

de alto volume é importante, uma vez que diferenças nos 

resultados visuais para os dois procedimentos são pequenos 

(MATHENGE, et al., 2019). Tem as incisões que variam de 8 a 

10 mm com a utilização de sutura através de fios cirúrgicos não 

absorvíveis muito finos (CARVALHO; SILVA; FERREIRA, 

2016). 

 O paciente e cirurgião podem escolher a 

Facoemulsificação sob anestesia tópica por suas aparentes 

vantagens em curto prazo.  No entanto, a ECPI tradicional é 
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uma opção razoável em certos casos de catarata avançada ou 

se a ECCE é a técnica preferida do oftalmologista escolhido 

pelo paciente para a cirurgia (MOUSTAFA, et al., 2018).  

 

FIGURA 2. Facectomia por Extração Extra-Capsular 

 
Fonte: (IDTO, 2019) 

É um procedimento minimamente invasivo e seguro, 

sendo auxiliado por duas técnicas de anestesia: a anestesia 

tópica e a anestesia com bloqueio peribulbar. Na anestesia 

tópica são utilizados colírios anestésicos e aplicação de 

xilocaína geleia na superfície do olho, sem a utilização de 

injeções, reduzindo o risco de hematomas e perfurações, 

geralmente empregado em pacientes dependentes de 

anticoagulantes (BIGYABATI, et al., 2016). Por outro lado, a 

anestesia regional peribulbar, utiliza-se da aplicação de injeção 

anestésica regional e de sedação moderada intravenosa 

(SMELTZER et al, 2011). 

Os cuidados pós-operatórios são feitos através 

prescrição de antibióticos e/ou outros medicamentos tópicos, 

associados ou não a anti-inflamatórios hormonais ou não 

hormonais. As complicações podem ser evitadas através de 

orientações médicas no período pre e pós-operatórios. No 

entanto é preciso ter cuidado com infecções, aumento da 
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pressão intraocular, edemas de córnea e traumas (DELPHINO; 

SOUZA; SANTANA, 2016). 

Do ponto de vista técnico, dá-se preferência à 

Facoemulsificação, pois é mais segura, com menor número de 

complicações; a recuperação visual é quase imediata, além de 

poder ser indicada precocemente (SURYAWANSHI, et al., 

2016). A evolução da técnica e da tecnologia utilizada na 

cirurgia de catarata, verificadas nas últimas décadas, trouxe 

como consequência imediata o encurtamento do tempo da 

cirurgia, rápida recuperação física e visual e a redução do 

tempo de internação hospitalar. Anteriormente tal internação 

exigia entre cinco a sete dias de hospitalização. Hoje o regime 

de internação de curta duração (SHARMA, et al., 2019). 

Segundo Thomas (2016) a Facoemulsificação pode ser 

desafiadora ao lidar com uma catarata muito dura e a cápsula 

frágil. Se a lente for relativamente instável com zônulas 

comprometidas, acentua ainda mais a dificuldade cirúrgica. O 

possível dano colateral nestes casos mais difíceis de 

Facoemulsificação pode afetar a íris, córnea e/ou endotélio 

corneano, o que pode comprometer os resultados pós-

cirúrgicos e resultar em um paciente infeliz que possa precisar 

de cirurgia adicional, como uma ceratoplastia do endotélio, se o 

endotélio corneano não se recuperar do trauma cirúrgico 

prolongado (GALI, et al., 2019). A combinação de uma cápsula 

frágil e catarata com falta de córtex de proteção possivelmente 

possa contribuir ao bloqueio capsular-lenticular durante a 

hidrodissecção ou, inclusive, um núcleo removido (THOMAS, 

2016). 

CONCLUSÃO 

Bastante comum entre as pessoas as pessoas idosas, a 

catarata em alguns casos também atinge pessoas mais jovens. 
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É uma doença que pode sofrer reversão evitando uma cegueira 

através do tratamento ou procedimento cirúrgico.    

Tanto o método EECP e o método FACO ajudam o 

paciente a recuperar a visão que antes era tomada pela 

catarata. Diversos estudos e artigos evidenciam que dentre os 

dois métodos utilizados tem funcionalidade, porém, o FACO 

trás mais benefícios que o procedimento EECP devido a sua 

eficácia.   

É importante seguir um pós-operatório longo e têm a 

possibilidade de garantir ao paciente a possibilidade da 

realização de atividades comuns, como por exemplos, 

atividades domésticas, e em meio à sociedade, como 

exercendo uma profissão, como também é um representativo 

da melhora na qualidade visual do paciente, consequentemente 

na melhoria da autoestima.  

O método FACO é a melhor escolha frente à EECP para 

aquele que almeja garantir uma boa qualidade de vida, em 

função do tratamento da catarata, levando-se em consideração 

o fator econômico e consequências à saúde.  
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RESUMO: A Hemorragia Pós-Parto (HPP) é uma emergência 
obstétrica e é a primeira causa de mortalidade materna em 
países de baixa renda, responsável por quase 25% dessas 
mortes a nível global em razão da massiva perda sanguínea 
que pode vir a ocorrer nesse contexto. Por vezes, faz-se 
necessária a transfusão de hemocomponentes para manter a 
vida da paciente. Todavia, existem casos em que há recusa da 
transfusão, o que confere elevado risco de morbimortalidade  a 
esses pacientes, implicando em dilemas que levantam a 
questão sobre os limites do respeito pela cultura do paciente e 
o princípio ético de não maleficência por parte do corpo médico. 
Objetiva-se relatar as condutas que foram tomadas para 
manejar o caso de uma paciente puérpera, Testemunha de 
Jeová, que evoluiu com HPP e atingiu níveis críticos de 
hemoglobina (5,2 g/dL), mas se recusou a receber 
hemocomponentes mesmo diante de quadro de gravidade e 
choque hipovolêmico. Serão discutidas alternativas à 
transfusão no tratamento da anemia grave, além de debater 
questões éticas e legais a respeito do papel do médico diante 
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desse cenário, abordando os princípios da tomada de decisão 
compartilhada. Apesar da complexidade do caso, a equipe 
responsável foi bem sucedida na condução do quadro da 
paciente, que recuperou os níveis do hematócrito ao padrão de 
normalidade em torno de 10 dias. 
Palavras-chave: Hemorragia Pós-Parto. Anemia grave. 
Recusa de transfusão sanguínea. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Hemorragia Pós-Parto (HPP) é uma emergência 

obstétrica e é a primeira causa de mortalidade materna em 

países de baixa renda e responsável por quase 25% dessas 

mortes a nível global  (OMS, 2014). O sangramento pós parto, 

em condições normais, é controlado pelos mecanismos de 

contração do miométrio -  responsável por comprimir os vasos 

que nutrem a placenta - e pela ação de fatores hemostáticos 

deciduais locais. Logo, a patogênese da HPP, na maioria dos 

casos, ocorre a partir de uma disfunção em um ou ambos sos 

mecanismos hemostáticos citados, sendo a principal, a atonia 

uterina, que pode decorrer de desordem placentária, 

remanescentes da concepção retidos ou ainda placenta 

invertida. (MARSHALL et al., 2017).  

A patogenia da HPP pode também dar-se a partir de um 

trauma, resultante do processo natural do parto ou por 

intervenções obstétricas, trabalhos de parto prolongados, 

incisões muito profundas ou pouco curvadas no abdome inferior 

ou incisão muito pequena para a passagem do feto. Nesses 

casos, o principal fator de risco é uma cirurgia cesariana prévia, 

uma vez que em úteros sem bridas é bastante rara, e mais 

frequente em países em desenvolvimento pelo acesso precário 

à cesariana de qualidade ou pela experiência em 
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instrumentação do parto vaginal da equipe obstétrica. (BATRA 

et al., 2016). 

Por último, vale ainda lembrar das coagulopatias, de 

etiologia genética, as quais levam a baixa concentração de 

fatores da coagulação, seja por sangramento ou hemodiluição 

dos componentes. Normalmente está associada a embolismo 

pelo líquido amniótico, descolamento de placenta, pré-

eclâmpsia com sinais de gravidade e síndrome HELLP - 

complicação da doença hipertensiva da gestação (VEEN et al., 

2019). 

Haja vista as proporções que o sangramento pode tomar, 

é imprescindível a formação de uma equipe multiprofissional, 

além de estoque seguro de medicações e banco de sangue 

disponíveis. A hemotransfusão é uma conduta que possui suas 

determinadas indicações, contudo, elas não serão abordados 

neste capítulo, visto que seu intuito é abordar a recusa desta 

conduta pela paciente do caso que será relatado. Desse modo, 

faz-se necessário uma relação médico-paciente bem 

estruturada, para que as razões que levam o paciente a recusar 

a transfusão sanguínea sejam totalmente esclarecidas, bem 

como os riscos que a recusa poderão proporcionar, ainda que 

existam alternativas à hemotransfusão (SKUPSKI et al., 2017). 

Ao se deparar com um paciente que recusa qualquer tipo 

de transfusão, o médico responsável deve levar em 

consideração dois princípios importantes: consideração pelos 

aspectos simbólicos do sangue; e a importância de praticar 

“humildade cultural”, definida como o respeito à diversidade e à 

individualidade do paciente, considerando múltiplas 

abordagens no traçado do projeto terapêutico (PRASAD et al, 

2016; SANTANA, 2018). Podemos, com isso, compreender a 

necessidade de conhecer e ouvir sem juízo de valor, e respeitar 
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a autonomia do paciente a respeito dos tratamentos aos quais 

ele será submetido diante das opções disponíveis (WEST, 

2014). Dentre as motivações que podem levar um paciente a 

recusar uma transfusão sanguínea, a mais frequente e que será 

abordada adiante está relacionada ao cunho religioso, mais 

especificamente às Testemunhas de Jeová (TJ), religião a qual 

pertence a paciente do caso que será descrito (ROGERS et al., 

2006). 

Além de defenderem a não aceitação de 

hemocomponentes de terceiros (células vermelhas, plaquetas, 

plasma e células brancas), o transplante autólogo também é 

abominado, visto que acreditam que o sangue não deve sair e 

retornar ao corpo, por menor que seja o tempo (salvo alguns 

casos em que aceitam o uso de circulação extracorpórea para 

cirurgias como implante de bypass, por exemplo). Geralmente, 

estão conscientes e dispostos a morrer frente a essa afirmação. 

Todavia alguns hemoderivados podem ser aceitos, como 

albumina, imunoglobulinas, fatores de coagulação e de 

recombinação, uma vez que não se enquadram diretamente 

dentro dos quatro principais componentes sanguíneos 

(ROGERS e col., 2006). Por fim, vale atentar para o fato de que 

a literatura relata que pacientes obstétricas que seguem tal 

doutrina tem um risco 44 vezes maior de evoluírem para óbito 

em caso de hemorragia (GYAMFI, 2003).  

O presente artigo objetiva discutir alternativas ao 

tratamento da anemia grave com hemotransfusão em 

puérperas em quadro de Hemorragia Pós Parto precoce, com 

quedas progressivas e graves da hemoglobina, mesmo após 

resolução do sangramento. Ademais, também será abordada a 

religião como motivação para a recusa de tratamento de HPP 

com hemotransfusão.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo se trata de um relato de caso ocorrido no 

estado do Rio Grande do Norte, que teve início no município de 

São José de Mipibu e foi transferido para a capital, Natal. Foram 

coletados dados a partir de entrevista com a paciente, no 

período de 10 à 20 de setembro de 2019 – referente ao tempo 

de internação da paciente na Maternidade Escola Januario 

Cicco (MEJC). A paciente aceitou participar do estudo e assinou 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Mais informações 

foram retiradas do prontuário físico do Hospital Regional 

Monsenhor Antônio Barros, localizado no município de São 

José de Mipibu e do prontuário eletrônico da MEJC, centro de 

referência em gestação de alto risco do estado. Este estudo foi 

previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), número 

30951413.7.0000.5292. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Paciente do sexo feminino, 38 anos, gestante (G1P0A0), 

com idade gestacional de 38 semanas e 1 dia (por data da 

última menstruação), busca o sistema de saúde já em trabalho 

de parto comprovado por exame físico. Deu à luz a feto vivo, 

apgar 8/9, em Hospital Regional próximo de sua cidade. 

Posteriormente, evoluiu com quadro de HPP volumosa - não 

quantificada - obrigando a paciente a ser levada para o centro 

cirúrgico, onde foi realizada exploração do canal vaginal. Neste, 

foram identificadas lacerações do canal vaginal e, também, 

atonia uterina, ambos grandes fatores de risco para HPP. 

(SHEINER et al., 2005). 
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Ainda no centro cirúrgico, foi realizada curetagem 

uterina, correção das lacerações e tamponamento da cavidade 

uterina com balão de Condom e 500ml de SF 0,9%, associado 

a 40 UI de ocitocina e 08g de Ipsilon IV no intuito de conter o 

sangramento da paciente. No fim de todo o procedimento, 

encontrava-se com estabilidade do quadro, consciente e 

orientada, mantendo monitorização com acesso venoso 

periférico em ambos membros superiores. Uma hora após os 

procedimentos realizados, a paciente já se encontrava com 

sangramento contido, porém com pressão arterial média (PAM) 

de 56 mmHg 

De acordo com o Organização Panamericana de Saúde 

(2018), a administração profilática de ocitocina para prevenir 

HPP está indicada nas doses descritas na figura 1 e, também, 

outras medidas profiláticas estão descritas na figura 2. Tal 

medida é capaz de reduzir até 50% dos casos dessa 

complicação. A mesma droga também é primeira escolha no 

tratamento da HPP vigente. Outras alternativas de uterotônicos 

são Metilergometrina e Misoprostol. Ácido tranexâmico (ATx), 

enquanto droga anti-fibrinolítica, deve ser administrada 

concomitantemente às demais medidas investigativas e 

farmacológicas durante o manejo da hemorragia. Tal droga 

demonstrou reduzir de 20-30% da mortalidade por HPP quando 

administrado em até 3 horas do início do sangramento, sem 

maior incidência e efeitos adversos, como aumento do risco de 

eventos tromboembólicos (WOMAN Trial Collaborators, 2017). 

Apesar da escassa evidência de prejuízo ao feto, o ATx só deve 

ser administrado após sua retirada devido a capacidade de 

cruzar a barreira placentária (SHAKUR et al., 2018). O quanto 

antes, e concomitante a farmacoterapia, também deve ser 

realizada massagem uterina bimanual a partir da manobra de 
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Hamilton (figura 2). Em 30 minutos, já deve ser observado efeito 

farmacológico das drogas. 

 

Figura 1. Esquema de ocitocina na prevenção da HPP 

 
Fonte: OPAS, 2018. 

Figura 2. Resumo das medidas de prevenção da HPP a serem 
adotadas nos pontos de atenção ao parto. 

 
Fonte: OPAS, 2018. 
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Figura 3. Manobra de Hamilton 

 
Fonte: OPAS, 2018. 

 

Apesar de contido o sangramento com as medidas 

anteriormente citadas, uma outra condição poderia ainda 

oferecer perigo: sua religião. A paciente pertencia a vertente 

cristã Testemunhas de Jeová, na qual a transfusão sanguínea 

é proibida, salvo alguns hemoderivados (WEST, 2014). Dessa 

forma, o risco de complicação e recursos limitados de 

alternativas à hemotransfusão motivaram a equipe a transferi-

la para o serviço de referência em gestação de alto risco na 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). Neste centro, foi 

admitida na UTI, apresentando-se consciente, eupneica, 

hipocorada 4+/4+, taquicárdica (155 bpm), pressão arterial 116 

x 85 mmHg, com SpO2 98% e sem sangramento vaginal 

aparente.  
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Exames realizados durante o pré-parto evidenciaram 

níveis de hemoglobina e hematócrito de 10,8 g/dL e 32%, 

respectivamente (referência para mulheres, segundo OMS: hb 

< 12,0 g/dL), enquanto o hemograma pós-parto no mesmo local, 

apresentou resultados de hemoglobina de 5,2 g/dl e 

hematócrito de 16%.  

À sua admissão, para corrigir a hemoglobina de 5,2g/dl, 

foi prescrita Eritropoetina 16.000UI subcutânea a cada 48h e, 

para garantir a manutenção do tônus uterino, prescreveu-se 

Misoprostol 800mcg (4 comprimidos de 200 mcg), dose 

recomendada pela Federação Internacional de Ginecologia e 

Obstetrícia. Para manejo da dor, Paracetamol 500mg de 6/6h e 

Tramadol 50mg/ml foram prescritos inicialmente e indicados 

apenas se dor, a partir do segundo dia de internação. 

Antibioticoterapia foi prescrita com Ceftriaxona 1g uma vez ao 

dia, recomendação da OMS em casos de retirada manual da 

placenta do canal uterino. Foi realizada nova exploração do 

canal de parto, para o qual prescreveu-se dextrocetamina, 

anestésico único utilizado em investigações diagnósticas e 

cirúrgicas que não requerem relaxamento muscular, além de ter 

indicação em intervenções obstétricas e ginecológicas 

extraperitoneais, como dilatação e curetagem. Deixou-se 

prescrito, também, antieméticos se houvessem náuseas e 

vômitos, além de alimentação hiperprotéica desde o segundo 

dia de internamento. 

As condutas acima citadas foram, em sua maioria, 

tomadas devido a necessidade de se utilizar alternativas à 

hemotransfusão, no intuito de respeitar a autonomia da 

paciente. A última resolução do CFM (Resolução CFM Nº 

2.232/2019), a qual foi resumida em alguns pontos, 

primeiramente esclarece o direito do paciente de ter sua 
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autonomia respeitada ao recusar algum tratamento, desde que 

seja eletivo. Assim, a partir do entendimento da nova resolução, 

à priori, a equipe médica não poderia obrigar a paciente a 

receber transfusão sanguínea, contudo, frente a um possível 

agravamento de seu quadro, há de surgir dúvidas quanto a 

definição da hemotransfusão no momento. Se caracterizada 

como situação de urgência, não há prerrogativa do CFM que 

resguarde o respeito à autonomia da paciente de recusar o 

tratamento, da mesma forma que nenhuma resolução 

proporciona liberdade para que o médico realize a transfusão à 

força na paciente. Desse modo, buscando evitar possíveis 

desentendimentos futuros, foi assinado um Termo de 

Consentimento Informado pela paciente, no qual ela declara 

que todos os riscos acerca de sua situação e referentes à 

recusa da hemotransfusão foram esclarecidos pela equipe 

médica da instituição. Um outro ponto abordado pela resolução, 

em se tratando de gestantes,  informa todo o fluxograma judicial 

que o médico deve seguir quando este acredita que a recusa 

do tratamento pela gestante se caracteriza como abuso de 

direito em relação ao feto, sem, contudo, obrigar o médico a 

tomar alguma conduta à força na paciente; os demais pontos 

são respostas às críticas de que tal resolução retirou a 

autonomia da mulher gestante.  Desse modo, podemos 

compreender que a resolução coloca como prioridade a saúde 

do feto em detrimento da autonomia da paciente, visto que 

respeita o direito da paciente negar tratamento somente se não 

houver prejuízo ao feto Ou seja, ainda permanecem dúvidas 

sobre a demarcação do tênue limite entre respeito à autonomia 

da paciente e não maleficência ao feto. 
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CONCLUSÕES  

 

Diante de um quadro de HPP, deve ser de conhecimento 

da equipe hospitalar responsável pelo caso o seguimento de 

protocolo de conduta pré-determinado. A equipe 

multiprofissional deve ser composta por obstetra, enfermeiro, 

anestesiologista, hematologista e cirurgião vascular, pensando 

na possibilidade de intervenção cirúrgica para controle da 

hemorragia. Por isso, foi adotado, em obstetrícia, o conceito de 

“Hora de Ouro”, que defende a resolução do sangramento 

dentro da primeira hora após o diagnóstico, com o objetivo de 

reduzir a mortalidade materna por HPP (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2018). Logo que constatados sinais e sintomas de 

hipovolemia após o parto e conhecendo o desejo da paciente 

de não receber sangue, os devidos cuidados devem começar 

de imediato. Além disso, deve ser de entendendimento do 

paciente que caso o sangramento não consiga ser contido, o 

paciente certamente irá a óbito (ROGERS, CROOKSTON, 

2006). Condutas em anestesiologia podem contribuir para 

limitar a perda sanguínea, tais quais o modo de ventilação, 

anestesia local ou regional, hipotensão ou hipotermia 

deliberadas, torniquetes, se apropriado, e hemorragia cirúrgica 

agressiva. 

Os sinais vitais devem ser monitorados continuamente 

por meio de dois acessos venosos periféricos, com o intuito de 

também correr infusão de cristalóide usado para ressuscitação 

volêmica, que pode ser potencializada com a administração de 

vasopressores. A procura da causa e local do sangramento 

deve ser realizada o quanto antes e, para isso, anestesia pode 

ser necessária para revisar o canal de parto, cavidade 

abdominal e reto, além de verificar atonia uterina. Nesse 
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processo, procura-se atentamente por lacerações, rotura ou 

inversão de útero, produtos retidos da concepção - 

principalmente após parto vaginal.  

Em caso de refratariedade aos uterotônicos, uma 

abordagem mais invasiva deve ser considerada, mantendo a 

farmacoterapia. Nesse caso, podemos lançar mão de 

tamponamento com balão intrauterino para ganhar tempo 

enquanto decide-se entre uma intervenção radiológica e 

cirúrgica. Seu mecanismo de ação, apesar de pouco elucidado, 

baseia-se na diminuição da pressão de perfusão da artéria 

uterina. Tal medida é bastante útil para atonia ou sangramento 

do segmento inferior do colo do útero. A reposição de 

hemocomponentes é fortemente recomendada, principalmente 

em razão do risco de intervenção cirúrgica, que pode ser 

necessária se o sangramento se manter, indicando falha do 

balão. As contraindicações atentadas pelo Ministério da Saúde 

são infecções cervicais, vaginais ou uterinas, neoplasias 

cervicais invasivas e sangramentos arteriais que necessitem de 

abordagem cirúrgica. O dispositivo pode permanecer por até 24 

horas e requer antibioticoterapia profilática (cefazolina 1g, EV, 

de 8/8h). 

Há, ainda, a possibilidade de seguimento cirúrgico para 

correção do tratamento em caso de falha das condutas 

anteriores, porém não serão discutidas neste capítulo. 

Outro ponto a ser levantado é a necessidade de se 

maximizar a tolerância à baixa distribuição de oxigênio aos 

diversos tecidos do organismo, seja pela diminuição da 

demanda de oxigênio, seja pelo aumento de sua oferta. No 

primeiro caso, para diminuir a demanda de oxigênio do 

organismo, faz-se necessário a sedação farmacológica da 

paciente associada ao uso de ventilação mecânica, a partir da 
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identificação de hipóxia tecidual. Já no segundo caso, para 

aumentar a oferta de oxigênio aos tecidos, podemos lançar mão 

de suplementação com oxigênio hiperbárico, proporcionando 

ao plasma sanguíneo uma melhor oportunidade de dissolução 

do oxigênio. Esta última conduta não apresenta eficácia a longo 

prazo, possuindo, na realidade, melhor eficácia como uma 

forma de ganhar tempo em pacientes que receberam 

administração de eritropoetina e ferro, enquanto essas 

substâncias não surtem efeito. Outra forma de aumentar a 

oferta de oxigênio é pela utilização de substitutos de sangue, 

comumente chamado de “sangue artificial”, que podem ser 

administrados em pacientes que recusam hemotransfusão, 

servindo como carreadores de hemoglobina. Contudo, essa 

conduta está à mercê da aceitação de pacientes Testemunhas 

de Jeová, mesmo não se tratando de sangue humano 

(WEISKOPF, 2010). Apesar disso, há também o empecilho da 

dificuldade de se encontrar tal produto no Brasil, visto que até 

mesmo nos EUA sua utilização é baixa devido a pouca 

produção pela indústria farmacêutica. 

Demais medidas diante do tratamento de hemorragias 

incluem diminuir a perda sanguínea, limitando a coleta de 

amostras (no caso relatado, restringiram a coleta de novos 

exames para dias alternados) além de diminuir os riscos de 

novas perdas a partir de anticoagulação e tratamento de 

coagulopatias (SCHARMAN et al., 2017). Além disso, a 

hematopoiese pode ser otimizada a partir de suplementação 

com ferro, folato e vitamina B12  e administração de 

Eritropoetina, mesmo que demorem mais tempo a surtir algum 

efeito (SCHARMAN et al.; SAGLIMBENE et al.; SCHANDER et 

al.; 2017). 
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Desse modo, essas condutas vão de encontro à patente 

necessidade de se interromper a perda sanguínea do paciente 

que recusa transfusão sanguínea, além do também necessário 

esforço para a manutenção da estabilidade hemodinâmica da 

paciente (SCHARMAN et al., 2017). 

É importante lembrar que se trata de uma escolha do 

paciente e sua consciência religiosa, podendo determinados 

componentes serem aceitos ou não por diferentes seguidores. 

Por isso, torna-se de grande relevância ouvir o paciente e 

elucidar suas dúvidas e preocupações a respeito de sua 

condição. A partir disso, será possível exercer a tomada de 

decisão compartilhada, a qual deve basear-se a partir de dois 

princípios: a consideração acerca dos múltiplos significados 

simbólicos do sangue e o exercício da competência cultural, 

qualificada às especificidades do paciente (SKLAR DP.; 2018). 

Os passos para essa decisão incluem conhecer as crenças e 

os motivos de recusa do paciente; estar ciente e aberto sobre 

os desejos do paciente, inclusive caso mude de opinião; discutir 

planos para possíveis situações extremas de ameaça a vida 

antes que cheguem a complicar de fato, além de expor todas 

as consequências da recusa, inclusive morte; manter a empatia, 

ética e profissionalismo, evitando embates ou convencimento e 

mantendo a confidencialidade; e sempre documentar os 

desejos e decisões do paciente, de preferência de forma 

antecipada a qualquer complicação (KLEIN et al., 2019; 

SHANER e PREMA, 2014; SCHARMAN et al., 2017; WILOP e 

OSIEKA, 2018; PETRINI, 2014). 
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RESUMO: A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de 
entrada no sistema, a qual deve fornecer atenção centrada na 
pessoa e não na doença. Baseando-se nos seus atributos  – 
acesso, integralidade, longitudinalidade e coordenação, 
orientação familiar e comunitária, e competência cultural – é 
viável que haja saúde primária de qualidade sem sobrecarregar 
os outros níveis. No Sistema Único de Saúde (SUS) há uma 
variedade de serviços oferecidos, que são imprescindíveis para 
atender a demanda populacional de todas as faixas etárias. 
Dentre elas, pode-se citar: cuidado materno-infantil, 
puericultura, saúde do adolescente, saúde do idoso, atenção às 
doenças crônicas, saúde bucal, saúde mental, atenção 
domiciliar, formação de grupos, procedimentos ambulatoriais, 
imunizações. Dessa forma, pela diversidade de atendimentos 
prestados à população, torna-se necessário explorar cada 
tópico, com o intuito de exemplificar sobre a importância da APS 
e informar a sua ampla cartela de serviços, como forma de 
melhor esclarecer aos usuários e profissionais. Foi realizada 
uma revisão bibliográfica por meio de pesquisa nas bases do 
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científicas Scientific Electronic Library Online (ScIELO), Google 
Acadêmico, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), protocolos e 
diretrizes do Ministério da Saúde. Por fim, evidencia-se a 
importância dos serviços da atenção básica para a população, 
a qual representa o primeiro contato dos cidadãos ao SUS e 
quando bem estruturada, amplia a resolutividade de problemas, 
o que contribui para não sobrecarregar outros níveis de 
atenção.  
Palavras-chave: Sistema único de saúde. Atenção primária à 
saúde. Estratégia saúde da família. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Atenção primária à saúde (APS) é uma estratégia do 

Sistema Único de Saúde (SUS) desenvolvida para atuar como 

a porta de entrada do usuário no sistema. Essa, teve suas 

normatizações atualizadas em outubro de 2011 com o 

desenvolvimento da Política Nacional de Atenção Básica, 

buscando organizar o serviço médico e transformar a APS em 

um núcleo de apoio ao indivíduo, prezando pelo seu bem-estar 

físico, psicológico e social. Ademais, trouxe uma nova visão 

acerca do cuidado à saúde, onde procura visualizar o paciente 

não como uma doença, mas como um ser que precisa de apoio 

em diversos âmbitos da vida (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2017; 

MACINKO, MENDONÇA, 2018; PINTO GIOVANELLA, 2018). 

Assim, foram desenvolvidos atributos para esse novo 

modo de saúde, os quais devem estar presentes para que haja 

um manejo primário de qualidade e contribua para coordenar a 

atenção fornecida nos níveis de atenção secundário e terciário. 

Dentre os princípios temos o acesso, integralidade, 

longitudinalidade, coordenação do cuidado, focalização na 

família, orientação comunitária e competência cultural; esses 
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têm como objetivo facilitar a entrada do paciente no serviço, 

estimular o acompanhamento e abordar todas suas 

problemáticas, sempre pregando o respeito e apoio aos 

diversos contextos de hábitos e crenças (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017; GUSSO, 2019; PINTO GIOVANELLA, 2018). 

Além disso, a estratégia da APS deve atender três 

funções essenciais para cumprir com a qualidade esperada. A 

primeira, resolubilidade, denota a necessidade de um trabalho 

resolutivo e capacitado, com o dever de auxiliar até 90% dos 

problemas da sua área. Já a comunicação, explica o encargo 

de organizar o fluxo de pacientes entre as redes de atenção. E, 

por fim, a responsabilização, que atenta ao relacionamento 

próximo com toda a população, conhecendo os impasses do 

seu território (MENDES, 2015). 

Para essa dedicação prolongada, o setor conta com 

diferentes profissionais - agentes comunitários, técnicos de 

enfermagem, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, 

enfermeiros, médicos de família e comunidade, dentistas, entre 

outros. Todos devem atuar de forma interdisciplinar para 

promover o melhor apoio ao indivíduo (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017). 

De acordo com Mendes (2015) a demanda da Atenção 

Básica é complexa e diversa, devido fatores quantitativos e 

qualitativos, o que representa um desafio para os profissionais 

de saúde. Assim, os motivos de procura podem ser divididos 

em: condições agudas, condições crônicas agudizadas, 

condições gerais e inespecíficas, condições crônicas não 

agudizadas; pessoas hiperutilizadoras; administrativas; 

atenção preventiva; atenção domiciliar; e autocuidado apoiado. 

Dessa forma, nota-se que as unidades básicas estão aptas a 

oferecer variados serviços e serem resolutivas nas suas 
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demandas, e por isso, diminui a procura por especialidades e 

acelera o acesso do paciente à consulta.  

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 

esclarecer a importância da APS e discorrer sobre sua ampla 

cartela de serviços oferecidas à população, e assim discutir 

como ela funciona como mediadora para organizar o fluxo de 

atendimento no serviço público. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A construção desse artigo teve como subsídio uma 

revisão literária nas bases de dados Scientific Electronic Library 

Online (ScIELO), Google Acadêmico, Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), protocolos e diretrizes do Ministério da Saúde, a 

fim de reunir o conhecimento científico já descrito sobre o tema 

e construir uma discussão com embasamento teórico. As fontes 

incluidas e utilizadas deveriam ser datadas nos últimos 05 anos. 

Para tal, foram utilizados os seguintes descritores, 

cadastrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), a 

partir das palavras-chave: atenção primária à saúde, estratégia 

saúde da família, cuidado da criança, crescimento e 

desenvolvimento, saúde da mulher, saúde do idoso, doença 

crônica, visita domiciliar, saúde bucal. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. Cuidado materno-infantil 

 

A assistência à saúde materno-infantil é uma estratégia 

relevante na APS, que vai desde o pré-natal até a puericultura, 

o que representa papel fundamental na prevenção e 
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intervenção precoce de situações de risco e patologias do 

binômio mãe e filho.  

O pré-natal diz respeito às consultas com médicos e 

enfermeiros para o acompanhamento da gestação. O Ministério 

da Saúde (MS) recomenda, no mínimo 06 consultas na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) e mesmo se a gestante tenha indicação 

de ser encaminhada ao serviço terciário, ela continua sendo 

atendida na APS. Durante esse período, são abordados temas 

que preparam a mulher e sua rede de apoio, estimulam a 

participação da família, incentivam e orientam acerca da 

amamentação, iniciam o planejamento reprodutivo, entre outros 

fatores.  

Já o pós-parto ou puerpério é o período em que os 

profissionais irão acompanhar as modificações involutivas 

causadas durante a gravidez. É um período delicado para as 

mulheres, pois envolve risco de complicações graves - sendo 

as principais causas de morte nesse momento: hemorragias e 

infecções - medos, anseios e muitas dúvidas. Segundo Gusso 

(2019): 

“os cuidados devem ser individualizados, a fim de 

atender às necessidades da dupla mãe-bebê, 

respeitando as crenças e opiniões da mulher e de 

sua família sobre os cuidados nessa fase da vida.” 

Além disso, o acompanhamento global do bebê se dá 

através da puericultura, com consultas que visam avaliar o 

crescimento e desenvolvimento (CD) da criança, bem como 

orientar as mães sobre nutrição, imunização, higiene e 

prevenção de injúrias. Tem início na primeira semana de vida e 

preza pela saúde e bem-estar infantil, buscando rastrear 

também possíveis riscos de vulnerabilidade social. 
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Por fim, para ilustrar o cuidado materno-infantil na APS, 

foi criado em 2011 pelo Ministério da saúde o projeto Rede 

Cegonha. Esse, busca garantir às mulheres uma atenção 

humanizada desde o planejamento reprodutivo ao puerpério, 

com objetivo de enfrentar os índices de mortalidade materna e 

violência obstétrica. Além disso, o programa também abrange 

a criança, o qual assegura o direito ao nascimento e CD 

saudáveis. Ele tem como princípios o respeito à diversidade 

cultural, ética e racial; equidade; direitos sexuais e reprodutivos; 

e estimula a participação e mobilização social. 

 

2. Saúde do Adolescente 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define 

adolescência como uma fase de processos biológicos, que 

permeiam por transformações físicas, sociais e psicológicas, 

aparecimento de desejos, predileção a criar grupos e 

descobertas. Frente à isso, existem lacunas nos cuidados aos 

adolescentes em relação à assistir as peculiaridades desse 

período. Assim, o objetivo principal que deve ser posto em 

consideração pela equipe de saúde é a integralidade no 

planejamento de medidas da saúde para promoção, prevenção 

de agravos e cuidado clínico.  

Ponto fundamental para esse processo é a criação de um 

vínculo com o jovem, gerando uma maior probabilidade que o 

mesmo tenha interesse em participar ativamente nas tomadas 

de decisões a fim de preservar sua saúde como um todo.  

Também é primordial garantir o acesso e continuidade 

de assistência à jovens expostos à vulnerabilidade social, 

atuando na prevenção de drogas, saúde mental e educação 

sexual – prevenindo Infecções Sexualmente Transmissíveis 
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(IST’s) e maternidade juvenil, que possui taxa alarmante 

segundo o Fundo de Populações das Nações Unidas (FPNU, 

2017) de 62 gestações para cada mil jovens, entre 15 e 19 anos, 

superando a taxa mundial que corresponde a 44 adolescentes 

grávidas para cada mil. A prevenção desses e outros agravos 

possui impacto significativo na sociedade geral, visto que 

afetam diretamente no futuro profissional que esses jovens 

poderiam ter, como também em maiores gastos públicos que 

poderiam ser evitados. Sendo por fim referenciados de acordo 

com suas necessidades. 

As ações na escola podem ser consideradas o pontapé 

inicial para o jovem criar interesse para cuidar de si mesmo, 

criando grupos de debates e palestras no local que pode ser 

considerado um dos de maior interação de indivíduos nessa 

faixa etária. Já nas consultas, a entrevista inicial poderá ser feita 

só com o adolescente ou com a família, sendo importante um 

momento a sós com o mesmo propiciando uma expressão livre 

e evitando condutas e observações precipitadas, guardando-as 

para quando o vínculo esteja consolidado, respeitando sempre 

o pudor e esclarecimento de tudo que será realizado. 

 

3. Saúde do idoso 

 

O envelhecimento da população brasileira nas últimas 

décadas, contribuiu significativamente com o aumento dos 

indivíduos com mais de 60 anos, que trouxe consigo novos 

desafios para os modelos tradicionais do cuidado à saúde. 

Houve mudanças no perfil epidemiológico dos cidadãos, 

ocorrendo a diminuição gradativa de patologias 

infectocontagiosas e parasitárias e a ascensão das Doenças e 

Agravos Não Transmissíveis (DANT), responsáveis pela maior 
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parte dos casos de adoecimento e óbito em adultos, 

principalmente em idosos (DANTAS et al, 2017). 

Tendo em vista a necessidade de uma padronização 

para o serviço prestado para a população idosa, em 2006 foi 

implementada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

(PNDPI), normatizada pela Portaria Nº 2.528, vigente 

atualmente, que possui algumas diretrizes, entre elas: 

promoção do envelhecimento ativo e saudável, atenção integral 

à saúde da pessoa idosa, estímulo às ações intersetoriais, 

provimento de recursos capazes de assegurar qualidade de 

atenção à saúde da pessoa idosa, estímulo à participação e 

fortalecimento do controle social. A PNDPI tem por finalidade 

proporcionar melhoria na qualidade de vida desse segmento 

etário, por meio de ações coletivas e individuais que visam a 

recuperação, manutenção e promoção da autonomia e da 

independência destes (VERAS; OLIVEIRA, 2018). 

O cuidado prestado à saúde da terceira idade é um 

direito garantido pelo Estatuto do Idoso, por intermédio do SUS, 

o qual assegura o acesso universal e igualitário, serviços de 

promoção e prevenção em saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação das diversas patologias 

prevalentes nesse grupo (MS, 2019). São utilizadas estratégias 

importantes que objetivam desenvolver o envelhecimento ativo 

e saudável, que permitam a esse público uma manutenção da 

capacidade funcional e da autonomia, consequentemente, uma 

melhor qualidade de vida. 

A APS tem papel primordial na coordenação do cuidado 

a estes usuários, em que os funcionários avaliam esse público 

em uma esfera multidimensional - englobando a saúde física, 

saúde mental (cognição e emoções), autonomia, integração 

social, suporte familiar e independência econômica - na qual 
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reconhecem suas necessidades e os recursos comunitários, e 

a partir disso elaborar planos terapêuticos (PEREIRA, ROSA, 

2018).  

De acordo com Schenker (2019), apesar de poucos 

estudos sobre o impacto da APS no atendimento aos idosos, as 

estatísticas disponíveis indicam que ela é capaz de gerenciar 

da melhor forma o cuidado às doenças crônicas, principais 

patologias prevalentes nesse grupo, bem como reduzir 

possíveis internações e idas aos pronto-socorros não 

necessárias. 

4. Doenças Crônicas na APS 

 

As doenças cardiovasculares, os cânceres, as doenças 

respiratórias crônicas, doenças musculoesqueléticas e o 

diabetes mellitus se configuram como as principais doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), tendo sido responsáveis, 

em 2015, por 51,6% do total de óbitos na população de 30 a 69 

anos no Brasil (Ministério da Saúde, 2018). Segundo Malta 

(2017) as DCNT são responsáveis por cerca de 70% de todas 

as mortes no mundo, estimando-se 38 milhões de mortes 

anuais.  

As DCNT compõem um quadro importante no contexto 

de saúde pública brasileira, haja vista que apresentam elevada 

morbimortalidade, causam redução da qualidade de vida e 

oneram altos custos para o sistema. Nesse sentido, a Atenção 

Básica entra como ferramenta chave para rastreio e manejo 

desses pacientes, desde a prevenção à gestão de caso. E ao 

fazer um trabalho multiprofissional que garanta acesso e 

rastreio dos pacientes de alto risco contribui para evitar as 

complicações que causam sobrecarga dos serviços terciários.  
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5. Hiperdia na APS 

 

A elevada prevalência e as graves complicações da 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e da Diabetes Mellitus 

(DM) no Brasil convocam a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

a propor ações educativas juntos à população adscrita no intuito 

de prevenção destes agravos e de manutenção da qualidade 

de vida dos portadores de tais patologias. Nessa direção, a 

implementação de grupos operativos têm o potencial de 

promover educação em saúde, possibilitando maior 

conhecimento e aprendizagem sobre autocuidado, com 

potencial de favorecer o melhor controle dos níveis glicêmicos 

e pressóricos (GONÇALVES, 2015). 

O Programa “Hiperdia” tem como objetivo cadastrar e 

acompanhar todos os portadores de HAS e DM. Para isso, deve 

ser feito um cadastro com a ajuda dos agentes comunitários de 

saúde (ACS) e preenchimento por enfermeiro ou médico, ou 

através do comparecimento do portador crônico aos serviços. 

No cadastramento, é determinado o escore de Framingham 

para avaliar o risco cardiovascular e quais necessitam de 

atenção especial. Depois de cadastrados, os pacientes são 

acompanhados por uma equipe multidisciplinar de acordo com 

as necessidades individuais e assim, são vinculados à UBS e à 

ESF. 

Além disso, o programa ajuda a conhecer o perfil 

epidemiológico da população e orienta gestores públicos na 

adoção de estratégias de intervenções. Uma das grandes 

dificuldades dos portadores de diabetes e hipertensão é a 

adesão ao tratamento, mas com o Hiperdia os agravos podem 

ser reduzidos ou até mesmo prevenidos através da mudança 
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do estilo de vida e terapia farmacológica adequada, diminuindo 

a demanda de outros níveis de atenção. 

 

6. Atenção domiciliar 

 

          A atenção domiciliar (AD) é uma estratégia realizada 

pela equipe de saúde fora da UBS, nos domicílios de famílias 

de diferentes grupos sociais, com o intuito de formar e/ou 

fortalecer o vínculo entre os profissionais e os pacientes, 

compreender a dinâmica das relações familiares, e também 

entender melhor o processo saúde/doença/cuidado da 

população (CONZ, ROCHA 2017). 

Configura-se como uma ação disponibilizada pelo SUS, 

sendo realizada pelos profissionais da ESF e/ou NASF, os 

quais reconhecem e respeitam a individualidade de cada família 

e utilizam estratégias e intervenções terapêuticas 

diferenciadas, de acordo com a necessidade de cada paciente. 

De acordo com Gusso (2019): 

“as visitas domiciliares são reconhecidas como 

uma prática de inquestionável importância não só 

no descobrimento como na abordagem de 

problemas, diagnóstico, busca ativa, prevenção 

de agravos e promoção da saúde.” 

No SUS, a AD é organizada em 3 modalidades, 

diferenciadas pelo tipo de complexidade de atendimento 

necessário. A AD Tipo 1 (AD1) destina-se aos usuários 

portadores de doenças controladas e com limitação de 

locomoção, o que prejudica a ida ao posto de saúde. Já as 

modalidades tipo 2 e 3 são responsáveis por patologias mais 

complexas, que necessitam de um suporte de equipamentos, 

materiais, medicamentos, atendimento de urgência e 
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emergência e transporte, além da presença do cuidador. Essas 

duas últimas modalidades são de responsabilidade do Serviço 

de Atenção Domiciliar (SAD), que é um serviço complementar 

ao da atenção básica e dos serviços de urgência (MS, 2016). 

Por fim, a AD é um instrumento indicado na prestação de 

cuidados à saúde do indivíduo, sua família e comunidade, e 

essa tríade do cuidado domiciliar (família x paciente x equipe de 

saúde) é um sistema complexo e passível de transformações 

frequentes. Os componentes envolvidos nessa atividade 

procuram promover o cuidado humanizado, em busca de 

aperfeiçoar a integralidade dos usuários no âmbito da APS. 

 

7. Saúde Bucal  

Durante muitos anos, no Brasil, as práticas odontológicas 

no SUS deu-se de forma paralela e afastada do processo de 

organização dos demais serviços de saúde. Atualmente, a 

saúde bucal foi introduzida às demais especialidades, 

proporcionando assim, um melhor acesso e um atendimento 

integral para o cidadão. 

Na atenção básica, para o planejamento das atividades 

de Saúde Bucal é importante se basear em dados 

epidemiológicos, pois eles permitem identificar as principais 

doenças bucais, monitorar riscos, avaliar o impacto das 

medidas adotadas e estimar necessidades de recursos para os 

programas.  

Os principais agravos que acometem a saúde bucal e 

que têm sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de 

sua prevalência e gravidade são: (1) cárie dentária; (2) doença 

periodontal – (a) gengivite e (b) periodontite; (3) câncer de boca; 

(4) traumatismos dentários; (5) fluorose dentária; (6) 

edentulismo; e, (7) má oclusão. 
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De acordo com a última caderneta de Saúde Bucal, o 

conteúdo para as ações educativas coletivas deve abordar: as 

principais doenças bucais; a importância do autocuidado, da 

higiene bucal, da escovação e o uso do fio dental; os cuidados 

a serem tomados para evitar a fluorose; as orientações gerais 

sobre dieta e do auto-exame da boca; os cuidados imediatos 

após traumatismo dentário; a prevenção à exposição ao sol 

sem proteção; e, a prevenção ao uso de álcool e fumo. 

 

8. Vacinação  

 

O programa nacional de imunização (PNI) criado em 

1973 é sem dúvida um dos principais projetos para a saúde 

pública brasileira, caracterizando-se por ser um procedimento 

básico e de grande valia como medida de prevenção de 

doenças imunopreveníveis e declínio da morbimortalidade nas 

últimas décadas, sendo uma das ações essenciais na 

promoção de saúde no contexto da atenção básica. É uma das 

formas mais custo-efetivas para evitar doenças – atualmente, 

previne-se cerca de 2 a 3 milhões de mortes por ano. Outras 

1,5 milhão de mortes poderiam ser evitadas se a cobertura 

global de vacinação tivesse maior alcance (OMS, 2019). 

Na sala de vacinação, a equipe de enfermagem é 

responsável pelo manuseio, conservação e administração dos 

imunobiológicos, paralelamente, todos profissionais da saúde 

são encarregados de apontar aos usuários a importância e 

benefícios acarretados. Também fazem parte os agentes 

comunitários de saúde que tem papel fundamental em captar a 

população e encaminhá-los à UBS para o manejo adequado. É, 

de fato, um trabalho em equipe que traz resultados à sociedade 

como um todo. 
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Prova maior não há sobre a magnitude alcançada pela 

imunização que a erradicação e diminuição de doenças no 

Brasil. No entanto, infelizmente, a corrente antivacinação vem 

aumentando paulatinamente, preocupando fortemente a classe 

médica pela ocorrência da reintrodução de doenças que não 

foram eliminadas completamente. O sarampo, por exemplo, 

doença considerada erradicada em 2016 pela Organização 

Mundial da Saúde, não registrava casos há mais de 1 ano, 

porém esse quadro se alterou em 2018, com boletins 

apontando para um surto no país. Outros exemplos de doenças 

que correm perigo de reintrodução são a poliomelite, difteria e 

rubéola. 

Por isso, é fundamental a educação continuada na 

capacitação da equipe de saúde, principalmente devido às 

atualizações anuais do calendário vacinal brasileiro, evitando 

dúvidas para os profissionais e prejuízo para a população.  

 

9. Procedimentos na APS 

 

A cirurgia ambulatorial é composta por procedimentos de 

pequeno e médio porte que são realizados com anestesia, não 

demandam de internação hospitalar e a permanência do 

paciente no serviço não deve exceder 24h. Logo, se houverem 

os insumos necessários para os procedimentos ambulatoriais – 

como retirada de nevos, de carcinoma baso e espinocelular, de 

cisto sebáceo, de lipoma, cantoplastia e drenagem de abscesso 

– se torna passível a realização deles nas UBS. Dessa forma, 

evita-se a sobrecarga dos outros níveis de atenção e aumenta 

o poder de resolutividade da atenção primária. 

A maioria dos pacientes deve pertencer à classe I e II do 

escore da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA). 
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Os classificados como ASA I não apresentam alterações 

orgânicas, fisiológicas e bioquímicas ou psiquiátricas, e 

necessitam apenas da correção cirúrgica. Já o ASA II, é um 

paciente com doença sistêmica controlada. Na seleção desses 

pacientes, também devemos considerar a idade, alergia 

medicamentosa e condição física e mental. 

Os procedimentos ambulatoriais apresentam as 

seguintes vantagens: redução de custos, quando comparada 

aos que necessitam de internação hospitalar tem uma redução 

de 55%; maior disponibilidade de leitos hospitalares para 

cirurgias mais complexas; diminuição de risco de infecção 

hospitalar; retorno mais rápido para o ambiente domiciliar e 

social. 

 

10. Grupos 

A Atenção Básica à Saúde apresenta como uma de suas 

diretrizes estimular a participação popular, visando sua 

autonomia e capacidade de autocuidado. Dessa forma, as 

ações de prevenção e promoção à saúde são essenciais no 

manejo dos seus pacientes, especialmente os trabalhos 

realizados por meio de grupos. O conceito de grupo, segundo 

Enrique Pichon-Rivière (1940), consiste em um “conjunto 

restrito de pessoas, ligadas entre si por constantes de tempo e 

espaço, articuladas por sua mútua representação interna, que 

se propõem, de forma explícita ou implícita, a uma tarefa que 

constitui a sua finalidade”. Já de acordo com Osório (1997), são 

humanos capazes de se reconhecerem em sua singularidade e 

que exercem uma ação interativa com objetos compartilhados.  

Para criação dos grupos é importante que o profissional 

de saúde identifique os problemas da população, analise cada 

ser como um sujeito individual com característica biológicas, 
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históricas e sociais diferentes, e a partir disso, inicie um 

processo de educação em saúde. Dessa maneira, os grupos 

podem servir para monitorar a situação de saúde dos usuários, 

sendo uma ferramenta de racionalização do trabalho dos 

profissionais, pois diminui a demanda por consultas. No 

entanto, o principal objetivo na utilização de atividades grupais, 

nesse nível de atenção, está na possibilidade do 

desenvolvimento de características como cooperação, 

vínculos, comunicação, adaptação crítica e reflexiva à 

realidade, entre outras ligadas ao desenvolvimento sustentável 

de comunidades. 

No Brasil, essa estratégia vem sendo utilizados em 

diversas áreas da saúde no SUS, principalmente na Atenção 

Primária. Esses podem ser aplicados para promoção da saúde, 

prevenção de doenças e prestação de cuidados específicos, 

como a ESF. Além disso, contribui para um tratamento precoce 

e eficaz das patologias, minimizando o sofrimento e a 

incapacidade. Bons resultados nesse campo contribuem para 

uma maior otimização do trabalho, com a diminuição das 

consultas individuais, participação ativa no processo educativo 

e envolvimento da equipe de profissionais com o paciente. 

Portanto, esse método alternativo às práticas 

assistenciais favorecem o aprimoramento de todos os 

envolvidos, não apenas no aspecto pessoal como também no 

profissional, por meio da valorização dos diversos saberes e da 

possibilidade de intervir criativamente no processo de saúde-

doença. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, pôde-se perceber a ampla cartela de 

serviços disponível pelo SUS à população na Atenção Primária 

à Saúde, o que na teoria, permite o acesso integral aos 

usuários, desafogando os demais níveis de atenção, o 

secundário e o terciário. No entanto, a falta de recursos e 

profissionais capacitados para oferecer essas atividades 

prejudica o fluxograma de atendimento, o que denota a 

necessidade de uma melhor gestão dos insumos direcionados 

à saúde pública, a fim de organizar o fluxo e possibilitar a plena 

funcionalidade da UBS.  

 Ademais, é imprescindível um maior esclarecimento da 

população acerca do tema citado, visto que grande parte dos 

usuários desconhecem a diversidade de atendimentos que são 

ofertados à comunidade. Nesse sentido, a educação em saúde 

serve como ferramenta de reconhecimento dos seus direitos e 

atrai a coletividade para UBS, onde podem obter um serviço 

completo, regido pelos princípios de cuidado integral e 

humanizado. 
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RESUMO: A constipação alcança uma incidência que varia de 
15 a 83% nos pacientes em Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI). Essa variação se dá pela falta de uma definição 
universalmente aceita. No Brasil, pouco sabe sobre constipação 
em adultos criticamentes doentes. Esse estudo objetiva avaliar 
a incidência e fatores associados à constipação em pacientes 
críticos através de uma revisão integrativa realizada nas bases 
de dados: BVS, LILACS, SciELO e no PUBMED de 2015 à 
2019. Foram adotados os seguintes descritores para a 
localização dos artigos: Constipação intestinal (Constipation; 
Estreñimiento); Cuidados críticos (CriticalCare; Cuidados 
Críticos); Terapia Intensiva (IntensiveCare; Cuidados 
Intensivos). Foram selecionados 7 trabalhos nos quais os 
principais achados correlacionados com a constipação foram: 
aumento da mortalidade na UTI, aumento do tempo de 
permanência e tempo de ventilação em pacientes críticos. O 
estudo também revelou que nutrição enteral tardia, uso de 
sedativos e cirurgia foram fatores de  risco independentes para 
defecação tardia e o número de dias em uso de medicamentos 
com ação no trato gastrointestinal são fatores independentes de 
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proteção para constipação. Outros estudos são necessários 
para elucidar os efeitos da constipação intestinal no prognóstico 
dos pacientes críticos. Diante desses achados, faz-se 
necessário a criação de protocolos e planos de ação para 
prevenção e tratamento desse distúrbio nas unidades de terapia 
intensiva. 
Palavras chave: Constipação intestinal. Cuidados críticos. 
Terapia intensiva. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A ampliação do acesso à saúde e aos serviços 

hospitalares no Brasil tem contribuído para maior sobrevida dos 

pacientes e, com isso, se observa maior número de pacientes 

com complicações a longo prazo e que precisam de internação 

em Unidades de Terapia intensiva (UTI) (NOVARETTI; 

QUITÉRIO; SANTOS, 2015). Alguns destes pacientes 

sobrevivem à condição crítica inicial, porém continuam a sofrer 

com disfunções de órgãos e permanecem em estado 

inflamatório por longos períodos (LOSS et al., 2017). 

Avanços nas abordagens terapêuticas para pacientes 

críticos, como ventilação mecânica (VM), monitoramento 

invasivo e não invasivo, ventilação extracorpórea e terapia de 

substituição renal, associados com melhor compreensão do 

comportamento fisiopatológico em pacientes críticos, levaram, 

nas últimas décadas, a uma queda das taxas de mortalidade 

(ZIMMERMAN; KRAMER; KNAUS, 2013). 

A Unidade de Terapia intensiva pode ser definida como 

uma área equipada com tecnologia avançada e equipe 

multiprofissional treinada para prestar assistência a pacientes 

potencialmente recuperáveis, com necessidade de suporte a 
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um ou múltiplos órgãos e que se beneficiam de monitorização 

detalhada e de tratamentos invasivos (NATES et al., 2016). 

Nesses locais, os pacientes ficam suscetíveis a inúmeros 

procedimentos e medicações, estando em constante exposição 

a sua própria microbiota e a do ambiente hospitalar. A maioria 

das vezes eles são acometidos por diversas complicações do 

processo hospitalar, como doenças agudas ou até mesmo 

complicações de doenças crônicas (MOREIRA et al., 2016). 

No ambiente da UTI são realizados esforços para 

restabelecimento das funções orgânicas e monitorização 

hemodinâmica. Com este foco, sabe-se que muitas 

intervenções realizadas podem, aparentemente, resultar em 

efeitos indesejáveis sobre a motilidade gastrointestinal 

(BATASSINI, 2017). 

O paciente crítico, segundo as diretrizes da Sociedade 

Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN, 2009), é 

aquele que desenvolve resposta inflamatória sistêmica 

associada a uma falência orgânica, com previsão de suporte 

para função orgânica por pelo menos 3 dias. Caracteriza-se 

também por aumento da morbidade por infecções, 

hospitalização prolongada e alta mortalidade. Esses pacientes 

estão suscetíveis a desenvolver várias complicações 

gastrintestinais (SINGER et al., 2009) 

Pacientes gravemente enfermos apresentam o risco de 

constipação e diarreia devido a vários fatores, como: 

desidratação, administração de sedativos ou analgésicos, 

mobilidade reduzida, ventilação mecânica, ou o próprio 

processo da doença (DIONÍZIO; CRUZ, 2019). 

Eventos diarreicos costumam ser mais sinalizados, uma 

vez que adicionam carga de trabalho à equipe de enfermagem, 

já a ocorrência de constipação parece negligenciada, pouco 



CONSTIPAÇÃO INTESTINAL EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UM 

ESTUDO DE REVISÃO INTEGRATIVA 

172 
 

priorizada, tomando-se atitudes apenas em situações extremas 

(BATASSINI, 2017). 

A constipação alcança uma incidência que varia de 15 a 

83% nos pacientes em Unidades de Terapia Intensiva. Essa 

variação se dá pela falta de uma definição universalmente 

aceita (GARCIA et al., 2016). De acordo com os estudos 

disponíveis, a constipação foi definida como ausência de 

passagem de fezes entre 3 e 6 dias após a internação na UTI 

(PRAT et al., 2016). 

As consequências da constipação podem levar a 

complicações que incluem desde irritação até perfuração 

intestinal. A constipação está relacionada ao maior tempo de 

permanência em ventilação mecânica e de internação 

hospitalar. São maiores os riscos para broncoaspiração, 

pneumonia associada à ventilação mecânica e intolerância à 

nutrição enteral (FEITOSA; COÊLHO, 2018). 

No paciente crítico, os episódios de sepse e choque 

séptico são geralmente frequentes e comprometem a 

motilidade gastrointestinal, aumentam os níveis de circulação 

de endotoxina, mediadores inflamatórios e aumento da 

produção de óxido nítrico. Por outro lado, a constipação pode 

causar crescimento bacteriano excessivo e, por sua vez, é a 

causa da infecção hospitalar e sepse (MARTÍN et al., 2014). 

Nesse cenário, com o intuito de fornecer melhor 

entendimento e redirecionamento das práticas assistenciais  

para prevenir a constipação em pacientes críticos, esse estudo 

tem por objetivo avaliar a incidência e fatores associados à 

constipação em pacientes críticos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O presente estudo foi realizado através de uma revisão 

integrativa da literatura, proposta a sumarizar os resultados de 

estudo clínico sobre a ocorrência, definições, fatores 

associados e complicações da constipação em pacientes 

críticos. A busca foi realizada nas bases de dados: Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS): LILACS (Literatura Latino Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Eletronic 

Library Online) e na base de dados internacional PUBMED 

(Medical Published – service of the U.S. National Library of 

Medicine). Os critérios de seleção foram: artigos em português, 

inglês e espanhol com os resumos disponíveis nas bases de 

dados supracitadas. Foram adotados os seguintes descritores 

para a localização dos artigos: Constipação intestinal 

(Constipation; Estreñimiento) combinado com cuidados críticos 

(CriticalCare; Cuidados Críticos) e Terapia Intensiva 

(IntensiveCare; Cuidados Intensivos. Em um primeiro momento, 

a seleção dos artigos deu-se pela avaliação do título, seguida 

pelo resumo e, posteriormente, da leitura do artigo na íntegra. 

Artigos identificados a partir da lista de referências daqueles 

estudos encontrados na busca também foram avaliados 

respeitando os aspectos éticos e legais. Como resultado da 

revisão integrativa, inicialmente, foram identificados 108 artigos 

potencialmente elegíveis que após a filtragem ficou em 46 

artigos. Desses, 19 eram repetidos, permanecendo um total de 

27 artigos. Após a leitura dos resumos e conferência dos 

critérios de elegibilidade, foram incluídos 7 publicações na 

revisão integrativa. Os artigos foram publicados entre 2015 e 

2019. 
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Figura1. Fluxograma do processo de seleção de artigo nas 
bases de busca. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a leitura criteriosa dos artigos nas bases de dados 

indexados nos referidos bancos de dados nos últimos 5 anos, 

obedecendo o período de publicação, sendo os mesmos 
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selecionados de forma minuciosa e verificando a adequação 

aos critérios de inclusão conforme a importância para responder 

ao tema proposto nos periódicos, realizou-se o fichamento 

catalográfico do material bibliográfico. 

Foram incluídos nessa revisão 7 estudos, onde após o 

processo de seleção de literatura, foram avaliados de acordo 

com o objetivo do trabalho, desenho do estudo, excluindo-se, 

assim, os artigos que não apresentavam como foco principal a 

constipação em unidade de terapia intensiva. Os resultados 

associados aos artigos relacionados na literatura colaboram 

para uma reflexão a respeito da prevalência da constipação 

intestinal em pacientes internados em unidades de terapia 

intensiva e seu impacto na progressão da doença crítica. 

Desses 7 artigos, 1 descreve sobre os fatores de risco para 

constipação e sua associação com os resultados dos pacientes 

críticos, 1 versa sobre a importância de definição de tempo e 

duração da constipação no paciente crítico, 3 sobre a 

incidência, fatores associados e a importância do critério de 

definição, 1 sobre a influência da terapia laxante diária na 

prevenção de disfunção orgânica em pacientes sob ventilação 

mecânica e outro comparando a eficácia de dois 

medicamentos: bisacodil e senalin. A tabela 1 resume esses 

trabalhos.  
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Tabela 1. Tipos de estudos encontrados com o tema da 
pesquisa 

Referência Título Tipo de 

estudo 

Azevedo et 

al., 2015 

Daily laxative therapy reduces 

organ dysfunction in 

mechanically ventilated patients: 

a phase II randomized controll 

ed trial 

 

Estudo clínico 

prospectivo, 

randomizado, 

controlado. 

Fukuda et 

al., 2016 

Risk factors for late defecation 

and its association with the out 

comes of critically ill patients: a 

retrospective observational 

study 

 

Estudo 

observacional 

retrospectivo 

Prat et al., 

2018 

Constipation in critical care 

patients: both timing and 

duration matter 

 

Estudo 

observacional 

prospectivo 

Prat et al., 

2016 

Constipation:incidence and 

impact in medical critical care 

patients: importance of the 

definition criterion 

 

Estudo 

observacional 

prospectivo 

Batassini, 

2017 

Incidência e fatores associados 

à constipação: Coorte 

prospectiva de pacientes adultos 

críticos 

Estudo de 

coorte , de 

temporalidad

e 

contemporân

ea 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4572636/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4572636/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4572636/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4572636/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4572636/
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Batassini, 

Beghetto, 

2018 

Constipation in a cohort 

prospective in adult critically ill 

patients: How much occurs and 

why? 

 

Estudo de 

coorte 

prospectivo 

Alikiaii et al., 

2019 

Comparing the Efficacy of Two 

Drugs Senalin and Bisacodyl in 

Treatment of Constipation in 

Intensive Care Units’ Patients 

Estudo 

randomizado 

duplo cego 

 

Batassini e Beghetto em 2018 em uma coorte 

prospectiva de adultos críticos em unidade de Terapia Intensiva 

de um hospital de alta complexidade identificou que dos 157 

pacientes do estudo, 75,8% deles apresentaram constipação. 

Com essas mesmas características, Martín et al. (2014) 

mostraram uma incidência de constipação de 84,06% dos 

integrantes do estudo.Outros estudos também mostram 

elevada incidência, como Guerra, Mendonça e Marshall (2013) 

no qual a incidência foi de 72% da amostra. 

Fukuda et al. (2016) investigando os fatores de risco para 

constipação e sua associação com os resultados dos pacientes 

internados em UTI no ano de 2011, selecionou os pacientes em 

dois grupos: o grupo de defecação precoce (menos de 6 dias) 

e grupo de defecação tardia (maior ou igual a 6 dias). Alterações 

nas variáveis clínicas entre a admissão e o dia 7 na UTI foram 

avaliadas para investigar os efeitos da defecação tardia. Os 

desfechos clínicos foram mortalidade na UTI, tempo de 

permanência na UTI e tempo de ventilação. A taxa de 

mortalidade não foi significativamente diferente entre os dois 

grupos. O tempo de permanência na UTI foi significativamente 
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maior no grupo de defecação tardia do que no grupo de 

defecação precoce o que corrobora com os estudos de Gacouin 

et al. (2010), na qual a constipação foi associada ao maior 

tempo de internação (p<0,01) e, no estudo de Mostafa et al. 

(2003), em que o tempo médio de permanência na UTI foi maior 

em constipados (10 versus 6,5 dias). O tempo de ventilação 

mecânica não foi significativamente diferente entre os dois 

grupos, embora tendesse a ser mais longo no grupo de 

defecação tardia. Estudos realizados por Costa, Vulcano, Polla 

e Colaboradores (2013), demonstraram que os pacientes 

apresentaram tempo de VM duas vezes maior que os sem 

constipação. Em análise de regressão linear para predição de 

tempo de VM, a constipação foi preditora de maior tempo de 

VM, mesmo após ajuste por gênero e gravidade (p = 0,043). 

Segundo Azevedo, Machado (2013), a constipação 

relaciona-se a aumento do tempo de ventilação mecânica, do 

tempo de internação, piora da evolução de disfunções 

orgânicas e aumento da mortalidade. Assim, seu tratamento 

poderia resultar em melhor prognóstico por reduzir a ocorrência 

dessas complicações. 

Ainda segundo Fukuda et al. (2016), o uso de sedativos 

e fentanil foram administrados em mais pacientes  no grupo de 

defecação tardia do que no grupo de defecação precoce. Entre 

os pacientes sob ventilação mecânica, os sedativos foram 

administrados a 83% dos pacientes no grupo de defecação 

precoce, já no grupo de defecação tardia, os sedativos foram 

administrados a 95% dos pacientes. Procedimentos cirúrgicos 

foram realizados em mais pacientes no grupo de defecação 

tardia do que no grupo de defecação precoce. A proporção de 

pacientes que iniciaram a nutrição enteral tardia (maior ou igual 

a dois dias) foi significativamente menor no grupo de defecação 
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precoce do que no grupo de defecação tardia. Assim o estudo 

revelou que nutrição enteral tardia, uso de sedativos e cirurgia 

foram fatores de  risco independentes para defecação tardia. 

Prat et al. (2016) a fim de de definir a incidência e o 

impacto da constipação em pacientes críticos, dividiu os 

pacientes constipados em dois subgrupos: ausência de 

passagem das fezes por mais de 3 dias, porém menos de 6 dias 

(subgrupo de 3 dias) e nenhuma passagem de fezes por 6 dias 

ou mais (subgrupo de 6 dias). Percebeu-se que 51,9% dos 189 

pacientes que entraram no estudo apresentaram constipação, 

sendo 53 no grupo de 3 dias e 45 no grupo de 6 dias. Neste 

estudo também deduziu-se que os paciente constipados 

apresentaram maior probabilidade de uso de ventilação 

mecânica, nutrição enteral, vasopressores e sedação. Ambos 

os subgrupos de pacientes constipados apresentaram a mesma 

probabilidade comparados aos não constipados. Os pacientes 

do subgrupo de 6 dias, apresentaram maior probabilidade de 

receber vasopressores quando comparados aos não 

constipados. Os pacientes do subgrupo de 6 dias apresentaram 

maior probabilidade de ter pelo menos uma pneumonia 

associada à ventilação mecânica (PAV). Um maior número de 

pacientes que apresentaram constipação evoluíram com óbito. 

Não houve diferença em relação à sobrevida entre o subgrupo 

de três dias e aos pacientes não constipados. Os pacientes do 

subgrupo de 6 dias tiveram piores resultados quando 

comparados aos pacientes não constipados. 

Dessa maneira, Prat et al., nesse estudo em 2016, 

conclui que pelo menos 6 dias na primeira passagem de fezes 

após a admissão na UTI era obrigatório para definir a 

constipação.  
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Devido  à carência de uma definição específica para a 

constipação em paciente graves, a American 

Gastroenterological Association, em suas diretrizes,  define 

constipação como freqüência de eliminação de fezes menor 

que 3 vezes por semana, sensação de esvaziamento retal 

incompleto, fezes endurecidas, esforço para eliminar fezes e 

necessidade de toque para esvaziamento retal. Estes critérios, 

conhecidos como critérios de Roma, são pouco práticos e, por 

conseqüência, pouco aplicáveis a pacientes graves (Locke; 

Pemberton, 2000). 

Prat et al. desenvolveu novos estudo em 2018 

corroborando que o tempo e a duração da constipação são 

critérios importantes para o paciente crítico. Os pacientes foram 

novamente divididos em três subgrupos: não constipados, 

constipados de 3 a 5 dias (precoce) e constipados com pelo 

menos 6 dias (tardio). No estudo não foram encontradas 

diferenças demográficas significativas entre os pacientes 

portadores de constipação tardia e precoce, embora exista uma 

tendência de maior idade no subgrupo tardio. O estudo sugere 

que a avaliação da ausência de fezes ocorra durante toda a 

internação na UTI e não apenas nos primeiros dias. 

Batassini (2017) desenvolveu dissertação para avaliar a 

incidência e fatores associados à constipação através de um 

coorte prospectivo de pacientes adultos críticos. Observou-se 

alta incidência de constipação, especialmente nos paciente 

cirúrgicos. Um achado importante foi que o número de dias em 

uso de dois tipos de laxantes  se mostram como fatores de 

proteção para constipação em pacientes críticos. Utilizou o 

docusato de sódio que é um emoliente fecal associado ao 

bisacodil que é um laxante estimulante que provoca aumento 

da contração da musculatura lisa intestinal. O número de dias 
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em uso de lactulose também foi apontado como um fator de 

proteção à constipação. O estudo conclui que o número de dias 

em uso de medicamentos com ação no trato gastrointestinal: 

docusato, bisacodil, lactulose, e omeprazol e/ou ranitidina, 

ajustados para o número de dias até evacuar são fatores 

independentes de proteção para constipação. 

Ainda nesse contexto, Alikiaii, et al. (2019), a fim de 

comparar a eficácia de dois medicamentos: senalin e bisacodil 

no tratamento da constipação em pacientes de unidades de 

terapia intensiva, através de um estudo randomizado, duplo 

cego, com 70 pacientes internados em UTI, dividiu os pacientes 

em dois grupos: aqueles que receberam senalin e aqueles que 

receberam bisacodil por um período de três dias. O bisacodil  é 

usado como laxante de primeira linha por muitos anos em todo 

mundo, já a senalina é um produto doméstico e nenhum estudo 

havia sido realizado com ele para avaliar a eficácia. Observou-

se que não houve diferença significativa no efeito dos dois 

medicamentos na consistência das fezes. Por outro lado, a 

frequência média de excreção durante o 2º dia de tratamento 

foi significativamente maior com o bisacodil do que com a 

senalina. No entanto, a frequência média de excreção nos 

outros dias do estudo foi maior no grupo senalina. Em relação 

às complicações avaliadas nesse estudo, exceto no 3º dia, elas 

foram significativamente menores no grupo senalina em relação 

ao bisacodil, porém não foi encontrado diferenças significativas 

entre os dois grupos em relação às complicações da 

constipação nos outros dias. Nesse sentido, é necessário 

estudos mais amplos e mais extensos para confirmar que a 

senalina é uma alternativa apropriada para o tratamento da 

constipação nesses pacientes. 
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Azevedo et al. (2015) avaliando a eficácia e segurança 

da terapia laxante em pacientes sob ventilação mecânica, 

desenvolveu estudo prospectivo, randomizado, controlado e 

não cego com 88 pacientes internados. O grupo de intervenção 

recebeu lactulose e enemas para produzir 1 a 2 defecações por 

dia e no grupo controle a ausência de defecação foi tolerada por 

até 5 dias. O estudo sugere que a terapia laxante é um 

procedimento seguro em pacientes sob ventilação mecânica, 

associado a uma maior redução no escore SOFA (Avaliação 

Sequencial de Falha de Órgãos) na alta, morte e após 14 dias 

apesar de um pequeno aumento nas reações adversas não 

graves, como diarreia, distensão abdominal e vômitos. O que 

corrobora com estudos de Pèrez et al. (2017) que afima que a 

profilaxia laxante pode ser usada com segurança e eficácia para 

o início do movimento intestinal em pacientes críticos. 

Neste estudo foi possível observar a importância de 

acompanhamento da função intestinal dos pacientes internados 

com abordagem multidisciplinar para registrar a frequência de 

evacuação dos pacientes e a necessidade de utilização de 

agentes laxativos, conforme protocolo padronizado. Ainda são 

escassos os estudos que tratam da constipação intestinal em 

pacientes críticos e efeitos no prognóstico. Dados publicados 

apresentam diferentes definições para a constipação, podendo 

afetar consideravelmente sua incidência. Portanto, outros 

estudos são necessários para elucidar os efeitos da 

constipação intestinal no prognóstico dos pacientes críticos. 

 

CONCLUSÕES  

 

A constipação é um problema pouco tratado, no entanto, 

é uma complicação comum em pacientes críticos. Segundo 
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vários estudos, a prevalência de constipação no paciente crítico 

é bastante variável. Essa disparidade entre os dados é 

consequência da falta de definição de consenso e da ausência 

de um protocolo para sua prevenção e tratamento. Por meio do 

entendimento da incidência, da fisiopatologia e das 

consequências da constipação intestinal entre pacientes graves 

é possível traçar estratégias de prevenção e tratamento dessa 

complicação. 

A questão que ora se impõe é se a constipação 

representa apenas um marcador de gravidade e mau 

prognóstico de pacientes graves ou se estamos diante de 

disfunção a ser evitada e tratada por contribuir efetivamente 

para a piora clínica do paciente. Nesse sentido, infelizmente, 

ainda são escassos os estudos que nos auxiliam a 

compreender a constipação no cenário das UTIs. Portanto, faz-

se necessário a criação de protocolos e planos de ação para 

prevenção e tratamento desse distúrbio nas unidades de terapia 

intensiva. 
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RESUMO: A fitoterapia, no Brasil, é estimulada por políticas 
públicas nacionais que buscam concretizar sua inserção no 
Sistema Único de Saúde como prática integrativa e 
complementar. Utilizadas para tratar e prevenir diversas 
condições em saúde, as plantas medicinais ascendem como 
uma alternativa nos cuidados com a saúde mental, 
principalmente com afecções comuns, como transtornos de 
ansiedade. Nesse contexto, o presente trabalho buscou 
analisar estudos clínicos e originais de investigação científica 
com humanos que avaliassem a eficácia de fitoterápicos e 
plantas medicinais no tratamento da ansiedade. Trata-se de 
uma revisão de literatura no período de 2014 a 2019 através 
das bases de dados PubMed e BIREME, utilizando os seguintes 
descritores: herbal medicine and anxiety. Após aplicação dos 
critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 12 
estudos, sendo 9 estudos clínicos e 3  estudos descritivos de 
prevalência. Nos estudos analisados, constatam-se as ações 
ansiolíticas da Matricharia chamomilla,  Valeriana officinalis e 
Melissa officinalis, apresentando eficácia na redução da 
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sintomatologia de distúrbios ansiosos leves e moderados, o que 
evidencia o potencial terapêutico da fitoterapia no tratamento 
dessa afecção mental. Além disso, os estudos de prevalência 
confirmam a elevada taxa de utilização de produtos fitoterápicos 
por pessoas com transtornos ansiosos.  Contudo, ressalta-se a 
necessidade de estudos clínicos que avaliem, além da eficácia, 
a segurança do uso de plantas medicinais e fitoterápicos no 
tratamento de transtornos ansiosos.  
 
Palavras-chave: Fitoterápico. Ansiedade. Etnofarmacologia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A fitoterapia refere-se ao estudo das plantas medicinais 

e suas aplicações na prevenção e no tratamento de doenças. É 

uma prática comum na sociedade brasileira e, atualmente, é 

incentivada por políticas governamentais no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Está presente no dia-a-dia de pessoas 

de diferentes classes socioeconômicas, gêneros e idades, 

sendo utilizada na prevenção e tratamento de doenças e 

agravos em saúde tanto crônicos como agudos. O uso de 

plantas medicinais, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), está dentro de um conjunto de práticas relacionadas à 

medicina tradicional e é comum em diversos países devido a 

fatores como o acesso limitado ao sistema de saúde, a 

influência histórica e cultural e a necessidade de terapias 

complementares (OMS, 2013). Além disso, vale ressaltar que o 

Brasil possui umas das floras mais ricas do planeta e as plantas 

medicinais são fonte de oportunidades na pesquisa científica e 

tecnológica de produtos naturais, sendo também base de vários 

princípios ativos de fármacos alopáticos tradicionais disponíveis 

no mercado (SIMÕES et al., 2017).   
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O uso de plantas medicinais e medicamentos 

fitoterápicos, muitas vezes, tem como base o conhecimento 

popular repassado de geração a geração, o que evidencia a 

falta de pesquisas científicas, principalmente ensaios clínicos, 

sobre as propriedades farmacológicas e os riscos dos 

fitoterápicos (FIRMO et al., 2012). São considerados 

fitoterápicos os medicamentos obtidos com emprego exclusivo 

de matérias-primas ativas vegetais. Em 2014, a Instrução 

Normativa (IN) n. 4, estabeleceu duas categorias de produtos 

fitoterápicos:  os medicamentos fitoterápicos, cuja segurança e 

eficácia são baseadas em evidências clínicas e os produtos 

tradicionais fitoterápicos, cuja segurança e eficácia são 

baseadas por meio da tradicionalidade de uso (BRASIL, 2014). 

Ambos os produtos são regulamentados pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) e são caracterizados pela 

constância de sua qualidade.  

O Ministério da Saúde no Brasil lançou, em 2006, a 

Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos, documento que visou criar diretrizes para garantir 

o acesso seguro à fitoterapia e incentivar seu uso com base na 

sustentabilidade (BRASIL, 2007). Tal política foi um dos marcos 

da institucionalização do uso de plantas medicinais no modelo 

de saúde brasileiro, estando em consonância com importantes 

acordos e políticas internacionais e nacionais, como a 

Conferência de Alma-Ata e a própria Política Nacional de 

Saúde. Assim, oficializou-se a utilização de plantas medicinais 

pela população na prevenção e tratamento de diversas 

condições em saúde, como acometimentos gastrointestinais, 

doenças do trato respiratório e afecções psicológicas e 

psiquiátricas. 
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Com o objetivo de diminuir as lacunas que comprometem 

o modo racional e seguro das práticas em fitoterapia no Brasil, 

o Ministério da Saúde lançou, em 2016, o Memento Fitoterápico 

da Farmacopeia Brasileira, visando orientar a prescrição de 

plantas medicinais e fitoterápicos. O Memento Fitoterápico 

apresenta 28 monografias de plantas medicinais, destas, cinco 

são utilizadas no tratamento de acometimentos na saúde 

mental, incluindo a ansiedade: Cimicifuga racemosa (L.), 

Matricaria chamomilla L, Passiflora incarnata L., Piper 

methysticum e Valeriana officinalis L. (BRASIL, 2016).  

No contexto do adoecimento mental, segundo Mcintyre e 

colaboradores (2015), mais de 20% de pacientes com 

transtorno de ansiedade (TA) utilizam fitoterápicos. Esta 

relevante prevalência de uso de fitoterápicos por pacientes com 

TA se torna particularmente importante tendo em vista que, 

segundo a OMS 9,3% da população brasileira sofre com 

transtornos ansiosos, tornando o Brasil o país com mais casos 

de TA do mundo (OMS, 2017). Esse transtorno é definido como 

uma exacerbação dos sentimentos de medo, desconforto e 

tensão, que pode culminar em sintomas como tremores, 

palpitações e sensação de vazio (SANTA CATARINA, 2015).  

O tratamento tradicional dos TA inclui, além da 

psicoterapia e de mudanças no estilo de vida, medicamentos 

antidepressivos e ansiolíticos.  É comum que os pacientes 

apresentem queixas quanto à efetividade e/ou aos efeitos 

adversos desses medicamentos (MCINTYRE et al, 2015). Além 

disso, os medicamentos ansiolíticos como os 

benzodiazepínicos, entre os mais prescritos no Brasil, podem 

causar dependência e estão associados com a perda de 

memória no uso prolongado (ZORZANELLI, 2019). Também é 

importante ressaltar que os fármacos clássicos usados no 
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tratamento da ansiedade e da depressão, como os Inibidores 

Seletivos da Recaptação da Serotonina (ISRS) (fluoxetina, por 

exemplo), têm alvos terapêuticos restritos e o mecanismo 

fisiopatológico desses acometimentos mentais ainda não está 

completamente elucidado para apontar uma única explicação 

para o surgimento dessas doenças, o que fortalece uma teoria 

multifatorial sobre a patologia do TA e da depressão (BALBINO, 

2010). Dessa forma, para tratamento da ansiedade, a fitoterapia 

surge como uma ferramenta alternativa e complementar, uma 

vez que os medicamentos à base de plantas medicinais, na 

maioria das vezes, agem em diversos alvos e geralmente não 

estão relacionados com a dependência química (CARMONA; 

PEREIRA, 2013).  

Contudo, Mcintyre e colaboradores (2015) destacam que 

o uso da fitoterapia na terapêutica de pacientes com desordens 

psiquiátricas é feito, muitas vezes, de maneira indevida por 

meio da automedicação e do consumo conjunto de medicações 

alopáticas tradicionais sem conhecimento do médico 

responsável. Essa problemática se dá, dentre outros motivos, 

pela não correlação de efeitos adversos com o consumo de 

plantas medicinais, o que, consequentemente, leva os usuários 

a acreditar que a fitoterapia não requer cuidados e precauções 

(BALBINO et al., 2010). Na saúde mental, principalmente, os 

cuidados com interações medicamentosas, superdosagens ou 

uso incorreto de determinadas plantas medicinais são 

essenciais, visto que o acometimento do sistema nervoso 

central pode gerar prejuízos irreparáveis devido ao caráter 

pouco regenerativo desse sistema (MCINTYRE et al., 2015). 

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo 

identificar e analisar evidências científicas sobre o uso de 

plantas medicinais e fitoterápicos no tratamento da ansiedade, 
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visando contribuir para promoção da fitoterapia de maneira 

racional e segura. Além disso, almeja-se instigar maiores 

estudos sobre o uso das plantas medicinais no cenário da 

saúde mental.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo consiste em uma revisão de literatura, 

em que realizou-se um levantamento bibliográfico por meio das 

bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde 

(BIREME) utilizando os seguintes descritores: herbal medicine 

and anxiety, consultados nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS). 

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: 

artigos publicados nos últimos 5 anos (2014 a 2019) escritos em 

português, inglês ou espanhol, realizados com seres humanos. 

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 o uso de plantas 

medicinais no tratamento de transtornos ansiosos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na busca bibliográfica realizada conforme descritores 

previstos, foram encontrados 102 artigos na base de dados 

PubMed e 101 na Biblioteca Virtual em Saúde. Após análise 

conforme critérios de inclusão e exclusão previamente 

definidos, foram selecionados 12 artigos para compor o 

presente estudo. Destes, 9 artigos são estudos clínicos e 3 são 
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estudos descritivos de prevalência, os quais encontram-se 

sucintamente descritos na tabela 1.  

Nos ensaios clínicos selecionados foram avaliados a 

eficácia e/ou segurança de preparações farmacêuticas das 

seguintes plantas medicinais ou produtos fitoterápicos:  

Valeriana officinalis (valeriana), Matricaria chamomilla L. 

(camomila), Melissa officinalis (Melissa), Humulus lupulus L. 

(lúpulo), Gamisoyo-San, Agar-35 e Yokukansan. 

 

Tabela 1. Caracterização dos artigos científicos selecionados 

conforme autoria, ano de publicação, tipo de estudo e objetivos 

do estudo. 

Referência Tipo de estudo Objetivo do estudo 

MCYNTIRE et 
al. (2015) 

Estudo transversal 
descritivo  

Explorar as razões do uso de 
fitoterápicos no controle da 
ansiedade por adultos e identificar 
como esses indivíduos escolhem 
quais plantas medicinais usar 

MCYNTIRE et 
al. (2016) 

Estudo transversal 
descritivo 

Identificar como adultos 
australianos com ansiedade usam 
plantas medicinais no seu 
tratamento 

JANG et al. 
(2017) 

Estudo transversal 
quantitativo e 
descritivo 

Associar o uso de práticas 
integrativas (principalmente a 
fitoterapia) no tratamento da 
ansiedade em pacientes com 
cânceres sólidos a sua qualidade 
de vida 

KYROU et al. 
(2017) 

Ensaio clínico 
randomizado duplo-
cego 

Analisar os efeitos do extrato seco 
de Humulus lupulus L. em 
ansiedade autorreferida pelo 
paciente 
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ALIJANIHA et 
al. (2015) 

Ensaio clínico 
randomizado duplo-
cego 

Avaliar a eficácia e segurança do 
uso do extrato seco da Melissa 
officinalis em adultos com 
palpitações benignas 

PARK et al. 
(2014) 

Ensaio clínico 
multicêntrico 
randomizado duplo-
cego 

Analisar os efeitos do Gamisoyo-
San no controle do transtorno de 
ansiedade generalizada 

KEEFE et al. 
(2016) 

Ensaio clínico 
randomizado aberto 

Analisar os efeitos terapêuticos da 
Matricaria chamomilla L. na 
ansiedade e seus possíveis efeitos 
adversos 

MARTIN et al. 
(2017) 

Ensaio clínico 
randomizado piloto  

Identificar os efeitos do chá de 
Agar-35 em indivíduos com 
afecções autorreferidas na saúde 
mental 

MAO et al. 
(2016) 

Ensaio clínico 
randomizado duplo-
cego 

Avaliar o uso a longo prazo da 
Matricaria chamomilla L. na 
prevenção de piora sintomática da 
ansiedade 

ROH et al. 
(2017) 

Ensaio clínico 
randomizado duplo-
cego  

Identificar mudanças neurais com 
o uso da Valeriana officinalis 
através da eletroencefalografia 

MINEO et al. 
(2017) 

Ensaio clínico 
randomizado duplo-
cego cruzado 

 

Investigar os efeitos de uma dose 
única de Valeriana officinalis na 
excitabilidade cortical por meio da 
estimulação magnética 
transcraniana 

WADA et al. 
(2017) 

Estudo descritivo, 
com análise 
documental 
retrospectiva 

Prover informações sobre a 
eficácia, viabilidade e efeitos 
adversos do Yokukansan no 
tratamento de ansiedade pré-
operatória e delírio pós-operatório 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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A utilização de plantas medicinais por pessoas com 

transtornos ansiosos e outros distúrbios do sistema nervoso 

central, como a insônia, revela, dentre outros motivos, a busca 

por alternativas aos fármacos ansiolíticos e/ou antidepressivos  

devido, principalmente, aos seus diversos efeitos colaterais, 

potencial para causar dependência e, em alguns casos, 

ineficiência. Mcyntire e colaboradores (2015) entrevistaram 8 

australianos que já vivenciaram sintomas ansiosos e utilizaram 

a fitoterapia na sua terapêutica. Os dados coletados por meio 

de um questionário semi-estruturado mostraram que todos os 

pacientes sentiram uma diminuição nos seus sintomas, embora 

em graus variados. A maioria dos entrevistados relatou ter 

buscado a fitoterapia devido à frustração com os medicamentos 

alopáticos e à menor incidência de efeitos adversos com 

medicamentos fitoterápicos. Os voluntários relataram ter 

consumido principalmente três plantas medicinais: camomila, 

valeriana e erva-de-São-João (Mcyntire, et al., 2015). Apesar 

de alguns participantes relatarem efeitos adversos isolados, é 

preciso ressaltar que a utilização conjunta com ansiolíticos e 

antidepressivos, mencionada pela maioria, dificulta a real 

correlação entre os efeitos colaterais e a planta medicinal 

utilizada. Os autores destacam que as lacunas de 

conhecimento baseado em evidências científicas sobre as 

propriedades farmacológicas de muitos fitoterápicos, atreladas 

à falta de orientação médica, abrem precedentes para uma 

possível complicação dos agravos em saúde mental.  

Já em 2016, Mcyntire e colaboradores em um estudo 

transversal aplicaram um questionário online com perguntas 

semi-estruturadas a 400 participantes que preencheram os 

critérios da pesquisa: ter vivenciado problemas de ansiedade e 

usar fitoterápicos. O estudo teve como objetivo avaliar o uso de 
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fitoterápicos em indivíduos que sofriam com sintomas ansiosos. 

Ao todo, 72,8% dos participantes afirmaram ter usado plantas 

medicinais especificamente para sintomas ansiosos e, dentre 

aqueles que apresentavam um diagnóstico de transtorno de 

ansiedade (188), mais de 80% já utilizou fitoterapia no seu 

tratamento. Segundo o estudo, as cinco plantas medicinais 

mais usadas pelos entrevistados são, em ordem decrescente 

de uso: camomila, lavanda, valeriana, ginseng e erva-de-São-

João (Mcyntire et al., 2016). 

Jang e colaboradores (2017) buscaram identificar a 

prevalência da fitoterapia como prática de uso recorrente por 

pacientes com cânceres sólidos, condição que, geralmente, é 

acompanhada de adoecimento mental. Os autores 

pesquisaram sobre o uso de práticas integrativas e 

complementares (PICs), dentre ela, a fitoterapia, para a 

melhora da qualidade de vida e manejo do estresse nesses 

pacientes. Ao todo, 216 pacientes participaram do estudo, o 

qual foi realizado por meio de questionário semi-estruturado e 

seus níveis de ansiedade e depressão foram mensurados pela 

escala HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), 

enquanto a qualidade de vida foi medida através de versão 

coreana da escala EORTC (European Organization for 

Research and Treatment of Cancer) QLQ-C30. Dos 216 

participantes, 131 utilizavam pelo menos 1 tipo de PIC e destes, 

67,9% faziam uso da fitoterapia, segunda categoria mais 

mencionada depois da acupuntura. A planta medicinal mais 

utilizada foi a Panax ginseng (ginseng). Quando comparado os 

níveis de ansiedade entre usuários das PICs e não usuários, 

constatou-se que os pacientes que faziam uso dessas práticas 

apresentavam níveis menores de ansiedade, mas os dois 

grupos apresentaram mensurações de qualidade de vida 
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similares. Contudo, o estudo não associa a melhora com os 

tipos específicos de PIC, o que impede a associação direta do 

benefício do uso da fitoterapia no tratamento da ansiedade no 

grupo foco da pesquisa. 

No recorte temporal previamente definido no presente 

estudo, foram encontrados dois estudos clínicos com Matricaria 

chamomilla L. que avaliaram seus efeitos a longo e curto prazo. 

Segundo a Anvisa, um ensaio clínico é um estudo sistemático 

de medicamentos em voluntários humanos que seguem 

estritamente as diretrizes do método científico com o objetivo 

de obter evidências quanto à eficácia e à segurança de 

produtos.  

Keefe e colaboradores (2016) realizaram um ensaio 

clínico aberto randomizado de fase II controlado com placebo. 

Dos 179 participantes do estudo, 84,4% apresentavam 

ansiedade moderada; 15,1%, ansiedade acentuada; e 0,6%, 

ansiedade severa, segundo critérios da escala CGI-S (Clinical 

Global Impression - Severity scale). Os participantes receberam 

1500mg/dia de extrato seco da camomila ou placebo durante 8 

semanas de tratamento. A terapia com camomila durante 8 

semanas foi associada a uma resposta clinicamente 

significativa em 58,1% dos indivíduos. Além disso, apenas 21 

participantes relataram a ocorrência de efeitos adversos (como 

sonolência), mas somente 4 apresentaram ocorrências 

moderadas, demonstrando um perfil favorável de efeitos 

adversos. Apesar dos autores não terem realizado análise com 

controle positivo, eles avaliam que os resultados obtidos são 

similares aos benzodiazepínicos e ISRSs no tratamento de 

transtornos ansiosos demonstrado em outros estudos, porém, 

com uma menor ocorrência de efeitos adversos, uma das 

principais motivações para o uso de fitoterápicos na terapêutica 
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de afecções da saúde mental. Contudo, como os princípios 

ativos e mecanismos de ação da camolima  não são 

completamente conhecidos é possível que alguns efeitos 

indesejados não sejam associados com o uso da planta 

medicinal em questão, o que mostra que a subjetividade de 

interpretação dos pesquisadores e participantes sobre as 

manifestações clínicas durante o tratamento é limitante para as 

conclusões da pesquisa.  

O outro estudo clínico realizado com a camomila trata-se 

de um estudo randomizado duplo-cego de 26 semanas de 

terapia com camomila ou placebo. Nos estudo clínicos duplo-

cegos, nem o paciente, nem o profissional que irá avaliar a 

ocorrência do desfecho que se quer prevenir deverão ter 

conhecimento do grupo ao qual o paciente pertence 

(intervenção ou controle), sendo o estudo de melhor 

delineamento para investigar a relação causa-efeito 

(OLIVEIRA; PARENTE, 2015). O estudo realizado por Mao e 

colaboradores (2016), na verdade, durou 38 semanas, divididas 

em duas fases: uma primeira fase aberta de 12 semanas e uma 

segunda fase duplo-cego de 26 semanas. Na primeira fase, 179 

participantes foram recrutados, na qual receberam 1500 mg (3 

cápsulas de 500mg) de extrato de camomila durante 12 

semanas. Esses participantes preenchiam os seguintes 

critérios de inclusão: ter o transtorno ansioso como a desordem 

primária, de acordo com o Eixo I (eixo que avalia síndromes de 

clínica psiquiátrica) do DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders); apresentar nível de ansiedade 

moderada ou severa na escala CGI; e não usar fármacos 

estabilizadores de humor, antidepressivos e ansiolíticos, por 

exemplo. Dos 179 participantes no início do estudo, 86% 

apresentavam um nível moderado de Transtorno de Ansiedade 
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Generalizada (TAG) e 14% apresentavam níveis severos. 

Desses, 93 responderam bem ao uso da camomila, sendo, 

então, encaminhados para a segunda fase do estudo, na qual 

receberam a administração de placebo ou camomila (1500 

mg/dia) durante 26 semanas. Entre a 8ª e 11ª semana, 19 

voluntários apresentaram recaídas nos níveis de ansiedade (7 

no grupo da camomila e 12 no do placebo) e, por volta da 38ª 

semana, 64 não apresentavam mais manifestações clínicas. Por 

fim, notou-se que os pacientes que finalizaram o estudo com o 

uso da camomila, apresentaram melhoria do bem-estar e menor 

aumento dos sintomas de ansiedade comparado com o grupo 

placebo. Esse estudo ressalta a necessidade de mais 

pesquisas sobre a segurança e eficácia de altas doses e de um 

tratamento a longo prazo com a camomila, uma vez que, é 

preciso que outros parâmetros além dos níveis de ansiedade 

sejam melhor avaliados. Desse modo, mesmo que seja 

interessante avaliar as propriedades da camomila 

isoladamente, é preciso considerar as possíveis interações 

medicamentosas para que o estado geral do paciente seja 

melhor avaliado. 

O estudo de Kyrou e colaboradores (2017) foi realizado 

com 36 pessoas durante 4 semanas divididas em dois grupos: 

um com 18 pacientes tratados com placebo e outro com 18 

pacientes tratados com extrato seco de lúpulo (Humulus 

lupulus), uma tradicional planta medicinal europeia usada para 

tratar sintomas ansiosos e de humor. Trata-se de um estudo 

piloto randomizado, duplo-cego, cruzado e controlado por 

placebo, que avaliou os efeitos do lúpulo sobre a depressão, 

ansiedade e níveis de estresse em adultos jovens. Os autores 

observaram redução dos scores da escala DASS-21 

(Depression Ansiety Stress Scale - 21) de forma mais 
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significativa nos pacientes tratados com o extrato de lúpulo em 

comparação com o placebo. No entanto, vale ressaltar que as 

pessoas que utilizaram o placebo tiveram uma redução do nível 

de ansiedade, mesmo que não tão pronunciado como o 

composto em estudo. 

A planta medicinal Valeriana officinalis é indicada como 

sedativo moderado, hipnótico e no tratamento de distúrbios do 

sono associados à ansiedade (BRASIL, 2016). Foram 

encontrados dois estudos clínicos que investigaram o potencial 

dessa planta na redução dos sintomas ansiosos.  

Mineo e colaboradores (2017), em um estudo 

randomizado duplo cego com utilização de placebo (vitamina E) 

em comparação com o uso de extrato industrial de 900 mg de 

Valeriana officinalis, notaram  redução dos efeitos deletérios da 

ansiedade na zona cortical por visualização de uma maior 

facilitação intracortical das sinapses relacionadas com o efeito 

da ansiedade. Neste estudo, 15 estudantes foram voluntários e 

completaram o teste, fazendo uso do extrato de valeriana e, 

depois de 3 semanas, do placebo. A excitabilidade cortical dos 

voluntários foi medida no momento da ingestão do extrato da 

planta medicinal (momento T0) e do placebo, 1 hora após essa 

ingestão (T2) e, por fim, 6 horas depois (T3). Ao final da 

pesquisa, evidenciou-se melhoras no sinal da anomalia na zona 

cortical em todos os participantes, os quais apresentaram 

mudanças significativas no padrão de excitabilidade neuronal 

durante a utilização do extrato de V. officinalis. Essa melhora 

está relacionada com a diminuição da frequência de amplitudes 

de descargas na zona cortical dos participantes, sem relato de 

alterações significativas de outras funções corticais. No entanto, 

essa diminuição é mais significativa entre o momento T0 e T1, 

o que indica que os efeitos da planta medicinal em questão 
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duram pouco tempo, o que pode estar relacionado com as suas 

propriedades farmacodinâmicas ou com a dose administrada. 

O estudo de Roh e colaboradores (2017) consistiu em 

uma avaliação randomizada, duplo cego com uso de placebo 

em comparação com o uso de extrato de valeriana, contando 

com a participação de 80 voluntários que apresentavam um 

quadro de estresse não tão grave para um diagnóstico 

psiquiátrico. Dos 80, 16 foram excluídos do estudo por 

preencherem pelo menos um dos critérios de exclusão: 

apresentar quadro atual de ansiedade ou depressão; já ter 

vivenciado ou estar vivenciando um quadro psicótico ou bipolar; 

fazer uso de técnicas de relaxamento ou fitoterapia; e ter 

histórico de abuso de drogas. Os 64 participantes restantes 

foram divididos em dois grupos, um com 34 (extrato) e outro 30 

(placebo) e foram instruídos a utilizar 3 cápsulas (contendo o 

fitoterápico ou placebo) de 100 mg cada diariamente durante 4 

semanas. No grupo que recebeu a planta medicinal, apenas 29 

participantes finalizaram o estudo e no que fez uso do placebo, 

somente 23. Foi possível observar que os dois grupos 

apresentaram melhoras clínicas significativas nos níveis de 

estresse, não tendo diferença significativa entre eles. Contudo, 

em relação à conectividade cerebral, o grupo que fez uso da V. 

officinalis apresentou aumento na coerência tipo alfa, efeito 

correlacionado com atividade ansiolítica. Mesmo que o grupo 

placebo também tenha apresentado melhora no quadro clínico, 

o estudo em questão levanta a discussão sobre o uso da 

valeriana na prevenção de transtornos mentais, como o 

ansioso, o qual está associado com quadros prévios de 

estresse. 

Martin e colaboradores (2017) realizaram um dos 

primeiros estudos sobre o chá tibetano Agar-35, no qual 15 
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participantes voluntários foram considerados para a análise dos 

efeitos desse chá multicomposto. Devido à desistência de 1 

participante, 14 voluntários utilizaram aproximadamente 7 

gramas de placebo ou de Agar-35 (chá que contém 35 

ingredientes, tendo a Aquilaria agallocha como composto 

principal), durante 7 noites. Questionários de avaliação auto 

reportada foram usados para analisar os níveis de ansiedade e 

estresse nos voluntários e suas respostas foram analisadas 

com base em escalas como a STAI-S (State-Trait Anxiety 

Inventory). O grupo que recebeu o chá Agar-35 relatou melhora 

no estado de emoções negativas (tristeza, solidão, etc) e na 

sintomatologia da ansiedade. A pequena amostra da pesquisa, 

no entanto, limita conclusões mais concretas sobre o Agar-35 

no tratamento da ansiedade. Além disso, devido à grande 

quantidade de compostos na infusão em questão, o risco de 

interações entre os princípios ativos presentes é aumentado, o 

que, mesmo não tendo sido relatado pelos participantes, deve 

ser levado em consideração. 

Wada e colaboradores (2017) revisaram prontuários de 

19 pacientes que realizaram cirurgia para dissecção de tumor 

colorretal, foram encaminhados para o departamento de 

psicologia oncológica e receberam Yokukansan (YKS) para a 

ansiedade pré-operatória. YKS é um produto fitoterápico 

japonês tradicional utilizado para demência e insônia. A escala 

CGI (Clinical Global Impression Scale) foi utilizada para avaliar 

os níveis de ansiedade nesses pacientes e, dois dias antes da 

cirurgia, os participantes com um score igual ou maior que 2 

(pontuação relativa a condições leves de adoecimento) 

receberam 7,5 gramas de YKS por dia. Devido à desistência de 

1 paciente, 18 participantes relataram melhora na sensação de 

ansiedade, contudo, pela escala CGI-S, o estado geral antes e 
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depois do uso de YKS não apresentou mudanças significativa. 

Devido à grande diversidade entre os pacientes, como a 

presença de outras comorbidades, os resultados não chegam a 

ser conclusivos. Além disso, como pouco se sabe sobre as 

propriedades do YKS, a realização de um estudo à longo prazo 

merece ressalvas, o que evidencia a importância da pesquisa 

em questão. 

Para analisar os efeitos do Gamisoyo-San (GSS), uma 

fórmula fitoterápica amplamente conhecida na medicina 

tradicional coreana usada no tratamento de sintomas ansiosos, 

Park e colaboradores (2014) recrutaram 147 pessoas que 

preenchiam os critérios do Eixo I do DSM-IV (eixo que permite 

a avaliação de síndromes clínicas psiquiátricas presentes no 

Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais) para 

diagnóstico de TAG e que não utilizavam, no momento, nenhum 

fármaco para distúrbios ansiosos ou depressivos. Esses 

indivíduos foram divididos em 3 grupos: o grupo com 

participantes que utilizaram o extrato individual de Gamisoyo-

San (GSS-I), os que utilizaram o extrato multicomposto do 

Gamisoyo-San (GSS-M) e aqueles que usaram placebo. O 

estudo durou 8 semanas e a escala HAM-A foi utilizada como 

ferramenta principal para medir os níveis de ansiedade nos 

participantes. Os voluntários foram orientados a usar 7,67g dos 

extratos 3 vezes ao dia. Mesmo com a administração de uma 

dose diária significante de GSS e com a diminuição dos níveis 

de ansiedade em todos os participantes, a avaliação com base 

na escala HAM-A não identificou diferenças significativas entre 

os 3 grupos formados. O estudo também fez uso de outras 

escalas para medir a sintomatologia dos participantes, como a 

SCL-90-R (Symptom Checklist-90-Revised), entretanto, essas 

também não relataram diferença entre os grupos. Assim como 
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várias outras plantas medicinais, o GSS também apresenta 

poucas informações na literatura, principalmente quanto aos 

seus princípios ativos. Além disso, a metodologia do estudo, 

que se baseou no uso adequado dos extratos pelos 

participantes, é limitada por fatores como gosto e cheiro das 

preparações, os quais estão sujeitos à subjetividade dos 

voluntários. Apesar da falta de achados que reforcem o uso do 

GSS no tratamento da ansiedade, essa pesquisa deu 

visibilidade à utilização desse fitoterápico na melhora da 

qualidade de vida, o que tem grande importância clínica, uma 

vez que pacientes com transtornos ansiosos são muito 

suscetíveis a outras comorbidades. 

Alijaniha e colaboradores (2015), em um ensaio clínico 

duplo-cego avaliaram os efeitos da Melissa officinalis na 

terapêutica de palpitações benignas por meio da ingestão diária 

de duas cápsulas com 500 mg de extrato seco da planta 

medicinal. 71 voluntários foram divididos em dois grupos: M. 

officinalis (36 participantes) ou grupo placebo (35 participantes). 

Nos dois grupos, a prevalência de transtorno do pânico (uma 

das causas de palpitações) foi alta (mais de 60% em cada 

grupo). A frequência de episódios de palpitação diminuiu 36,8% 

no grupo que recebeu o extrato de M. officinalis, percentual 

significativo em comparação com o grupo placebo. Porém, a 

intensidade das palpitações diminuiu de maneira similar entre 

os dois grupos. Além disso, de acordo com a escala GHQ-28 

(General Health Questionnaire-28), utilizada para avaliar as 

condições psiquiátricas dos participantes, a prevalência de 

participantes com sintomas de ansiedade e insônia no grupo 

que recebeu o extrato da M. officinalis decaiu 32,2% em 

números brutos, enquanto que no grupo placebo, essa 

porcentagem foi de 14,9%, valor significantemente diferente. 
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Dessa forma, o estudo em questão mostrou resultados 

promissores para o uso da M. officinalis em pacientes com 

transtornos ansiosos e/ou palpitações. Como esse sintoma é 

comum em pacientes com afecções de saúde mental, a planta 

medicinal em questão apresenta-se como uma alternativa 

interessante, visto que os ansiolíticos e beta-bloqueadores, 

medicamentos comumente usados no tratamento de 

palpitações e/ou ansiedade, apresentam muitos efeitos 

adversos, o que não foi constatado com o uso da M. officinalis 

pelo ensaio (Alijaniha et al., 2015). 

Tomados em conjunto, os resultados encontrados na 

presente pesquisa destacam a importância da fitoterapia como 

terapia ou de maneira complementar no tratamento dos 

distúrbios ansiosos. Entretanto, além da pequena quantidade 

de estudos clínicos encontrados no período analisado, todos os 

estudos não utilizaram um controle positivo (tratamento padrão) 

para melhor comparação dos efeitos benéficos, bem como não 

avaliaram o uso concomitante com outros medicamentos, não 

sendo possível verificar a ocorrência de interações 

medicamentosas de importância clínica. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo confirma a elevada prevalência da 

utilização de plantas medicinais e produtos fitoterápicos por 

pessoas com transtornos ansiosos.  Além disso, foi possível 

destacar o potencial da fitoterapia no tratamento dos 

transtornos ansiosos, sendo a Matricaria chamomilla L., Melissa 

officinalis e Valeriana officinalis as plantas medicinais que 

apresentaram os resultados mais promissores. A fitoterapia 

pode, portanto, contribuir para o tratamento da ansiedade indo 
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ao encontro da teoria multifatorial dessa doença, tendo em vista 

a melhora clínica da sintomatologia confirmada por estudos 

clínicos. Contudo, ressalta-se a necessidade de estudos 

clínicos que avaliem, além da eficácia, a segurança do uso de 

plantas medicinais e fitoterápicos no tratamento de transtornos 

ansiosos.  
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RESUMO: Diagnósticos imprecisos das vulvovaginites geram 
tratamentos inadequados que causam prejuízos à saúde das 
gestantes, inclusive em relação a complicações perinatais. 
OBJETIVO: avaliar a prevalência de infecção genital, 
desequilíbrio na flora vaginal durante a gestação e risco de 
complicações perinatais. MATERIAIS E MÉTODOS: foi coletado 
material vaginal de 190 mulheres entre 26 e 32 semanas de 
gestação e realizado exames microbiológicos com a finalidade 
de detectar infecções e alterações na flora vaginal.  O teste de 
qui-quadrado (χ2) e a aferição do Odds Ratios (ORs) foram 
realizados para avaliar a magnitude das associações. 
RESULTADOS: A presença de flora vaginal tipo III foi 
significativamente maior em gestantes com vulvovaginites 
(p=0,009; OR 1,648), tricomoníase (p=0,010; OR 2,577) e 
vaginose bacteriana (p=0,001; OR 3,542). Vaginose Citolítica 
foi diagnosticada em 100% das pacientes com Flora vaginal 
Tipo I (p valor=0,001; OR 1,975). A flora vaginal anormal foi 
associada a trabalho de parto pré-tremo (p=0,001; OR 2,897) e 
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peso fetal ao nascer abaixo de 2.500g (p valor=0,001; OR 
2,175). Não houve significância estatística nas variáveis rotura 
prematura de bolsa amniótica e o escore de APGAR 
desfavorável (p>0,05). CONCLUSÃO: a presença de Flora 
Vaginal Tipo III, Vaginose bacteriana e Tricomoníase parece ter 
relação com desfecho obstétrico desfavorável (parto prematuro 
e fetos com baixo peso ao nascer). 
Palavras-chave: Vulvovaginite. Vaginose bacteriana. 
Complicações na gravidez. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As infecções urogenitais são muito prevalentes durante 

a gestação, tendo importante associação com desfechos 

obstétricos desfavoráveis, tais como: trabalho de parto 

prematuro (TPP), rotura prematura das membranas ovulares 

(RPMO) e recém-nascidos com baixo peso (RNBP) (SVARE, 

2006; SVARE, 2006). Portanto, a determinação da flora vaginal 

e o estudo da prevalência de corrimento vaginal no período 

gestacional é de grande valia na prevenção de complicações 

perinatais, incluindo a prematuridade (TIBALDI ET AL, 2015).  

A vagina saudável é habitada por numerosas bactérias 

de diferentes espécies, que vivem em harmonia e que, por esta 

razão, são consideradas comensais, mas que podem, em 

situações especiais, tornar-se patogênicas (TIBALDI ET AL, 

2015). Essa flora vaginal possui um papel importante no 

aparecimento de doenças, bem como na manutenção de um 

trato genital saudável em várias fases da vida da mulher. O 

Lactobacillus sp. é a espécie bacteriana predominante no meio 

vaginal, determinando um pH ácido (3,8 a 4,5) que inibe o 

crescimento de várias outras bactérias potencialmente nocivas 

à mucosa vaginal (TIBALDI ET AL, 2015; LAMONT ET AL, 
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2011; LINDSAY, 2013). A proporcionalidade entre os 

Lactobacillus sp e os outros microrganismos presentes 

determina o tipo de microbiota vaginal: Flora Tipo I, quando no 

conteúdo vaginal existem 80% ou mais de Lactobacillus sp.; 

Flora Tipo II, quando existe uma proporção aproximada de 50% 

de Lactobacillus sp. e 50% de outras bactérias; e Flora Tipo III, 

quando há um predomínio claro de outras bactérias e queda 

acentuada do número de Lactobacillus sp. (< 5%) (TIBALDI ET 

AL, 2015; CUNNINGHAM, LEVINE, BLOOM, 2010). 

Parâmetros como concentrações adequadas de lactato, 

succinato, beta-interleucina 1, interleucina 8, fator inibidor de 

leucócitos e receptores agonistas de interleucina 1, já foram 

associados favoravelmente com microbiota vaginal onde há 

predomínio de Lactobacillus sp. (Flora Tipo I) (Lamont et al, 

2011).  

Por outro lado, o conteúdo vaginal, no qual existe 

ausência ou baixa concentração de Lactobacillus sp. (Flora Tipo 

III), associa-se significativamente a processos patogênicos, 

como por exemplo, trabalho de parto prematuro. Este controle 

é mediado por ácido láctico, pH baixo e polipeptídeos 

antimicrobiais. Estudos clínicos têm demonstrado uma 

associação entre a presença de Lactobacillus sp. produtores de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e o decréscimo da prevalência 

da vaginose bacteriana. Seria muito válido estudar as 

condições da microbiota vaginal durante o pré-natal, tendo em 

vista a importância do equilíbrio do meio vaginal, da presença 

dos Lactobacillus sp. e também de uma população bacteriana 

que não seja potencialmente causadora de doenças intra-

uterinas ou que afetem o recém nascido durante a passagem 

no canal de parto (LAMONT ET AL, 2011;  

HUANG,SONG,ZHAO, 2014; BARRONS,TASSONE, 2008).  
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Candidíase Vulvovaginal (CVV), Vaginose Bacteriana 

(VB) e Tricomoníase Vaginal (TV) são responsáveis por 

aproximadamente 80% dos casos das infecções genitais na 

gravidez (MSUYA, 2009; NIKOLOV, 2006; CARTER ET AL, 

2008), sendo estas duas últimas possivelmente relacionadas a 

outras complicações obstétricas, tais como: endometrite, 

corioaminionite e infecções do recém-nascido (RN) 

(CUNNINGHAM, LEVINE, BLOOM, 2010; MSUYA, 2009; VAN 

SCHALKWYK  ET AL, 2015; . BROCKLEHURST, 2013).  

A Vaginose Bacteriana (VB) parece ser a forma de 

infecção mais prevalente entre gestantes com TPP e rotura 

prematura das membranas ovulares (TIBALDI ET AL, 2015; 

DENNEY, CULHANE, 2009). A VB tem sido responsabilizada, 

sobretudo nas gestantes com idades gestacionais inferiores a 

32 semanas, por um aumento no risco para TPP (SVARE, 2006; 

DENNEY, CULHANE, 2009). Estas bactérias anaeróbias 

presentes na vagina liberam toxinas, as quais estimulam a 

produção de determinadas citocinas pela decídua, como a inter-

leucina 6 (IL-6), e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α). Essas 

substâncias, por sua vez, estimulam a produção de 

prostaglandinas envolvidas na remodelação do colágeno da 

cérvice, predispondo o nascimento do feto antes da 37ª semana 

de gestação (LAMONT ET AL, 2011).  

As gestantes infectadas por Trichomonas vaginalis 

também têm chance de desenvolver complicações na gravidez. 

Estudos tem relatado associação entre a Tricomoníase Vaginal 

(TV) com rotura prematura de membranas ovulares, baixo peso 

do RN ao nascer, endometrite pós-parto, feto natimorto, morte 

neonatal e parto prematuro (MSUYA, 2009; VAN SCHALKWYK  

ET AL, 2015; MANN, 2009; GÜLMEZOGLU, AZHAR, 2011). 
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A prematuridade representa um importante problema 

tanto na Obstetrícia quanto na Neonatologia, resultando em 

uma das maiores causas de morbimortalidade neonatal, sendo 

as mais frequentes: Síndrome do Desconforto Respiratório do 

RN, enterocolite necrotizante, hemorragia cerebral, bem como 

deficiências neurossensoriais (cegueira, surdez) e atraso no 

desenvolvimento físico e mental (SVARE, 2006; 

CUNNINGHAM, LEVINE, BLOOM, 2010; DENNEY, CULHANE, 

2009). O nascimento prematuro não só afeta a criança, mas 

seus familiares e contribui para maior número de internações e 

custos hospitalares (AFOLABI,2016; SANGKOMKAMHANG, 

2015; KOULLAI, 2016). 

Reconhecida a morbidade advinda da infecção genital 

em gestantes, o passo mais importante é assegurar o 

diagnóstico etiológico (MSUYA, 2009; KOULLAI, 2016). O 

rastreio e tratamento correto das infecções genitais em 

gestantes, mesmo que assintomáticas, torna-se de essencial 

importância, considerando que os diagnósticos inadequados e 

imprecisos geram tratamentos equivocados que perpetuam o 

quadro infeccioso, aumentando assim o risco de complicações 

perinatais (KOULLAI, 2016; MODAK ET AL, 2011). 

Logo, objetiva-se, a partir deste capítulo, avaliar a 

prevalência de infecção genital, desequilíbrio na flora vaginal 

durante a gestação e risco de complicações perinatais a partir da 

coleta de material vaginal de 190 mulheres entre 26 e 32 

semanas de gestação e de exames microbiológicos com a 

finalidade de detectar infecções e alterações na flora vaginal.   
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Realizou-se um estudo de corte transversal, com 

amostra de 190 mulheres entre 18 e 45 anos, com idade 

gestacional compreendida entre 26 e 32 semanas. As pacientes 

foram atendidas em um serviço de referência de pré-natal de 

uma maternidade universitária federal, na cidade de Natal, no 

estado do Rio Grande do Norte, Brasil. A coleta de dados foi 

realizada entre outubro de 2014 e julho de 2015. Foi feita uma 

análise univariada da amostra estudada.  

Como critério de inclusão, foram consideradas mulheres 

aparentemente saudáveis, o fato de estarem grávidas, as quais 

foram recrutadas no período compreendido entre a 26ª e a 32ª 

semanas de gestação, por esta ser uma fase da gravidez 

teoricamente menos passível de complicações, tais como 

ameaça de abortamento e ameaça de trabalho de parto 

prematuro (CUNNINGHAM, LEVINE, BLOOM, 2010; MSUYA, 

2009; NIKOLOV, 2006). 

Foram considerados critérios de exclusão: idade inferior 

a 18 anos; recusa explícita; ser portadora de doença crônica 

degenerativa; usar medicação imunossupressora ou ter feito 

uso há menos de 30 dias; usar qualquer tipo de medicação de 

forma crônica; fazer uso de espermicidas nas relações sexuais; 

ter usado antibiótico há menos de 30 dias; ter tido relação 

sexual vaginal há menos de 24 horas; ter feito ducha vaginal há 

menos de 24 horas; e estar com sangramento transvaginal de 

qualquer causa. 

As mulheres elegíveis que se encontravam esperando 

atendimento médico no pré-natal foram selecionadas 

aleatoriamente e convidadas individualmente a participar do 

estudo. Após o esclarecimento sobre os objetivos, as 
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responsabilidades e os procedimentos, as voluntárias que 

desejaram participar assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE).  

O diagnóstico de gravidez foi confirmado a partir de 

dados clínicos (atraso menstrual mínimo de oito dias) somados 

à presença de exame sanguíneo laboratorial, no qual foi 

comprovado pela técnica de hemoaglutinação que a fração beta 

do hormônio gonodatrofina coriônica se encontrava elevada (β-

HCG>1.000 UI/L), e/ou à ultrassonografia endovaginal com 

presença de embrião vivo (CUNNINGHAM, LEVINE, BLOOM, 

2010).  

O diagnóstico de vulvogaginites (VV) foi realizado 

através do uso de microscopia à fresco e coloração pelo método 

de Gram, após coleta de secreção da parede lateral da vagina. 

O conteúdo vaginal foi disposto em lâminas de vidro, sendo 

uma para avaliação por microscopia durante a consulta e outra 

fixada e corada por técnica de Gram, realizada no laboratório 

de microbiologia da MEJC - UFRN, sem conhecimento prévio 

dos casos.  

A mensuração do pH (avaliador de acidez vaginal) foi 

realizada por meio de fita colorimétrica da marca MERCK® 

(com faixa de variação que abrange os valores de zero a 14), 

colocando-se a fita na parede vaginal lateral direita, no seu 

terço superior e evitando-se o contato com o muco cervical. A 

leitura foi feita após um minuto do contato, por aproximação 

colorimétrica com o gabarito padrão.  

A realização do teste das aminas se deu da seguinte 

forma: colocou-se uma gota do conteúdo vaginal em lâmina de 

vidro e adicionou-se duas gotas de hidróxido de potássio a 10%. 

Após isso, foi observado se havia ou não o desprendimento de 

aminas aromáticas, exalando odor característico.  



MICROBIOTA VAGINAL ANORMAL E DESFECHOS OBSTÉTRICOS 

DESFAVORÁVEIS 

215 
 

No exame bacterioscópico para identificação da flora 

vaginal (bacterioscopia a fresco), amostras do conteúdo vaginal 

foram colhidas de parede lateral direita no terço superior, com 

cotonete estéril, foi colocada em frasco de vidro contendo 1ml 

de solução salina. 

O diagnóstico de Tricomoníase Vaginal (TV) realizou-se 

através da identificação do parasita flagelado e pH > 4,5. O 

diagnóstico de Candidíase Vulvovaginal (CVV) se confirmou 

através da presença de hifas e/ou blastosporos gram-positivos 

e da presença de pH < 4,5. O diagnóstico de Vaginose 

Bacteriana (VB) foi observado através da presença de três em 

quatro critérios (corrimento homogêneo e fino; pH > 4,5; teste 

das aminas positivo; bacterioscopia com Flora microbiana tipo III 

e presença de células indicadoras ou “clue-cells”).  

Foram analisados em todas as pacientes deste estudo 

os seguintes parâmetros: idade gestacional no momento do 

parto (superior ou inferior a 37 semanas), presença de bolsa 

rota antes da chegada ao local do parto (sim ou não), peso do 

RN ao nascer (acima ou abaixo de 2.500g) e o valor do escore 

de APGAR, este último utilizado amplamente nas maternidades 

de todo o mundo como o melhor método para avaliação clínica 

do neonato no momento imediato após o parto (considerando 

valores abaixo de 7 como desfavorável). 

O banco de dados foi construído no software SPSS (IBM, 

Armonk, NY, USA) versão 22.0. Inicialmente foi feita uma 

análise univariada da amostra estudada, apresentando a 

descrição da amostra quanto aos aspectos sociodemográficos, 

clínicos e comportamentais das mulheres estudadas. Foram 

descritos valores absolutos e relativos das variáveis 

quantitativas e categóricas. As variáveis idade, menarca, 

coitarca e número de filhos foram dicotomizadas pela mediana.  
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A magnitude da associação entre VV, flora tipo III e as variáveis 

socidemográficas, clínicas e comportamentais foi mensurada 

pelo teste Qui-quadrado (χ2).  Nessa perspectiva, foram 

aderidos os Odds Ratios (ORs) e os seus respectivos intervalos 

de confiança para análise bivariada. Foram considerados 

significativos p valores menores que 0,05.  

Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), número 30951413.7.0000.5292. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aproximadamente metade das gestantes tinham 27 anos 

de idade. Foi observado que 40,5% destas mulheres tinham 

ensino médio, a maioria era não-caucasiana (57,9%) e em torno 

de 56% relatou ter uma união estável. Cerca de 50,8% das 

mulheres foram diagnosticadas com algum tipo de VV no 

momento da coleta de secreção vaginal e 12,2% relataram 

corrimento vaginal patológico nos 6 meses anteriores. A maioria 

das pacientes relatou menos de 3 parceiros no último ano e pelo 

menos 1 filho (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Características sociodemográficas, comportamentais 

e clínicas das mulheres estudadas (n=190).  

Fatores n % 

Idade (≤27 anos) 
 

96 50,5 

Escolaridade   
     Analfabeta 3 1,6 
     Fundamental I 20 10,5 
     Fundamental II 76 40,0 
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     Médio 77 40,5 
     Superior Incompleto 7 3,6 
     Superior Completo 7 3,6 
 
Situação conjugal 

  

     Solteira 31 15,7 
     União estável 106 55,8 
     Separada/divorciada 4 2,1 
     Viúva 1 0,5 
     Casada 48 25,3 
 
Raça 

  

     Caucasianas 80 42,1 
     Não-caucasianas 110 57,9 
 
Idade menarca (≤12 anos) 

93 50,3 

Idade coitarca (≤ 16 anos) 103 56,3 
 
Vulvovaginites 6 meses 

24 12,2 

Vulvovaginites (atual) 100 50,8 
 
DSTs parceiro 

5 2,6 

 
Coito ejaculação vaginal 

  

   > 4 coitos 57 32,2 
   3-4 coitos 120 67,8 
 
Parceiros último ano 

  

   ≤ 2 parceiros 98 56,6 
   ≥ 3  parceiros  75 43,4 
 
Filhos (≤1) 

137 72,1 

 

 A presença de flora vaginal tipo III foi significativamente 

maior em gestantes com vulvovaginites (p=0,009; OR 1,648), 
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tricomoníase (p=0,010; OR 2,577) e vaginose bacteriana 

(p=0,001; OR 3,542). Vaginose Citolítica foi diagnosticada em 

100% das pacientes com Flora vaginal Tipo I (p valor=0,001; 

OR 1,975), como visto na tabela 2. 

Tabela 2. Correlação entre a presença de vulvovaginites e flora 

vaginal anormal (Tipo III)  

 
                   Flora tipo III 
(+) 

   Flora tipo III (-)    

Vulvovaginite n % n % χ2 OR 
p 

valor 
IC 

     Sim 50 50,0 50 50,0 

6,749 1,648 0,009 
1,137-
2,388 

     Não 27 30,3 63 69,7 

Candidíase         

     Sim 17 51,5 16 48,5 

1,420 1,339 0,169 
0,911-
1,970 

     Não 60 38,5 97 61,5 

Tricomoníase         

     Sim 7 100,0 0 0,0 

6,657 2,577 0,010 
2,149-
3,092 

     Não 71 38,8 112 61,2 

VB*         

     Sim 36 97,2 1 2,8 

55,908 3,542 0,001 
2,721-
4,609 

     Não 42 27,5 111 72,5 

VC**         

     Sim 0 0,0 33 100,0 25,480 1,975 0,001 
1,691-
2,306 
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     Não 77 49,4 80 50,6 

* VB: Vaginose Bacteriana     ** VC: Vaginose Citolítica           Teste qui-quadrado (ᵡ2) 

 

Como mostra a Tabela 3, trabalho de parto pré-tremo, ou 

seja, com idade gestacional inferior a 37 semanas (p=0,001; OR 

2,897) e peso fetal abaixo de 2.500g ao nascer (p valor=0,001; 

OR 2,175) foram as variáveis independentes associadas 

significativamente ao risco de Flora vaginal Tipo III Não houve 

significância estatística nas variáveis rotura prematura de bolsa 

amniótica e o escore de APGAR desfavorável (p>0,05). 

 

Tabela 3. Correlação entre a presença de flora vaginal anormal 

(Tipo III) e desfechos obstétricos desfavoráveis (n=190)  
  Flora tipo III (+)  Flora tipo III (-)     

APGAR* (1º minuto) n % N % χ2 OR 
p 

valor 
IC 

     ≤ 7,0 10 43,5 13 56,5 
0,007 1,084 0,935 

0,656-
1,789      > 7,0 67 40,1 100 59,9 

 
Idade gestacional 

        

     Pré-termo** 21 100 0 0,0 
27,570 2,897 0,001 

2,352-
3,567      Termo 58 34,5 111 65,5 

 
Peso fetal (2.500g) 

        

     Abaixo 18 78,3 8 21,7 
13,196 2,175 0,001 

1,617-
2,927      Acima 59 36,0 105 64,0 

 
Bolsa Amniótica 

        

     Rôta 23 39,0 36 61,0 
0,064 0,924 0,800 

0,633-
1,349      Íntegra 58 42,2 73 57,8 

 
Tipo de parto 

        

     Vaginal 36 40,9 54 59,1 
0,000 0,988 1,000 

0,701-
1,393      Cesárea 41 41,4 58 58,6 

* APGAR score: a method to quickly summarize the health of newborn children. 

** Preterm: gestacional age below 37 weeks.                         Teste qui-quadrado (ᵡ2) 
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DISCUSSÃO 

 

 As vulvovaginites (VV) são muito prevalentes em nosso 

meio, em especial durante o período gestacional, onde as 

mulheres estão mais vulneráveis em virtude da 

imunossupressão, condição característica do estado gravídico 

(TIBALDI ET AL, 2015 ; CUNNINGHAM, LEVINE, BLOOM, 

2010; MSUYA, 2009). Essa provável patogenicidade tem 

adquirido ampla relevância em Obstetrícia devido, 

principalmente, à possibilidade de correlação direta com casos 

de trabalho de parto prematuro (TPP), rotura prematura de 

membranas (RPMO) e conceptos de baixo peso (RNBP), 

denotando cada vez mais a necessidade de serem propostas 

estratégias preventivas e terapêuticas para evitar essa 

consequência (SANGKOMKAMHANG, 2015 ; KOULLAI, 2016).  

 Segundo Farr et al. (2015) (FARR, 2015), a gravidez 

parece estar associada de forma estreita à CVV e que esta 

vulvovaginite tem sido associada a possíveis complicações 

obstétricas, como TPP. Então, estes resultados sugerem que o 

rastreio da colonização vaginal de Candida sp inclusive em 

gestantes assintomáticas seja realizado no pré-natal. 

Comparando estas mulheres com vagina colonizada com as 

mulheres com flora normal, aquelas com candidíase recorrente, 

mesmo sem queixas, tiveram maiores taxas de TPP (11,9% 

versus 9,5%) e de RNBP (10,8% versus 8%). Alguns estudiosos 

(GARCÍA HEREDIA ET AL, 2006)inferem que a colonização 

vaginal assintomática recorrente com Candida no 

diagnosticada também no início da gravidez pode estar 

associada com parto prematuro e baixo peso ao nascer. Com 

isso, justificam que exames de rotina e consequente tratamento 

para a candidíase poderiam melhorar os resultados da 
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gravidez. Contudo, no nosso estudo, a presença de CVV nas 

gestantes não parece influenciar de forma importante 

resultados obstétricos desfavoráveis. 

Apesar de Vaginose Citolítica (VC) não apresentar 

caráter infeccioso, sua abordagem nesse estudo foi 

imprescindível para um melhor conhecimento dos pre-natalistas 

sobre essa condição, reduzindo os casos de VC diagnosticados 

erroneamente como candidíase e tratados com antifúngicos, os 

quais não apresentam efeitos sobre a esta patologia vaginal 

(García Heredia et al, 2006; Roberts et al, 2011).  

 Vaginose Bacteriana (VB) é uma síndrome 

polimicrobiana que resulta numa importante diminuição na 

concentração de Lactobacillus sp e num aumento das bactérias 

patogênicas anaeróbias (Flora Tipo III) (AFOLABI,2016 ; 

DENNEY, CULHANE, 2009). Em mulheres grávidas, a VB tem 

sido associada com a rotura prematura de membrana, parto 

prematuro e bebês com baixo peso ao nascer (RNBP) (SVARE, 

2006; AFOLABI,2016 ; MSUYA, 2009). Em concordância, no 

nosso estudo o diagnóstico de VB foi significativamente 

relacionado a TPP e RNBP. Foram encontradas taxas de 

vulvovaginites em 52,63% e 19,47% de VB nas gestantes, onde 

o TPP foi visto em 11,05% de destas pacientes e RNBP foi 

identificado em 13,68% delas. Estes resultados corroboram 

com os achados de Svare (2006) (SVARE, 2006), que 

encontrou uma prevalência de 16% de VB e uma taxa de 5,2% 

de parto prematuro numa população de 3.262 gestantes 

estudadas. Em consonância, Afolabi (2016) (AFOLABI,2016) 

detectou que VB foi significativamente associada com TPP 

(risco relativo [RR], 2,68; 95% intervalo de confiança [IC], 1,44-

4,98) e RNBP (RR, 3,20; 95% CI, 1,29-7,94). 
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Da mesma forma, a infecção por Trichomonas vaginalis 

na gestação tem sido associada com rotura prematura das 

membranas amnióticas (RPMO), trabalho de parto prematuro 

(TPP) e baixo peso do RN ao nascer (RBBP) (MSUYA, 2009; 

VAN SCHALKWYK  ET AL, 2015; MANN, 2009). Frente a essa 

condição, ainda que a paciente esteja assintomática, o 

tratamento deve ser prescrito (MANN, 2009; LAMONT, 2011; 

THINKHAMROP, 2015) e alguns estudos (BROCKLEHURST, 

2013; LAMONT, 2015) têm mostrado benefícios com o uso 

dessa terapêutica (taxas mais baixas de TPP e RNBP). Em 

nosso estudo, o diagnóstico de TV (3,68% das pacientes) foi 

também significativamente relacionado a TPP e RNBP, em 

concordância com os achados de Msuya et al. (2009) (MSUYA, 

2009), no qual foi visto diagnóstico de TV em 5,0% das 

gestantes e Mann et al. (2009) (MANN, 2009), onde foi achado 

3% das mulheres com tricomoníase vaginal. Talvez isso possa 

ser explicado por se tratar de estudos realizados com pacientes 

de baixo nível sócio-econômico ou de países em 

desenvolvimento.  

Descarga vaginal é uma situação comum na gravidez e, 

em muitas vezes, fisiológica. Pode ser explicada, dentre outros 

fatores, pelas modificações hormonais pertinentes a este 

estado e por hipertrofia do epitélio vaginal com aumento de 

células contendo glicogênio (LAMONT ET AL, 2011; 

CUNNINGHAM, LEVINE, BLOOM, 2010). Por outro lado, 

devido a fatores imunológicos inerentes gravidez, as gestantes 

estão mais vulneráveis as descargas vaginais de caráter 

infeccioso, que pode trazer efeitos deletérios para a mãe e o 

feto, por isso a coleta de secreção vaginal pode e deve ser feita 

durante o pré-natal, inclusive em pacientes assintomáticas, 

fazendo assim parte dos exames de rotina (LAMONT, 2015). 
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Em mulheres com corrimento persistente, a triagem para 

infecções do trato genital inferior (vaginal e cervical) é 

mandatória (SANGKOMKAMHANG, 2015).  

 Concordando com Roberts et al. (2011) (ROBERTS ET 

AL, 2011), estudos que enfatizem a importância do diagnóstico 

e manuseio correto das patologias genitais durante a gravidez 

poderão prevenir complicações, tanto maternas quanto fetais, 

promovendo forte impacto no âmbito da saúde, reduzindo 

custos com internações hospitalares precoces e favorecendo 

um melhor gerenciamento de recursos financeiros. A introdução 

de testes laboratoriais de triagem como rotina durante os 

cuidados realizados no pré-natal devem ser considerados. 
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RESUMO: O glaucoma é uma patologia ocular que afeta cerca 
de 60 milhões de pessoas, sendo a segunda principal causa de 
cegueira mundial. Entre os principais fatores de risco do 
Glaucoma, o aumento da pressão intra-ocular (PIO) é o mais 
agravante, estando a PIO maior do que 21 mmHg (valores 
considerados normais entre 11-21 mmHg). Porém, dentre os 
subtipos de Glaucoma existentes, um deles chama atenção por 
não apresentar a elevação da PIO acima dos valores 
considerados normais, o Glaucoma de pressão normal (GNP) 
ou Glaucoma de baixa pressão. Entre as hipóteses 
etiopatogênicas para este subtipo de Glaucoma, estão as 
alterações no sistema cardiovascular, a alteração da Pressão 
intracraniana, a apnéia obstrutiva do sono e a insuficiência 
reológica do sangue. Entre os exames complementares 
disponíveis para o diagnóstico dessa doença, tem-se a 
tonometria de aplanação de Goldmann, a gonioscopia, a 
biomicroscopia da cabeça do nervo óptico, a Tomografia de 
coerência óptica e o analisador de campo Humphrey ou 
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campimetria. O tratamento do GNP pode ser por medicamentos 
redutores da PIO (Derivados de prostaglandinas, agonistas 
alfa-2, inibidores da anidrase carbônica e betabloqueadores 
tópicos) ou cirurgias como a Trabeculoplastia a laser e 
trabeculotomia com antimetabólito. O tratamento baseado na 
redução da PIO se mostrou eficaz.  
 
Palavras-chave: Glaucoma de pressão normal, PIO, 
diagnóstico, tratamento.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A patologia ocular conhecida como glaucoma, é a 

segunda principal causa de cegueira no mundo, atingindo mais 

de 60 milhões de pessoas, e deve aumentar para 80 milhões 

até 2020, sendo uma neuropatia óptica potencialmente 

progressiva, caracterizada essencialmente pela degeneração 

gradual do Nervo óptico - estrutura responsável por levar os 

estímulos luminosos da retina até o cérebro, para a região do 

córtex visual, onde será formada a imagem - refletindo na perda 

do campo visual (WRIGHT, 2016).  

O quadro clínico que o paciente com glaucoma é 

variável, dependendo do tipo de Glaucoma que o paciente 

apresenta. Porém, em geral, o paciente com essa doença pode 

apresentar queixas como perda de campo visual ou visão 

tubular, muito comum no glaucoma de ângulo aberto, questão 

que pode ser avaliada pela campimetria, exame que avalia 

amplitude do campo visual do paciente. Além disso, sintomas 

como dor súbita em um dos olhos, visão diminuída ou 

embaçada, náuseas e vômitos, hiperemia conjuntival, inchaço 

ocular, mais comuns no glaucoma de ângulo fechado. Quanto 

ao quadro de glaucoma congênito, a criança pode apresentar 



GLAUCOMA DE PRESSÃO NORMAL: POSSÍVEIS ETIOPATOGENIAS, EXAMES 

DIAGNÓSTICOS E OPÇÕES TERAPÊUTICAS 

229 
 

nebulosidade na parte frontal do olho, aumento de um ou de 

ambos os olhos, fotofobia, lacrimação em excesso e hiperemia 

conjuntival. 

Dentre os tipos de Glaucoma, pode-se ter: Glaucoma 

congênito ou adquirido; de ângulo aberto ou ângulo fechado - 

diferenciando-se com base no mecanismo de 

comprometimento da drenagem do humor aquoso - ; glaucoma 

Primário, sem patologia secundária identificável,  ou Glaucoma 

secundário, quando uma patologia ocular ou não ocular provoca 

aumento da pressão intraocular, sendo o Glaucoma Primário de 

ângulo aberto (GPAA) a forma mais frequente. (KANSKI, 2016) 

Os principais fatores de risco para o Glaucoma são a 

Pressão intra-ocular (PIO) elevada, idade acima de 40 anos, 

história familiar de glaucoma, patologias oculares associadas, 

como descolamento de retina, inflamações e tumores oculares, 

além de uso de medicamento à base de corticoesteróides. 

A pressão intra-ocular é considerada alta, quando ela 

está acima de 21 mmHG - considera-se a PIO normal entre 11 

e 21 mmHG - , sendo o aumento do fluxo do humor aquoso 

através da malha trabecular a principal causa desse aumento. 

Porém, apesar de ser muito comum sua associação com o 

Glaucoma, nem sempre esse fator de risco está presente, 

podendo o paciente ter um outro tipo de glaucoma, o Glaucoma 

de pressão normal (GPN), também conhecido como Glaucoma 

de pressão baixa. (COSTAGLIOLA, 2019)  

GPN é uma variante do GPAA, tendo algumas 

particularidades quanto à etiopatogenia, diagnóstico/rastreio e 

opções terapêuticas quando comparado ao Glaucoma de 

pressão intraocular elevada. O GNP tem uma etiologia 

multifatorial ainda pouco esclarecida, apresentando algumas 

hipóteses como possíveis etiopatogenias, a exemplo de 
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alterações no sistema cardiovascular e na pressão 

intracraniana (PIC), impactos da apneia obstrutiva do sono e 

insuficiência reológica do sangue, que serão explicadas nos 

resultados e discussão desse capítulo. (ESPORCATTE, 2016) 

Os sinais e sintomas específicos do GNP são a 

enxaqueca e fenômeno de Raynaud, ocorrendo uma resposta 

do corpo exagerada às temperaturas mais baixas; episódios de 

choque; cefaleia e sintomas neurológicos; e outros sintomas 

associados à traumatismo craniano e ocular. A PIO é, em geral, 

de 15-19 mmHg, com o paciente apresentando limitações no 

campo visual. (KIM, 2014) 

As opções de diagnóstico para o Glaucoma de pressão 

normal, se resumem fundamentalmente à medição da 

espessura central corneana, da pressão cefalorraquidiana, que 

estará anormalmente baixa, junto a um distúrbio do fluxo de 

líquido cerebrovascular, medição da espessura do nervo óptico 

do diâmetro da bainha de mielina do nervo óptico e avaliação 

do campo visual, sendo essas medições realizadas através da  

Tonometria de aplanação de Goldmann, gonioscopia, 

biomicroscopia estereoscópica da cabeça do nervo óptico, 

tomografia de coerência óptica e analisador de campo 

Humphrey, os quais serão melhor retratados nos resultados e 

discussão desse capítulo (LESTÁK, 2019). 

Quanto às opções de tratamento do GPN, tem-se: 

tratamento medicamentoso com agonista alfa-2 brimonidina, 

inibidores da anidrase carbônica, derivados de prostaglandinas 

e betabloqueadores tópicos. No tratamento cirúrgico, pode-se 

realizar uma trabeculoplastia a laser ou uma trabeculotomia 

com antimetabólito, que serão melhor debatidos nos resultados 

e discussão desse capítulo. (MALLICK, 2016) 
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O objetivo dessa revisão sistemática foi reunir 

informações na literatura dos últimos 5 anos quanto às 

particularidades do Glaucoma de pressão normal, procurando 

informar e chamar a atenção quanto à possível etiologia, formas  

de diagnóstico e tratatamento dessa patologia ainda pouco 

conhecida. 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo se resume a uma revisão sistemática realizada 

entre setembro de 2019 e novembro de 2019, sendo produzido  

a partir das seguintes base de dados: PubMEd e Science 

Direct. 

Assim, foram pesquisados nessas bases de dados os 

seguintes descritores:“normal tension Glaucoma treatment”; 

“normal tension Glaucoma diagnostic” “normal tension 

Glaucoma symptoms”. A pesquisa foi realizada através de 

umas seleção de artigos publicados entre 2014 e 2019, com 

artigos na língua inglesa ou portuguesa. 

Dessa forma, 375 artigos foram encontrados e tiveram 

seus resumos revisados pelos pesquisadores desse estudo. 

Diante disso, foram excluídos todos os artigos que não tinham 

como foco o glaucoma de pressão normal, assim como os 

estudos realizados em outras espécies que não fosse a espécie 

humana, resultando em 27 artigos selecionados, estudados e 

debatidos para a elaboração dessa revisão sistemática.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. Hipóteses Etiopatogênicas do GNP 

1.a) Alterações no sistema cardiovascular: um possível 

envolvimento de variações circadianas na pressão arterial 
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sistêmica (PAS) relacionadas à lesões glaucomatosas, 

sugerindo uma hipotensão sistêmica noturna que geraria 

defeitos correspondentes no campo visual. Apesar de 

realmente existir essa variação na pressão arterial, os estudos 

avaliados não conseguiram definir se essas mudanças na PAS  

seriam fisiológicas ou causadoras do Glaucoma de pressão 

normal. Essa associação da queda brusca da PAS durante o 

sono e dano no nervo óptico progressivo pode ser explicada por 

efeitos isquêmicos reflexos no nervo óptico decorrentes de uma 

baixa perfusão ocular. A pressão de perfusão ocular (OPP), 

medida calculada através da PAS e PIO, variaria junto com a 

PAS durante o sono, com cada variação 1mm na flutuação 

média da OPP refletindo em uma chance 27% maior de 

evolução do Glaucoma, estatística encontrada a partir da 

realização de um estudo retrospectivo, durante 11 meses de 

acompanhamento de pacientes com Glaucoma de pressão 

normal. (ESPORCATTE, 2016) 

1.b) Alteração da Pressão intracraniana: essa teoria defende 

a ideia de que a lâmina cribosa - uma fina área de tecido 

escleral - a qual divide dois compartimentos pressurizados, os 

espaços subaracnóideos orbital e intraocular, poderá ser 

descolacada posteriormente por uma diferença de pressão 

posterior entre esses 2 compartimentos, concomitante à lesão 

do nervo óptico. O vetor de pressão no sentido póstero-anterior 

causa hipertensão intracraniana e consequentemente 

papiledema, definido como inchaço do disco óptico (LEE, 2016) 

1.c) Apnéia obstrutiva do sono: essa hipótese aponta para a 

obstrução recorrente das vias aéreas superiores durante o 

sono, causando hipóxia e hipercapnia graves, com 

consequente diminuação da espessura da camada de fibra 
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nervosa da retina, facilitando a lesão no nervo óptico. 

(ESPORCATTE, 2016) 

1.d) Insuficiência reológica do sangue: distúrbios nas 

propriedas  físicas do fluxo sanguíneo provocariam uma 

inadequação de oxigênio no organismo, que causariam a 

deteriorização do nervo óptico. Patologias paralelas, como 

Infarto Agudo do Miocárdio ou IAM, acidente vascular cerebral 

ou AVC e Diabetes Mellitus poderiam também ser causadoras 

de anormalidades nas propriedades hematológicas. Os 

parâmetros anormais observados em indivíduos com GPN 

foram a maior viscosidade sanquínea, agregação de hemácias, 

resistência do fluxo de hemácias e baixa deformabilidade 

desses eritrócitos, produziriam baixa eficiência no transporte de 

oxigênio, a qual poderia resultar em uma hipoperfusão do nervo 

óptico. (KIM, 2014) 

2. Exames diagnóstico do GNP: 

2.a) Tonometria de aplanação de Goldmann: se baseia no 

princípio de Imbert-Fick, no qual a pressão aplicada sobre a 

córnea (P) é igual a força (F) necessária para tornar plana uma 

superfície divida pela área(A) de aplanação (P=F/A). Essa 

técnica descoberta em 1957, ainda é a técnica padrão ouro para 

a aferição da pressão intra-ocular. O exame é realizado se 

utilizando um cone plástico detentor de 2 prismas, encostando-

se a extremidade livre diretamente na córnea do paciente, a fim 

de aferir a PIO. A utilização de fluoresceína pode axiliar a 

realização do exame, porém o seu uso não é imprescindível. O 

prisma do tonômetro deve ser limpado entre pacientes e 

substituído regularmente, seguindo as instruções do fabricante. 

Técnica: aplicação de anestésico tópico (proximetacaína a 

0,5%) e uma pequena quantidade de fluoresceína no saco 

conjuntival. Em seguida, o paciente é posicionado na lâmpada 
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de fenda ou biomicroscópio, encostando a testa e o queixo no 

apoio, sendo instruído a olhar para frente, mais precisamente 

na orelha oposta do examinador. Com fitro azul-cobaldo 

posicionado e iluminação de inensidade máxima em direção 

oblíqua ao prisma, centralizando o prisma na frente do ápice da 

córnea. Em sequência, avança-se o prisma até tocar o ápice da 

córnea, passando a visualização para a ocular da lâmpada de 

fenda ou Biomicrocópio. O paciente observa 2 miras 

semicirculares verdes, as quais representam o filme lacrimal 

corado com a fluoresceína, tocando a parte superior e inferior 

do prima. A leitura pode ser através de um seletor, que 

multiplicada por 10 corresponde à PIO, ou através de um visor 

digital. Apesar do GNP ter uma PIO menor que 21 mmHg, a 

dedução da PIO através da Tonometria de Goldman é muito útil 

para diagnóstico e decisão do tratamento,sempre comparando 

com a PIO do próprio indivíduo medida anteriormente, a fim de 

avaliar um aumento significativo da pressão intraocular, que é 

sugestiva de GNP. A tonometria de aplanação de Goldmann é 

muito utilizada para o rastreio do Glaucoma, porém o seu uso 

isolado se mostra insatisfatório, visto que as alterações do 

Glaucoma não se resumem à elevação da PIO acima de 

21mmHg, a exemplo do Glaucoma de pressão normal. 

(MORATO, 2018) 
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Figura 1. Tonometria de aplanação de Goldmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

Fonte: (Aptomed Saúde Integrada, 2019). 

2.b) Gonioscopia: tem como função a análise do ângulo entre 

a íris e a córnea, por onde é feito escoamento o do humor 

aquoso, uma das regiões afetadas pelo GNP, onde ocorre a 

perda da transparência da córnea.  Esse exame também pode 

ser usado como fim terapêutico, auxiliando procedimentos 

como a trabeculosplastia a laser e goniotomia. O princípio 

óptico por trás gonioscopia se baseia na utilização de uma 

goniolente, uma lente especial de três espelhos para eliminar a 

reflexão interna total da córnea, com a substituição da interface 

do filme lacrimal-ar por uma interface filme lacrimal-goniolente, 

permitindo a visualização dos raios de luz através da 

goniolente, direta ou indiretamente. A gonioscopia pode ser 

dividida em gonioscopia direta - na qual as goniolentes 

funcionam construindo uma superfície de visão da lente em 

uma configuração de cúpula ou inclinada, na criação de um 

ângulo crítico, sendo os raios de luz vistos diretamente - e 

gonioscopia indireta, na qual as goniolentes indiretas utilizam 
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um espelho para refletir os raios do ângulo de forma com que 

eles saiam da goniolente em um ângulo de forma que eles 

saiam da goniolente em um ângulo muito menor que o crítico. 

(GEIDEL,2017) 

Figura 2. Gonioscopia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: (Manual de procedimentos, 2014) 

2.c) Biomicroscopia da cabeça do nervo óptico: através do 

biomicroscópio avalia-se, inicialmente, o anel neurorretiniano, 

um tecido alaranjado entre a margem externa de escavação e 

a margem do disco óptico. Em seguida, observa-se a relação 

escavação/disco óptico, assim como o tamanho do disco óptico, 

comparando o diâmetro da escavação com o tamanho do disco. 

Essa escavação ocorre principalmente pela diminuição 

irreversível do número de fibras nervosas, células gliais e vasos 

sanguíneos. Os subtipos de lesão glaucomatosa que podem ser 

encotrados através da biomicroscopia são os discos isquêmicos 

focais, caracterizados por entalhes que podem estar 

associados à defeitos localizados do campo com ameaça de 

fixação; disco míope com glaucoma, é um disco inclinado e raso 

com atrofia parapilar, com indícios de lesão glaucomatosa; 

discos escleróticos, são escavações rasas em forma de pires e 

de ângulo levemente inclinado; e discos concentricamente 
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crescentes, caracterizado como afinamento uniforme, 

frequentemente associado à perda difusa do campo visual.     

(LEE, 2015). 

Figura 3. Biomicroscópio ou lâmpada de fenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (Cenoe Hospital de olhos, 2018) 

2.d) Tomografia de coerência óptica (OCT): utilizado 

principalmente para diagnóstico de doenças maculares e 

retinopatias, a OCT também é um bom exame para avaliação 

da progressão do GNP, possuindo sensibilidade e 

especificidade de cerca de 90%. Ela avalia a camada de fibras 

nervosas da retina, o complexo celular ganglionar,além da 

cabeça do nervo óptico (SYMES, 2017). 

2.e) Analisador de campo Humphrey (campimetria): por 

meio desse exame,realiza-se a análise do campo visual ocular, 

afetado com frequência pelo GNP. O campo visual é estrutura 

tridimensional semelhante à uma colina, a qual possui 

sensibilidade crescente. Nessa alusão, o topo da colina seria a 

acuidade visual, que diminui progressivamente em direção à 

periferia. O princípio do analisador de campo de Humphrey se 

baseia na projeção de pontos luminosos, localizados na 
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superfície interna de uma cavidade, que devem ser 

identificados pelo paciente. Assim que o paciente enxerguar os 

pontos luminosos, ele deve apertar o botão do controle que ele 

estará segurando, contabilizando no analisador de campo quais 

regiões ele consegue reconhecer estímulos luminosos. O 

tempo entre um estímulo luminoso e outro, assim como o local 

em que o ponto luminoso aparece e seu brilho são variáveis, a 

fim de verificar a amplitude do campo visual e o estímulo mínimo 

que pode ser visto pelo paciente em cada local. Por se tratar de 

um exame ativo, em que o paciente precisa reagir aos estímulos 

luminosos projetados, está sujeito a falso positivos e falso 

negativos, que são identificados pelo monitor de olho em tempo 

real. (MATOS, 2018) 

 

3.      Tratamento do Glaucoma de pressão normal 

3.1.    Tratamento medicamentoso: a maioria das medicações é 

administrada por via tópica, sendo essencial informar o paciente 

sobre a periodicidade do uso, possíveis efeitos adversos e 

modo de uso do medicamento. Apesar do Glaucoma de 

pressão normal não apresentar PIO anormal ou acima de 21 

mmHg, a redução da PIO é a principal meta, visto que a quanto 

menor a PIO, menor a probabilidade de lesão glaucomatosa no 

nervo óptico, objetivando reduzir a progressão do GNP.   

3.1.a)  Agonistas alfa-2: baseado na diminuição da síntese de 

humor aquoso, por efeito no epitélio ciliar, no aumento do 

refluxo uveoescleral e consequente redução da PIO, a 

brimonidina (0,2%) e a apraclonidina (1% ou 0,5%) são muito 

utilizadas como opção teraupêutica para o GNP. Além disso, os 

agonistas alfa-2 podem proporcionar um efeito neuroprotetor na 

retina e no nervo óptico, possuindo melhor resultado que os 

Betabloqueadores, em geral. Sâo contraindicados para 
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crianças menores que 2 anos de vida e não devem ser 

administrados em conjunto com antidepressivos inibidores da 

monoamina-oxidase, devido ao risco de crise hipertensiva. 

(TOTEBERG-HARMS, 2015) 

3.1.b) Inibidores da anidrase carbônica: outro grupo 

farmacológico que atua reduzindo a PIO, por meio da inibição 

de secreção do humor aquoso. Sua utilização é tópica, são um 

pouco menos eficazes que os betabloqueadores, porém 

possuem a vantagem do efeito neuroprotetor. As opções 

terapêuticas desse grupo medicamentoso incluem a 

Dorzolamida e a Brinzolamida, sendo contraindicados em 

pacientes alérgicos a sulfonamidas, por serem quimicamente 

semelhantes à essa classe de medicamentos. (JUNCAL, 2016) 

3.1.c) Derivados de prostaglandinas: reduzem a PIO através 

da redução do fluxo uveoescleral do humor aquoso e aumento 

do fluxo trabecular. Essa classe de fármacos, composta pelo 

latanoprosta e pelo travoprosta, possui um efeito redutor da PIO 

maior que as outras classes medicamentosas usadas para o 

GNP, portanto, são a primeira escolha para o tratamento inicial 

do Glaucoma de pressão normal,possuindo efeitos adversos 

como a hiperemia conjuntival, hiperpigmentação irreversível da 

íris e hiperpigmentação da pele periocular. (IKEDA, 2016) 

3.1.d)  Betabloqueadores tópicos: da mesma forma que os 

agonistas alfa-2 e os inibidores da anidrase carbônica,  a 

administração dos inibidores de anidrase carbônica visa reduzir 

a PIO, através da diminuição da produção de humor aquoso. 

Essa classe de medicamentos, (composta pelo timolol, 

betaxolol, levobunolol e metilpranolol)  está indicada em 

situações de tratamento monocular, evitando os efeitos de 

escurecimento assimétrico da pele periocular ou hiperemia 

conjuntival das prostaglandinas, inflamação ocular e edema 
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macular, ou quando existe caso de ceratite por herpes simples 

na história do paciente com Glaucoma de pressão normal. 

Entretanto, é importante ressaltar que os Betabloqueadores 

podem causar uma queda brusca da PA e quedas norturnas em 

uma minoria de pacientes, tendo um bom resultado na melhora 

da perfusão do nervo óptico, prevenindo assim o avanço das 

lesões glaucomatosas. Entre os efeitos adversos, foi 

constatada alergia e ceratite ponteada e a uveíte no 

metilpranolol. (KIM, 2016) 

3.2.   Tratamento Cirúrgico: está indicado na falha do tratamento 

medicamentoso em frear o avanço do GNP ou nos casos de 

alergia à terapia medimentosa, sendo considerado nos casos 

de progressção rápida das lesões glaucomatosas, apesar de 

PIO inferior à 21 mmHg. 

3.2.a)  Trabeculoplastia a laser: consiste na correção com laser 

da malha trabecular, visando aumentar a drenagem do humor 

aquoso, baixando a PIO por consequência. Quanto à técnica 

cirúrgica da trabeculoplastia a laser, utiliza-se anestesia tópica 

para o procedimento, é aplicada uma gota de apraclonidina ou 

bromidiona 30 a 60 minutos antes da cirurgia, com a finalidade 

de prevenir ou amenizar uma elevação precoce da PIO pós-

laser, devendo ser aplicada outra gota após a cirurgia. Feito 

isso, é inserida uma goniolente com espelho para visualizar o 

ângulo anterior. Os parâmetros cirúrgicos, como o tamanho do 

ponto, potencial inicial do laser e energia total depende de cada 

subtipo de trabeculoplastia, entre eles a trabeculoplastia com 

laser seletiva(TLS), trabeculoplastia com laser de argônio(TLA) 

e trabeculoplastia com laser de micropulsos(TLM). É essencial 

que se avalie a PIO de 30 a 60 minutos após o laser, buscando 

prevenir o pico substancia precoce, com avaliação, tratamento 

e revisão posteriores da PIO, caso isso aconteça. Um estudo 
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coorte prospectivo, com 41 pacientes com GNP que utilizavam 

alguma terapia medicamentosa, de PIO média de 14,3, todos 

analisados somente por seu olho direito, alcançou uma redução 

adicional de 15%, associada à uma redução de 27% da terapia 

medicamentosa, revelando um bom resultado desse tratamento 

cirúrgico.(LEE, 2015) 

3.2.b)  Trabeculotomia com antimetabólito: consiste na criação 

de uma fístula, recoberta por um fino retalho escleral, com a 

finalidade de permitir a drenagem do humor aquoso da câmara 

anterior para o espaço subtenoniano, consequentemente 

reduzindo a PIO. A técnica clássica consiste na dilatação da 

pupila pré-operatoriamente, normalmente com uso de 

pilocarpina a 2%. Na sequência, é inserida uma sutura de 

tração na córnea superior ou no músculo reto posterior, com 

retaliação da conjuntiva superior.Posteriormente, é retirado o 

tecido episcleral e os vasos maiores cauterizados, sucedido de 

incisões com espessura de 50% da esclera, gerando um retalho 

retangular, trapezoidal ou triangular, de acordo com a 

preferência de quem estiver realizando a cirurgia. Após isso, o 

retalho superficial é dissecado para a frente, até atingir a córne 

clara, realizando-se uma paracentese na periferia temporal da 

córnea e uma iridectomia periférica para prevenir o bloqueio da 

abertura interna. Por fim, sutura-se o retalho escleral superficial, 

injeta-se uma solução salina para aprofundar a câmara anterior 

e testar a resistência da fístula. Um estudo retrospectivo, 

analisou 131 olhos de 98 pacientes com GNP, revelando um 

ótimo resultado quanto a redução da PIO a longo prazo, com 

redução de até 30% da PIO em 4 anos, com sucesso de 91,1% 

em relação à impedir a progressão do GNP. (JAYARAM, 2016) 
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CONCLUSÕES  

 

Verificou-se, assim, que o GNP ainda possui uma etiopatogenia 

ainda incerta, relacionada na maioria das vezes à pressão intra-

ocular, mesmo esta estando abaixo de 21mmHg. Quanto aos 

exames diagnósticos, o Glaucoma de pressão normal pode ser 

diagnosticado: pela medição da PIO, quando esta aumenta 

abruptamente entre 2 medições na Tonometria de Golmann; 

pela análise do escoamento do humor aquoso no ângulo entre 

a íris e a córnea, através da observação da transparência da 

córnea na Gonoscopia; pela observação de escavação no disco 

óptico através da biomicroscopia da cabeça do nervo óptico; 

pela avaliação da camada de fibras nervosas da retina, da 

cabeça do nervo óptico e do complexo celular ganglionar na 

tomogragia de coerência óptica; e por meio da análise do 

campo visual na campimetria ou analisador de campo de 

Humpherey. Quanto às opções terapêuticas, o tratamento 

medicamentoso do GNP se mostra muito eficaz na redução da 

PIO e consequente redução do avanço do Glaucoma de 

pressão normal, principalmente os derivados de 

prostaglandinas. Da mesma forma, o tratamento cirúrgico pela 

trabeculoplastia a laser e pela trabeculotomia se mostraram 

muito eficazes quanto à redução da PIO, assim como em 

proporcionar aos pacientes uma redução no uso dos 

medicamentos que freiam o GNP, apesar de existirem poucos 

trabalhos atuais que confirmem, de fato, essa eficácia do 

tratamento cirúrgico. Logo, é necessária a realização de mais 

estudos quanto à eficácia do tratamento cirúrgico para 

comprovar o seu impacto no GNP, assim como mais 

investigações a fim de confirmar as hipóteses etiopatogênicas 

atuais. 
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RESUMO: Objetivou identificar a gestação como o principal 
determinante da disfunção sexual em mulheres grávidas. Trata-se 
de um estudo transversal com 225 mulheres grávidas em 
acompanhamento pré-natal por um serviço universitário federal. A 
função sexual foi avaliada pelo Female Sexual Function Index 
(FSFI) com análise de todos os seus domínios (desejo, 
excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor). Inicialmente, 
a análise univariada da amostra foi feita. Variáveis quantitativas, 
categóricas absolutas e relativas foram descritas. As médias 
dos domínios de acordo com o risco de disfunção sexual 
(FSFI≤26,5) foram comparadas pelo teste T para amostras 
independentes. A magnitude da associação entre disfunção 
sexual e todas as variáveis sociodemográficas, clínicas e 
comportamentais foram mensuradas pelo teste do qui-
quadrado (χ2). A partir desta perspectiva, foram aferidos os 
Odds Ratio (ORs) e seus respectivos intervalos de confiança 
para a análise bivariada. Foram considerados significativos os 
valores de p inferiores a 0,05. Aproximadamente 66,7% das 
gestantes apresentaram risco de disfunção sexual. Analisando 
o desfecho disfunção sexual em função dos domínios, o 
FSFI≤26,5 (indicador de disfunção sexual) foi estatisticamente 
significativo (p<0,001) em todos os componentes (desejo, 
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excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor). 
Interpretando individualmente os domínios que compõem o 
FSFI, constatou-se que as médias mais baixas observadas 
foram em desejo (2,67), satisfação (2,71) e excitação (2,78). 
Conclui-se que o estado gravídico parece influenciar fortemente 
na função sexual das gestantes. 
Palavras-chave:  Mulheres. Gravidez. Sexualidade. 
 

INTRODUÇÃO 

  

A gravidez é um período caracterizado por modificações 

físicas na mulher, bem como no seu estado emocional, nas 

interações sociais e no relacionamento com seu parceiro, as 

quais podem afetar de uma maneira significativa a vida sexual 

do casal. É uma fase de transição onde tornam-se necessários 

o equilíbrio e a adaptação do casal, e pode ser um período 

interessante para desenvolver um novo olhar sobre a 

sexualidade. A vida sexual na gestação poderá ser 

aperfeiçoada ou, por outro lado, poderá sofrer mudanças que 

terão impacto negativo na saúde física e psicológica de ambos 

(CHANG, SR et al; CARTEIRO, DM et al; PRADO, DS et al; 

YENIEL AO et al). 

A gravidez é um episódio fisiológico da vida da mulher, 

onde são observadas mudanças importantes como elevação 

hormonal de prolactina, estrogênios e progesterona, alterações 

cutâneas, aumento do volume cardíaco, redução na atividade 

intestinal, aumento abdominal e mamários (CUNNINGHAM, FG  

et al), entre outras. Estas mudanças podem alterar a forma da 

mulher perceber sua própria imagem corporal e levá-la a ter 

sentimento de perda da autoestima, a sentir-se pouco atraente 

fisicamente e até mesmo com incapacidade de sedução 

(RIBEIRO, MC et al; YAYLALI, GF et al). Pode haver diminuição 
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da capacidade de lubrificação vaginal, causada pelo efeito da 

progesterona em alta concentração no organismo materno, 

resultando muitas vezes em desconforto/dor durante a 

penetração vaginal (CUNNINGHAM, FG et al; RIBEIRO, MC et 

al). Todas esses situações podem ocasionar em uma disfunção 

sexual da mulher. A disfunção sexual feminina assume 

diferentes formas, incluindo falta de desejo sexual, excitação 

diminuída, incapacidade de atingir o orgasmo ou dor com a 

atividade sexual. Para muitas mulheres, as fases podem variar 

em sequência, se sobrepor, repetir ou estar ausentes durante 

alguns ou todos os encontros sexuais. Além disso, a satisfação 

subjetiva com a experiência sexual pode não exigir o alcance 

de todas as fases da resposta, incluindo o orgasmo. 

As queixas sexuais são relatadas por aproximadamente 

40% das mulheres em todo o mundo e aproximadamente 12% 

(uma em cada oito mulheres) têm um problema sexual 

associado a sofrimento pessoal ou interpessoal. A função 

sexual é fortemente afetada por fatores socioculturais e de 

relacionamento, além de questões fisiológicas e psicológicas. A 

falta de estrogênio associada à menopausa pode causar 

alterações fisiológicas associadas à dispareunia. Caso 

contrário, os efeitos da idade e da menopausa na disfunção 

sexual feminina variam consideravelmente entre as 

mulheres. Em geral, os problemas sexuais aumentam com o 

envelhecimento, mas problemas sexuais angustiantes atingem 

o pico nas mulheres na meia-idade.  O diagnóstico de disfunção 

sexual feminina é baseado na presença de critérios de 

diagnóstico obtidos através do histórico médico e sexual. Para 

atender aos critérios de disfunção sexual, um problema sexual 

deve ser recorrente ou persistente e causar sofrimento pessoal 

ou dificuldade interpessoal. De acordo com a Associação 

Americana de Psiquiatria (1994), a disfunção sexual  é 
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caracterizada como um distúrbios no desejo e nas alterações 

psicofisiológicas que caracterizam a resposta sexual e causam 

angústia e dificuldades interpessoais. Estudos recentes 

mostram que essa situação é bastante corriqueira na vida da 

mulher no período gestacional. Mulheres com histórico de parto 

vaginal operatório apresentaram mais chances de relatar baixo 

desejo. 

Em relação à sexualidade na vida  conjugal, o casal pode 

apresentar uma diminuição do desejo sexual e da frequência da 

atividade sexual, bem como, em alguns casos, o aumento do 

desejo.  A função sexual parece estar diminuída durante a 

gravidez e pode ser afetada durante o período pós-parto 

(AYDIM,2015). Dado o cansaço e o estresse extraordinários 

associados à chegada de um bebê e a tensão sobre casais de 

uma família em expansão, a etiologia da disfunção sexual no 

período pós-parto é multifatorial e vai além das alterações 

anatômicas e hormonais. Três meses após o parto, 80 a 93% 

das mulheres retomaram a relação sexual. As queixas sexuais, 

incluindo baixo desejo e dispareunia, são comuns durante o 

período pós-parto. Como exemplo, em um estudo com mais de 

400 mulheres primíparas, 83% relataram problemas sexuais 

aos três meses pós-parto e 64% aos seis mesesCasais tendem 

a se absterem da prática da penetração vaginal, a frequência 

da atividade sexual pode diminuir por medo de prejudicar o feto 

ou induzir um aborto ou um parto prematuro. Pode haver 

mudanças na escolha de posições durante a interação sexual, 

principalmente frente a um relato de desconforto/dor, porém 

pode ocorrer um aumento do erotismo e do desempenho sexual 

em outros momentos (YAYLALI, GF et al; MCDONALD, EA et 

al; THOMAS, HN et al) 

A queixa sexual feminina mais frequente no ciclo 

gravídico-puerperal é a dispareunia, ou seja, dor durante a 
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penetração vaginal, principalmente em mulheres que estão em 

sua primeira gestaçãor (THOMAS, HN et al; FERREIRA, DQ et 

al; BRTNICKA, H et al; NOBRE, PJ et al). 

Fatores além do parto que podem contribuir para a 

disfunção sexual pós-parto incluem trauma perineal e parto 

cesáreo de emergência, baixos níveis de estrogênio e 

lubrificação, particularmente em mulheres que amamentam, 

mudanças de humor pós-parto, fadiga e restrições de tempo. 

Como os problemas pós-parto, particularmente baixa libido, 

podem não resolver com o tempo, os médicos devem continuar 

a questionar as mulheres sobre sua função sexual nas 

consultas de acompanhamento, mesmo que a função sexual 

não seja a indicação para a visita. A avaliação e o 

gerenciamento da disfunção sexual é importante para a 

manutenção da vida saudável da mulher puérpera.  

Avaliar os objetivos de uma mulher antes de iniciar o 

tratamento é necessário para o progresso no manejo 

dacdisfunção sexual. . A melhoria também pode ser rastreada 

usando um questionário de função sexual validado, como a 

Escala de Sofrimento Sexual Feminino. Isso também oferece 

ao médico a oportunidade de definir expectativas realistas do 

paciente. Enquanto algumas mulheres podem desejar 

melhorias modestas em sua vida sexual, outras podem esperar 

que o tratamento lhes permita alcançar um ideal baseado em 

experiências passadas. Discutir com o paciente os principais 

fatores associados a uma vida sexual satisfatória (bem-estar 

físico e psicológico e a qualidade do relacionamento com um 

parceiro sexual) são fatores importantes.  Portanto, as medidas 

que uma mulher toma para melhorar sua saúde e 

relacionamento provavelmente terão um impacto positivo em 

sua vida sexual. Mudanças no estilo de vida que reduzam a 
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fadiga e o estresse ajudam a mulher a se sentir mais amparada 

e geralmente resultam em efeitos positivos na função sexual.  

Quando o casal não é capaz de se adaptar às mudanças 

da atividade sexual, dentro do período gestacional, podem 

surgir problemas de caráter emocional muito importantes, 

afetando negativamente o bem-estar de ambos (THOMAS, HN 

et al; BRTNICKA, H et al; NOBRE, PJ et al). Nesse aspecto para 

mulheres com parceiros sexuais, o parceiro deve ser 

considerado no plano de tratamento. Isso pode incluir o 

tratamento da disfunção sexual do parceiro, se presente. O 

clínico também deve discutir com o paciente o envolvimento do 

parceiro no estabelecimento de metas e expectativas comuns, 

melhorando a comunicação e abordando os problemas de 

relacionamento. 

Assim, é notória a importância da investigação da 

sexualidade feminina na gestação; porém, muitos profissionais 

acabam por negligenciar as necessidades emocionais e 

sexuais destas pacientes (VIEIRA TCB et al) 

O objetivo deste estudo foi identificar a gestação como o 

principal determinante da disfunção sexual em mulheres 

grávidas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO    

 

Realizou-se um estudo prospectivo transversal entre 

outubro de 2014 e julho de 2015, com 225 mulheres entre 18 e 

45 anos, com idade gestacional compreendida de 26 a 34 

semanas, as quais foram atendidas em ambulatórios de pré-

natal na Maternidade Escola Januário Cicco, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Brasil.  

Como critério de inclusão, foram consideradas mulheres 

aparentemente saudáveis, o fato de estarem grávidas, as quais 
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foram recrutadas no período compreendido entre a 26ª e a 32ª 

semanas de gestação, por esta ser uma fase da gravidez 

teoricamente menos passível de complicações, tais como 

ameaça de abortamento e ameaça de trabalho de parto 

prematuro (CUNNINGHAM, FG et al). 

A recusa explícita, a incapacidade da mulher em 

participar do estudo e qualquer fator que impedisse a entrevista 

(por exemplo: falta de tempo, doença) foram considerados 

critérios de exclusão. Também foram excluídas mulheres com 

idade inferior a 18 anos, serem portadoras de doenças 

psiquiátricas e/ou usuárias de medicamentos que 

apresentassem interferência na sexualidade (uso de 

antidepressivos, ansiolíticos e neurolépticos).  

As mulheres elegíveis que se encontravam esperando 

atendimento médico no pré-natal foram selecionadas 

aleatoriamente e convidadas individualmente a participar do 

estudo. Após o esclarecimento sobre os objetivos, as 

responsabilidades e os procedimentos, as voluntárias, que 

desejaram participar, assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Inicialmente, aplicou-se o 

questionário a respeito das características sociodemográficas, 

clínicas e comportamentais, onde foram interrogadas sobre 

idade, etnia, estado civil, escolaridade, procedência e 

naturalidade, antecedentes gerais, familiares e 

tocoginecológicos, dados sobre a gestação vigente, fumo, uso 

de drogas ilícitas e álcool, bem como o número de parceiros 

sexuais no último ano, entre outras. 

O diagnóstico de gravidez foi confirmado a partir de 

dados clínicos (aproximadamente entre seis a oito dias de 

atraso menstrual) somados à presença de exame sanguíneo 

laboratorial, no qual foi comprovado pela técnica de 

hemoaglutinação que a fração beta do hormônio gonodatrofina 
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coriônica se encontrava elevada (β-HCG>1.000 UI/L), e/ou à 

ultrassonografia endovaginal com presença de embrião vivo 

(CUNNINGHAM, FG et al).  

Em seguida, as mulheres grávidas responderam ao 

instrumento de avaliação da função sexual. A avaliação da 

função sexual foi realizada utilizando-se o Female Sexual 

Function Index (FSFI), este por sua vez apresenta-se como um 

instrumento de alto padrão, recomendado para uso 

generalizado na população feminina (WIEGEL, M et al). O FSFI 

foi traduzido e validado para utilização em português e consta 

de um breve autorrelato, que avalia as dimensões-chave da 

função sexual na mulher, nas últimas quatro semanas  (WIEGEL, 

M et al; HENTSCHEL, H et al). É composto por 19 questões que 

informam sobre 6 domínios da resposta sexual: desejo, 

excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor/desconforto. 

As pontuações individuais são obtidas pela soma dos itens que 

compreendem cada domínio (escore simples), que são 

multiplicadas pelo fator desse domínio e fornecem o escore 

ponderado. Sendo assim, quanto maior a pontuação, menor o 

risco de disfunção sexual para um determinado domínio. A 

pontuação final (escore total: mínimo de 2 e máximo de 36) é 

obtida pela soma dos escores ponderados de cada domínio, 

sendo considerados como risco de disfunção sexual os valores 

iguais ou menores que 26,5 pontos (THIEL RDO, R et al; 

PACAGNELLA, RDEC et al).  

O banco de dados foi construído no software SPSS 

versão 22.0. Inicialmente, desenvolveu-se a análise 

exploratória dos dados, apresentando a descrição da amostra 

quanto aos aspectos sociodemográficos, clínicos e 

comportamentais das mulheres estudadas. Foi feita uma 

análise univariada da amostra estudada. As médias dos 

domínios de acordo com o risco de disfunção sexual (FSFI = 
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26,5) foram comparadas pelo test T para amostras 

independentes. A magnitude da associação entre a disfunção 

sexual e todas as variáveis socidemográficas, clínicas e 

comportamentais foi mensurada pelo teste qui-quadrado (χ2). 

Nessa perspectiva, foram aferidos os Odds Ratio (ORs) e os 

seus respectivos intervalos de confiança para análise bivariada. 

Foram considerados significativos p valores menores que 0,05.  

Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), número 30951413.7.0000.5292. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em média, as gestantes do estudo tinham 27 anos de 

idade (50,2%), com ensino médio (41,8%). A maioria delas 

(55,1%) relatou união estável e era predominantemente de cor 

parda (54,2%). Metade da amostra relatou ter 

aproximadamente 12 anos de idade na menarca e 16 anos na 

coitarca.  Outrossim, 48% das mulheres foram diagnosticadas 

com algum tipo de vulvovaginite no momento da entrevista e 

12% relataram inflamação nos 6 meses anteriores. A maior 

parte das pacientes (99,1%) relatou ter tido apenas 1-2 

parceiros no último ano e 73,8% disse pelo menos 1 filho 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Características sociodemográficas, comportamentais 

e clínicas das mulheres estudadas (n=225) 

Fatores n % 

Idade (≤27 anos) 113 50,2 

Escolaridade   

   Analfabeta 3 1,3 

   Fundamental I 21 9,3 

   Fundamental II 90 40,0 

   Médio 94 41,8 

   Superior Incompleto 7 3,1 

   Superior Completo 10 4,4 

Situação conjugal   

   Solteira 39 17,3 

   União estável 124 55,1 

   Separada/divorciada 4 1,8 

   Viúva 1 0,4 

   Casada 57 25,3 

Etnia   

   Branca 93 41,3 

   Não-branca 132 58,6 

Idade menarca (≤ 12 anos) 116 51,6 

Idade coitarca (≤ 16 anos) 120 53,3 

Vulvovaginites 6 meses 27 12,0 

Vulvovaginites (atual) 108 48,0 

DSTs parceiro 5 2,2 

Coito ejaculação vaginal   

   ≥ 3 coitos 69 30,7 

   1-2 coitos 141 62,7 

   Nenhum 15 6,7 

Ejaculação vaginal pós-

anal 
1 0,4 

Parceiros último ano   

   ≥ 3 parceiros 2 0,9 

   1-2 parceiros 223 99,1 
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Filhos (≤1) 166 73,8 

 

Ao se verificar a magnitude de associação entre varáveis 

sociodemográficas comportamentais e clínicas, nenhuma delas 

mostrou-se associada com o desfecho disfunção sexual (FSFI) 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2. Variáveis sociodemográficas, comportamentais e 

clínicas associadas ou não ao risco de disfunção sexual em 

relação à população estudada (n=225) 

Variável 

FSFI*  

(positivo) 

FSFI 

(negativo) FSFI referência = 26,5 

 n % n % χ2 OR p valor IC 

Idade         

   ≤ 27 anos 72 63,7 41 36,3 
0,642 0,915 0,423 0,760-1,101 

   ≥ 28 anos  78 69,6 34 30,4 

Escolaridade         

   Até Ens. Médio 139 66,8 69 33,2 
0,000 1,033 1,000 0,718-1,486 

   Ens. Superior 11 64,7 6 33,3 

Situação 

Conjugal 
        

   União estável 76 61,3 48 38,7 
3,074 0,837 0,080 0,697-1,004 

   Outros 74 73,3 27 26,7 

Etnia         

   Branca 63 67,7 30 32,3 
0,021 1,028 0,886 0,853-1,238 

   Não branca 87 65,9 45 34,1 

Filhos         

   ≤1 filho 109 65,7 57 34,3 
0,141 0,945 0,708 0,772-1,156 

   ≥2 filhos  41 69,5 18 30,5 

Idade menarca         

   ≤12 anos 75 64,7 41 35,3 
0,783 0,909 0,376 0,758-1,090 

   ≥13 anos  74 71,2 30 28,8 

Idade coitarca         

   ≤16 anos 84 70,0 36 30,0 
0,101 1,044 0,751 0,869-1,255 

   ≥17 anos  63 67,0 31 33,0 

VV**  

(6 meses) 
        

   Sim 13 48,1 14 51,9 
3,835 0,696 0,050 0,465-1,041 

   Não 137 69,2 61 30,8 

DSTs*** parceiro         

   Sim 3 60,0 2 40,0 
0,000 0,898 1,000 0,436-1,848 

   Não 147 66,8 73 33,2 
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Parceiros         

   >4 parceiros 1 50,0 1 50,0 
0,000 0,748 1,000 0,187-3,001 

   3-4 parceiros 149 66,8 74 33,2 

*  Female Sexual Function Index (FSFI);  ** VV: Vulvoganites;  *** DSTs: Doenças Sexualmente 

Transmissíveis; Teste de qui-quadrado (χ2); OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confiança de 95% 

 

Aproximadamente dois terços das gestantes (66,7%) 

apresentaram risco de disfunção sexual (FSFI≤26,5). 

Analisando o desfecho disfunção sexual em função dos 

domínios, o FSFI≤26,5, ou seja, indicador de disfunção sexual, 

foi estatisticamente significativo nos componentes desejo, 

excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor (p<0,001). 

Analisando individualmente os domínios que compõem o FSFI, 

constatou-se que as médias mais baixas observadas foram em 

desejo (2,67), satisfação (2,71) e excitação (2,78) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Domínios da Female Sexual Function Index (FSFI) e 

os escores de risco da população estudada (n=225) 

Domínios  

do FSFI 

Risco de disfunção sexual (FSFI≤ 26,5)  

 

p 

Valor* 

Positivo 

(Média + DP) 

Negativo 

 (Média + DP) 

Desejo 2,67 + 0,92 4,53 + 0,84 
< 

0,001 

Excitação 2,78 + 1,18 5,06 +0,70 
< 

0,001 

Lubrificação 2,99 + 1,32 5,37 + 0,62 
< 

0,001 

Orgasmo 3,05 + 1,45 5,43 + 0,53 
< 

0,001 

Satisfação 2,71 + 1,67 5,50 + 0,59 
< 

0,001 

Dor 2,85 + 1,18 4,79 + 0,91 
< 

0,001 

* Teste T para amostras independentes; DP: desvio-padrão. 
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A gestação vem acompanhada de sintomas 

característicos que podem favorecer o surgimento de 

alterações na função sexual ou acentuar o distúrbio 

preexistente em algumas pacientes (MALAREWICZ, A et al). É 

sabido que alguns sintomas desconfortáveis da gravidez 

influenciam de forma negativa a qualidade de vida de certas 

gestantes e, sendo a satisfação sexual um importante marcador 

de bem-estar, ao afetar a sexualidade, comprometem 

indiretamente a qualidade de vida dessas mulheres (BROWN, 

HL et al). 

A gravidez pode ser vista como um teste de maturidade 

emocional do casal, sendo que desafia alguns conflitos latentes.  

O desejo sexual tende a aumentar quando a mulher aceita sua 

nova condição, explorando assim, as mudanças em seu corpo 

por meio de carícias e toques, inclusive existindo mulheres que 

sentiram seu primeiro orgasmo durante a gestação (SANTANA, 

TGM). 

Tendo em vista a importância da satisfação sexual na 

manutenção da autoestima e dos relacionamentos 

interpessoais da grávida, o pré-natalista deve avaliar, 

atentamente, o impacto da gestação sobre a função sexual 

feminina (VIEIRA, TCB et al). Para isso, deve dar preferência a 

questionários específicos para o assunto em questão, que lhe 

permitam analisar com segurança e praticidade a mulher no 

período gestacional (LEITE, AP et al), participando com ela 

essas transformações e adaptações que estão acontecendo, 

orientando-a da melhor forma, eliminando tabus e preconceitos 

para que ela possa usufruir todos os momentos da fase 

gestacional (SANTANA, TGM). 

 Poucos estudos (PRADO, DS et al; RIBEIRO MC; 

FERREIRA DQ) avaliaram a sexualidade feminina durante a 

gravidez. Nesta fase ímpar da vida da mulher, os sintomas 
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pertinentes ao estado gestacional associados alteração na 

função sexual exercem impacto negativo na qualidade de vida 

de algumas mulheres (PRADO, DS et al). No presente estudo, 

66,7% das mulheres incluídas apresentaram risco de disfunção 

sexual (FSFI≤26,5), demonstrando uma prevalência superior a 

estudos anteriores (PRADO, DS et al; RIBEIRO, MC). Prado et 

al (2013) e Ribeiro et al (2015), encontraram os valores de 

40,4% e 55,0% respectivamente. A maior prevalência de 

disfunção sexual observada nas gestantes desta pesquisa 

possa ser explicada pelo fato de que estas mulheres foram 

recrutadas no terceiro trimestre gestacional. 

No primeiro trimestre da gravidez a mulher pode 

apresentar sonolência, náuseas e cansaço, assim como, as 

alterações hormonais relacionadas a estrógeno e progesterona 

podem levar a baixa do desejo sexual (CUNNINGHAM, FG; 

FERREIRA DQ et al). Cabe ao parceiro saber respeitar tais 

alterações, já que nesse período algumas mulheres passam por 

uma fase de sensação de perda da atratividade (FERREIRA DQ 

et al)   

No segundo trimestre o desejo sexual tende a aumentar, 

inclusive mais que o habitual, isso ocorre pelo aumento da 

congestão pélvica e desaparecimento dos sintomas do primeiro 

trimestre (CUNNINGHAM, FG et al; FERREIRA DQ et al; 

BASSON, R et al).  

No terceiro trimestre existe uma tendência à diminuição 

do desejo sexual, devido ao aumento de fatores orgânicos e 

ansiedades em relação ao parto, com liberação das endorfinas, 

oscilações da pressão arterial e retenção de líquidos 

(CUNNINGHAM, FG et al). Devido ao excesso de peso, podem 

ocorrer dificuldades em encontrar posições confortáveis para a 

penetração, mas isso irá variar de acordo com a sintonia do 

casal nesse período (PRADO, DS et al). 
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Alguns estudiosos (NOBRE PJ et al; TER, KUILE MM et 

al) desenvolveram pesquisas cujos resultados sugeriram que a 

frequência de atividade sexual tende a declinar durante a 

gestação em relação ao período pré-gestacional. Sacomori & 

Cardoso (2010) afirmam que as alterações ocorridas durante a 

gravidez levam a diminuição no desejo sexual do casal. 

Confrontando esse ponto, Lopes & Vale (2010) afirmam que a 

frequência sexual, assim como o desejo sexual e o orgasmo, 

dependendo do estímulo recebido, não são afetados pela 

gravidez. No entanto a literatura vigente aponta para um 

declínio observado a nível não só da frequência sexual, mas 

também da frequência do orgasmo na gravidez (BASSON, R et 

al).  

Por outro lado, é importante que a gravidez seja 

vivenciada como momento único e insubstituível, tentando não 

deixar em segundo plano sua vida sexual em detrimento desse 

bebê muitas vezes tão desejado. Uma vez que, não há nada 

que comprove que a mulher deva se manter afastada das 

relações sexuais, salvo a existência de risco e por orientação 

médica.  

Em nossos resultados, o questionário Female Sexual 

Function Index (FSFI) mostrou que todos os domínios avaliados 

(desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação, e dor), 

apresentaram significância estatística (p<0,001). 

Provavelmente, o domínio desejo, em particular, tenha tido uma 

média mais baixa dentre todos os outros domínios, sendo 

afetado pela idade gestacional, uma vez que a maior parte das 

grávidas deste estudo se encontravam no curso do terceiro 

trimestre, momento em que a literatura já mostra uma queda 

acentuada da libido (FERREIRA DQ et al; LEITE, AP et al). 

Assim, esse instrumento (FSFI) pode ser utilizado para avaliar 

a função sexual nas pesquisas clínicas envolvendo gestantes, 
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pois tem a capacidade de iniciar o diálogo entre a paciente e o 

profissional da assistência pré-natal a respeito das questões 

sexuais (PRADO, DS et al; RELLINI, A et al). Ainda sob o ponto 

de vista da qualidade da função sexual, poderemos comparar 

os resultados de diferentes estudos, desde que em gestantes e 

utilizando o FSFI como avaliador principal (RELLINI, A et al). 

 

CONCLUSÃO 

 

Nossos resultados sugerem que a gravidez por si só 

pode se tornar um importante fator de risco para disfunção 

sexual.  Entretanto, a sexualidade pode e deve continuar 

desenvolvendo o erotismo da mulher grávida, para que ela 

possa se sentir desejada por seu parceiro, mesmo passando 

por transformações corporais. O sobrepeso e a mudança 

corporal inerentes desta fase da vida da mulher podem 

comprometer seriamente a sexualidade feminina (RIBEIRO, MC 

et al). Todavia, a variação do desejo sexual da mulher grávida 

dependerá principalmente de suas condições psicológicas e do 

grau de aceitação própria da gravidez (SANTANA, TGM).  

Desenhos de pesquisa alternativos (longitudinais ou 

qualitativos) podem oferecer novos horizontes sobre os 

processos psicológicos subjacentes relacionados à sexualidade 

de mulheres grávidas. 
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RESUMO: Objetiva-se identificar os principais achados 
anatomopatológicos em neonatos infectados por Chikungunya 
congênita dentro do sistema nervoso central e associados a 
outros sistemas, e assim obter um melhor panorama desses 
casos. Trata-se de uma Revisão Sistemática, cujo 
levantamento de dados aconteceu no mês de novembro de 
2019, através da PubMed, PMC (US National Library of 
Medicine - National Institutes of Health), Scielo (Scientific 
Eletronic Library Online), ScienceDirect (editora Elsevier), 
MEDLINE (National Library of Medicine) e Google acadêmico. 
A busca deu-se através dos seguintes descritores em Ciências 
da Saúde (Decs): chikungunya, congênita e neurológico. Ao 
todo encontramos 41 estudos e desses foram selecionados 10, 
analisados na íntegra, extraídos as informações para 
elaboração de uma tabela norteadora que condensou o estudo 
e permitiu uma análise mais precisa do objetivo posteriormente 
discutido conforme a literatura pertinente. Observou-se o 
escasso acervo de pesquisas nessas áreas, fato preocupante 
devido às graves consequências dessa arbovirose, quando 
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adquirida de forma congênita, para o sistema neurológico dos 
neonatos.  
 

Palavras-chave: Chikungunya. Congênita. Neurológico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O primeiro relato de infecção pelo vírus Chikungunya 

(CHIKV) data de 1952 em Tanganica. Trata-se de uma infecção 

aguda de início abrupto, possuindo sintomas como febre alta, 

artralgia, mialgia, dor de cabeça, calafrios, fotofobia e erupções 

cutâneas (WEAVER, 2015).   

É uma doença cuja abrangência geográfica engloba a 

África, a Ásia e a América do Sul, sendo estas reconhecidas 

como áreas endêmicas principalmente em latitudes tropicais, 

onde encontra-se maior parte da população afetada. Isso se 

deve, principalmente, às características climáticas que 

favorecem a proliferação do Aedes aegypti e do Aedes 

albopictus que são vetores pertencentes à família Togaviridae. 

No Brasil, a transmissão autóctone foi detectada pela primeira 

vez em setembro de 2014, na cidade de Oiapoque, no Amapá 

(CASTRO, 2016; HONÓRIO et al, 2015). 

A transmissão desse vírus também pode ocorrer de 

forma vertical, principalmente quando há viremia materna 

próxima ao parto, acarretando em uma infecção congênita, com 

possível acometimento neurológico (FIOCRUZ, 2018). 

A transmissão vertical foi registrada pela primeira vez no 

período de 2005 a 2006 na Ilhas Reunion, em um surto de 

VCHIK que afetou mais de um terço da população. Durante 

essa epidemia, 25% das crianças menores de 2 anos 

desenvolvem sintomas neurológicos, dessas 40‐50% 

apresentaram manifestações graves, incluindo estado de mal 
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epiléptico, convulsões complexas e encefalite, podendo esses 

sintomas persistirem por vários meses e até anos 

(LEWTHWAITE, 2009. GÉRARDIN et al, 2008). 

 As manifestações clínicas das infecções congênitas são 

influenciadas por diversos fatores independentes, como, por 

exemplo, o momento da idade gestacional em que ocorre a 

infecção, o grau de imunidade materna e o modo como se 

contraiu a infecção. Normalmente, quando as mães são 

infectadas no início da gestação há grandes chances de 

ocorrerem abortos e de natimortos (SAMPEDRO et al, 2011; 

SHET et al, 2011). 

Segundo Robillard et al., 2006, os relatos dos neonatos 

infectados via vertical, cujas mães manifestaram viremia e febre 

no intraparto, podem apresentar quadros graves de 

menigoencefalite e coagulação intravascular disseminada. 

A encefalite, principal manifestação clínica neurológica 

em neonatos infectados pela Chikungunya, é uma inflamação 

do parênquima encefálico, decorrente de invasão viral direta 

(GREENLEE, 2017). 

No recém-nascido, os sintomas são mais inespecíficos, 

manifestando-se como hipertonia, irritabilidade, choro 

inconsolável, recusa da mama, fontanelas abauladas e episódio 

eméticos (Medline Plus, U.S. National Library of Medicine, 

2014). 

O diagnóstico laboratorial da infecção pelo CHIKV pode ser feito 

por três testes principais: isolamento do vírus (identificação e 

confirmação), técnicas moleculares de detecção do RNA 

genômico viral (PCR em tempo real) e testes sorológicos (Elisa) 

(CASTRO, 2016). 

Assim, diante das graves repercussões clínicas e da 

escassez de relatos sobre a temática, esse estudo visa realizar 



IMPLICAÇÕES ANATOMOPATOLÓGICAS NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL DA 

CHIKUNGUNYA CONGÊNITA 

268 
 

uma revisão sistemática englobando relatos de casos acerca 

das afecções neurológicas congênitas advindas da infecção 

vertical pelo vírus Chikungunya. Analisando aspectos pré-

natais e pós-natais da infecção 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Tipo de estudo 

         Referindo-se a natureza da pesquisa, tratou-se de uma 

revisão sistemática da literatura, a qual busca informações 

sobre o tema proposto, visando uma abordagem quali-

quantitativa caracterizando assim o estudo com descritivo. 

         A revisão sistemática da literatura, com base em critérios 

pré-definidos, seguindo passos metodológicos: 1. Seleção do 

tema para a revisão; 2. Seleção da amostra; 3. Caracterização 

do estudo da amostra com base em critérios de exclusão e 

inclusão definidos pelos autores; 4. Preencher a tabela com 

base nos critérios; 5. Análise dos resultados; 6. Discussão dos 

resultados; 7. Apresentação e divulgação dos resultados. 

         Para compor a amostra foram selecionadas publicações 

encontradas nas bases de dados relacionadas na PubMed, 

PMC (US National Library of Medicine - National Institutes of 

Health), Scielo (Scientific Eletronic Library Online), 

ScienceDirect (editora Elsevier), MEDLINE (National Library of 

Medicine) e Google acadêmico. Buscou-se os estudos de maior 

evidência científica que atendessem aos critérios 

estabelecidos.   
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Critérios de inclusão e exclusão  

Quanto aos critérios usados na seleção das publicações, 

os de inclusão deste estudo foram: Trabalhos publicados em 

inglês, português e espanhol; Trabalhos que apresentaram 

contribuições acerca da transmissão vertical materno-fetal da 

chikungunya: se o diagnóstico da infecção e os achados 

patológicos foram pré-natal ou pós-natal, instrumentos de 

diagnóstico da infeção e dos achados patológicos, achados 

patológicos no sistema nervoso central e fora dele e sintomas 

apresentados pela mãe e momento da gestação em que 

ocorreram.  

Foram excluídos artigos que não apresentavam dados 

referente as Infecções associadas (10 publicações não 

continham), tempo de gestação (4 publicações não continham), 

complicações na gestação (6 publicações não continham).  

A estratégia de busca utilizou a seguinte combinação de 

palavras-chave: chikungunya and case report and neurological 

complications. Ao final da primeira busca foram coletadas 41 

publicações, restaram 36 após retirar as repetições, esse 

número diminuiu ainda mais quando foram aplicados os 

critérios de inclusão (10). 

 Análise de dados  

Os dados foram analisados através do Microsoft Excel. 

Sendo apresentados por meio tabelas e gráficos que 

abordavam estatísticas descritivas, tais como porcentagem.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

   Para a extração dos dados dos estudos, identificação e 

captura das informações de forma adequada, elaborou-se um 

instrumento contendo as seguintes informações: autor, ano 

periódico e título que estão dispostos na Tabela 1. 

Tabela 1: Estudos incluídos nesta pesquisa 

N° TÍTULO          PERIÓDICOS AUTORES ANO 

1 Congenital and 
Neonatal     Chikungunya in Colombia 

Journal of the Pediatric 
Infectious Diseases 
Society. 

J. L. 
Alvarado-
Socarras et 
al 

  

2016 

2 Encephalitic presentation of Neonatal 
Chikungunya: A Case Series 

  

Indian Pediatrics 

  

Arti Maria et 
al 

  

2018 

3 Neonatal encephalitis due to 
Chikungunya vertical transmission: 
First report in Brazil 

 IDCases  Antonio 
Carlos 

Bandeira et 
al 

 
2016 

4 Congenital Chikungunya Virus 
Infection in Sincelejo, Colombia: A 

Case Series 

 Journal of Tropical 
Pediatrics 

 Wilmer 
Villamil-

Gómez et al 

 
2015 

5 Neurocognitive Outcome of Children 
Exposed to Perinatal Mother-to-Child 

Chikungunya Virus Infection: The 
CHIMERE Cohort Study on Reunion 

Island 

  

PLOS Neglected 
Tropical     Diseases 

  

 Patrick 
Gérardin et 
al 

  

2014 
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6  Chikungunya virus infection: review 
through an epidemic 

 Médecine et maladies 
infectieuses 

 Pialoux G et 
al 

 
2006 

7  Perinatal Chikungunya Virus-
Associated Encephalitis Leading to 

Postnatal-Onset 

 The Pediatric Infectious 
Disease Journal Publish 

Ahead of Print.  

 Regina 
Ramos et al 

 
2018 

8  Transmission verticale materno-
fœtale du virus chikungunya 

 La Presse Médicale  Pierre-Yves 
Robillard et 

al 

 
2006 

9  Neurologic Manifestations of Pediatric 
Chikungunya Infection 

 Journal of Child 
Neurology 

 Stéphanie 
Robin et al 

 
2008 

10  Vertical transmission of chikungunya 
virus infection. Case report 

 Revista Chilena de 
Pediatria 

 Sara E. 
Cardona-

Correa et al 

 
2017 

 Fonte: Pesquisa Direta, 2019 

 A Figura 1 foi elaborada com o intuito de exemplificar as 
principais patologias neurológicas que acometem os neonatos 
infectados pela Chikungunya.  

Dentre os vírus que infectam o sistema nervoso central 
temos: os vírus do herpes, os enterovírus (disseminados nas 
secreções orais e nas fezes), a exemplo da poliomelite, e os 
arbovírus (transmitidos por meio de picadas de artrópodes, 
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principalmente mosquito, pulga ou carrapatos), sendo este o 
grupo do CHIKV. Tais vírus podem agir de duas formas: 
infectando e destruindo diretamente células do SNC e 
causando inchaço durante a fase aguda, ou fazendo com que o 
sistema imunológico ataque e danifique as células ao redor dos 
nervos (TESINI, 2018).  
 

 Figura 1: Achados Patológicos no Sistema Nervoso Central 
          

 
            Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 
 

Apesar de pouco se saber ainda sobre a transmissão 
placentária do CHIKV, acredita-se que a transmissão ocorra 
com a quebra da barreira transplacentária no período periparto, 
devido a estudos que encontraram o genoma do CHIKV no 
líquido amniótico, na placenta e no cérebro de casos de aborto, 
antes de 16 semanas de idade gestacional, ocorridos na Ilha da 
Reunião, sendo excluída a chance de contaminação do líquido 
amniótico por sangue materno durante a amniocentese, porque 
não foi detectado CHIKV no sangue materno no momento do 
diagnóstico da perda fetal. A presença do genoma viral na 
placenta e no líquido amniótico confirma a transmissão 
transplacentária do CHIKV e que a replicação viral não é 
sensível à reação imune materna. A presença do vírus em 
neurônios confirmaria seu neurotropismo, que parece ser 
responsável pelas manifestações neurológicas nos recém-
nascidos. Logo, uma passagem transplacentária do vírus na 
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infecção em humanos parece provável, embora a sua 
fisiopatologia permaneça desconhecida (TOURET et al, 2006. 
LENGLET et al, 2006). 

As manifestações neurológicas devido a infecção por 
Chikungunya afeta sobretudo as meninges, que se trata do 
tecido que recobre o cérebro e a medula espinhal, e são 
denominadas meningites. Outras infecções virais afetam 
principalmente o cérebro e são denominadas encefalite. As 
infecções que afetam tanto as meninges quanto o cérebro são 
denominadas meningoencefalite. 

No nosso estudo, a maioria dos pacientes apresentaram 
encefalite, como é mostrado na tabela na porcentagem de 50%, 
que é uma inflamação do parênquima do encéfalo, decorrente 
de invasão viral direta. Os sintomas são febre, cefaleia e estado 
mental alterado, muitas vezes acompanhado por crises 
epilépticas ou déficits neurológicos focais. O diagnóstico requer 
análise do LCR e exames de imagem neurológica (GREENLEE, 
2017). 

Nos relatos de casos pesquisados para esse estudo, as 
ressonâncias magnéticas de neonatos infectados que 
apresentaram encefalite mostraram resultados como: 

• Sinais de difusão restrita na substância branca 
periventricular e no corpo caloso; imagem axial 
ponderada em T2 mostrando hiperintensidade simétrica 
da substância branca periventricular e o eco em 
gradiente T2 revelando pequenos focos hipointensos de 
micro-hemorragias na cabeça do núcleo caudado direito. 

• Sinais de hiperintensidade na imagem ponderada por 
difusão (DWI) envolvendo a substância branca 
subcortical das áreas frontal, parietal, temporal e o corpo 
caloso, e não eram notáveis em imagens ponderadas em 
T1 ou T2 sem aprimoramento nas imagens de RM 
ponderadas em T1 pós-contraste. 

• Sinal hiperintenso no corpo caloso, imagem FLAIR 
mostrando hiperintensidade no centro bilateral. 
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• Varredura axial ponderada em T2 mostra áreas de 
hiperintensidade em substância branca periventricular e 
frontoparietal. 

 Portanto, em pacientes humanos, a ressonância 
magnética mostrou inchaço cerebral, desmielinização e lesões 
proeminentes na substância branca (GÉRARDIN et al.2008; 
ROBIN et al. 2008) 
 Ao comparar a incidência de encefalite com a de 
meningite em neonatos infectados, vemos que os casos de 
meningite estavam sempre associados a encefalite, resultando 
em um quadro de meningoencefalite.  
 A microcefalia (distúrbio do crescimento cerebral no qual 
o perímetro cefálico é menor quando comparado com o 
tamanho normal esperado para a mesma idade, sexo e raça) 
teve uma incidência de 20% dos casos avaliados no nosso 
estudo. Tal patologia também se mostra prevalente em casos 
de infecção congênita por Zika. Ao analisarmos os aspectos de 
imagem de tomografia computadorizada e da ressonância 
magnética em neonatos com microcefalia relacionada a 
infecção pelo ZIKV, vemos que vários processos infecciosos 
congênitos compartilham algumas características de imagem, 
dentre as quais as principais são as calcificações. Outros 
achados têm sido relatados, como ventriculomegalia, 
alterações da fossa posterior e malformações do 
desenvolvimento cortical (SCHULER-FACCINI, 2015; 
OLIVERIA MELO, 2016).  

As calcificações da microcefalia por acometimento pelo 
VZIK tendem a ter acometimento preferencial na transição 
córtico-subcortical. Outros locais que apresentam calcificações, 
em ordem decrescente, são: núcleos da base/tálamo (29% a 
65%), região periventricular (14% a 65%), cortical (14% a 24%) 
e região infratentorial (4% a 18%). Calcificações infratentoriais 
estavam presentes em manifestações mais graves, estando 
associadas a tronco encefálico dismórfico, estenose de 
aqueduto e hidrocefalia secundária. O aumento nas dimensões 
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dos ventrículos laterais é frequente, ocorrendo em 94% a 100% 
dos casos, comumente encontradas nos cornos occipitais, 
dificultando por vezes a distinção com cistos periventriculares. 
Destaca-se ainda que a presença de ventriculomegalia é 
diretamente relacionada à redução do volume cerebral e pode 
manter o perímetro cefálico normal ou até mesmo aumentado. 
Hipoplasia, disgenesia e agenesia do corpo caloso são 
comumente observadas, estando presentes em 75% a 94%, 
apresentando relação direta com o dano parenquimatoso. 
Outras anormalidades associadas são: má-rotação hipocampal 
e espessamento dos fórnices (OLIVEIRA-SZEJNFELD, 2016. 
WERNER, 2016) 
 

A Figura 2 visa descrever os principais sintomas que 
acometem os neonatos infectados para Chikungunya. 
 

           Figura 2: Sinais Associados ao Quadro Infeccioso    
           

 
             Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 
 

Os neonatos que são infectados no período periparto 
com VCHIK, nascem com viremia muito baixa ou mesmo 
indetectável,por isso, em média, é preciso de 3 a 7 dias para a 
carga viral transmitida ao nascimento chegar a um nível 
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suficiente para causar doença clínica. O RN sintomático, em 
geral, apresenta um quadro clínico semelhante ao da sepse 
neonatal ou encefalite herpética. A febre ocorre na maioria dos 
casos e a dor manifesta-se por irritabilidade e/ou choro intenso 
(GÉRARDIN et al, 2008; BRASIL, 2017). 

Um estudo multicêntrico latino-americano recente 
avaliou 169 recém-nascidos com febre chikungunya 
sintomáticos em quatro grandes maternidades, em três países, 
nascidos de mães com infecção comprovada pelo CHIKV 
através de PCR. Nessas crianças, os sintomas iniciaram por 
volta do 4º dia de vida, as manifestações mais frequentes febre, 
irritabilidade, hiperalgesia, edema difuso de membros, 
meningoencefalite, erupção cutânea com dermatite bolhosas e 
petéquias. Na avaliação laboratorial foram observadas 
trombocitopenia e linfopenia na maioria dos casos. As 
complicações incluíram hemorragias intracerebrais, estado de 
mal epiléptico e falência múltipla de órgãos. (TORRES, 2016) 

A hiperpigmentação e o exantema maculopapular são as 
manifestações dermatológicas mais comumente documentadas 
na infecção VCHIK neonatal. A presença da hiperpigmentação 
leva a uma forte suspeição do diagnóstico da FC e suas 
principais localizações são em região central da face, tronco e 
ombros, podendo persistir por semanas a meses. As lesões 
vesicobolhosas também são observadas frequentemente nos 
neonatos e podem aparecer quatro dias após o início da doença 
(INAMADAR et al. 2008; SEETHARAM et al. 2012; 
ECONOMOPOULOU et al. 2009). Dessa forma, os estudos 
comprovam os dados apresentados em nossa tabela que 
incluem manifestações clínicas de febre, dermatite bolhosa, 
erupção, trombocitopenia, sepse neonatal, icterícia, edema, 
dermatite , artralgia e erupção cutânea como as mais 
frequentes nos casos de infecção congênita. 

A apresentação clínica da Febre Chikungunya no RN é 
um difícil diferencial de sepse bacteriana, que é, portanto, o 
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principal diagnóstico diferencial da FC por transmissão vertical 
no neonato (CHARLIER et al. 2017). 

Outros diagnósticos diferenciais estão relacionados a 
outras arboviroses e infecções congênitas do grupo TORCH 
(Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e vírus Herpes 
simples). As manifestações clínicas nos RNs que podem sugerir 
infecção congênita do grupo TORCH são: icterícia, petéquias, 
hepatoesplenomegalia, pequeno para idade gestacional, 
também relacionadas a outras patologias materna, fetais ou 
placentárias. Além disso, frente a um quadro clínico suspeito de 
sepse neonatal, com hemoculturas negativas, também 
devemos pensar em infecções congênitas do grupo TORCH. 
Por isso, história materna de infecção durante a gravidez, como 
manifestações clínicas, história de viagem, história vacinal e 
soroconversão, facilita a suspeição de infecção congênita no 
RN, porém a ausência de história materna não afasta infecção 
congênita já que a maioria das infecções do grupo TORCH 
podem ser assintomáticas na gestante (COFRÉ et al. 2016). 
Isso demonstra que há uma maior dificuldade em se chegar ao 
diagnóstico em RN, devido a sintomatologia se confundir com 
quadros como o da sepse bacteriana e as infecções congênitas 
do grupo TORCH. Além disso, a irritabilidade e o choro, 
comumente relatados em neonatos infectados pelo CHIKV, 
podem ser decorrentes de diversos fatores, atrasando, assim, 
a chegada ao diagnóstico final. 
 

A figura 3 foi elaborada visando expor os principais 
instrumentos usados no diagnóstico da infecção por 
Chikungunya.  

Dentre os principais instrumentos usados no diagnóstico 
laboratorial da infecção pelo vírus da Chikungunya destacam-
se o IgM Elisa, IgM/IgG para dengue, Rt-PCR. Os quais são 
muito importantes para definir as ações posteriores ao 
diagnóstico.  
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Figura 3: Teste Laboratorial para Diagnóstico da Infecção 

 
                           Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 
   

O Líquido Cefalorraquidiano (LCR) se trata de um líquido 
incolor e estéril e é também conhecido como líquor ou fluído 
cérebro espinal. Está presente no espaço subaracnóideo. É de 
extrema importância para finalidades diagnósticas e 
terapêuticas de diversas doenças como meningites, 
neurocisticercose, meningoencefalite etc. Por dia, geralmente, 
circula aproximadamente 500mL de líquor no corpo de um ser 
humano, através de um sistema pressurizado. A pressão 
exercida por esse sistema varia de acordo com a posição em 
que estamos. O volume total varia de 100 – 150 mL no adulto e 
de 40 – 60 mL no recém-nascido. (BAYNES, 2015) 

Dentre as funções vitais exercidas pelo LCR tem-se o 
fornecimento de nutrientes, a remoção de alguns tipos de 
detritos tóxicos, a proteção mecânica e a lubrificação, 
contribuindo para a manutenção da homeostase. Quanto às 
suas características ele é límpido e cristalino, com baixa 
concentração de proteínas, assim, considerado um ultrafiltrado 
do plasma, e contém pouquíssimas células, a maioria delas são 
linfócitos. (BAYNES, 2015) 

Para coletá-lo são feitas as punções, as quais 
caracterizam-se por serem procedimentos invasivos. No 
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presente estudo o principal tipo de punção usada foi a lombar, 
também chamada de punção espinhal. Ela é usada para 
inúmeras finalidades como administração de fármacos, redução 
da pressão intracraniana, injeção de contraste ou substância 
radioativa e avaliação da composição do LCR. Normalmente ela 
é realizada no nível entre as vértebras L3 e L4. Além disso, é 
imprescindível que o paciente esteja na posição correta, ou em 
decúbito lateral ou sentado, mas, sempre em posição fetal, 
melhorando o acesso ao líquor devido aumentar a abertura 
entre as vértebras, evitando o erro. (BRANDÃO) 

De acordo com a literatura acessada, além do LCR, 
sangue, urina e saliva também são materiais usados para a 
aplicação dos instrumentos de diagnóstico, como IgM ELISA, 
Rt-PCR e IgM/IgG para Dengue, os quais serão explicados 
mais adiante. A partir deles é possível a contagem de células, 
de glóbulos vermelhos, do nível de proteínas, do nível de 
glicose, se há ou não pleocitose, analisar a coloração Gram e 
as culturas aeróbicas, bacteriana e fúngica, geralmente 
negativas. (SOCARRAS et al. 2016; BANDEIRA et al. 2016) 

A pesquisa de anticorpos IgM para Chikungunya 
utilizando a técnica ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay) é um dos exames sorológicos realizados, sendo o 
principal exame no diagnóstico. Usada em 60% dos casos 
relatados na literatura analisada. É realizada usando amostras 
coletadas a partir do oitavo dia e até o décimo quinto dia após 
o início dos sintomas. Mas, houveram casos em que os 
anticorpos são evidenciados na amostra depois do quinto dia 
de aparecimento da doença, persistindo por várias semanas ou 
até meses. Em outros casos essa evidência ocorreu após o 
quarto dia. (SOCARRAS et al. 2016; PIALOUX et al. 2006) 

Esse exame é usado para o diagnóstico tanto na mãe 
quanto no recém-nascido. Também ajudando a definir se houve 
a transmissão vertical da Chikungunya. Mas, ao realizá-lo deve-
se considerar a possibilidade de ocorrerem os falsos positivos, 
pois, podem ocorrer reações cruzadas com IgM de outros 
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arbovírus, inclusive o da dengue. Ou seja, algumas mães 
podem ter resultado IgM ELISA positivo tanto para CHIKV 
quanto para DENV. (PIALOUX et al. 2006) 

Outro exame sorológico usado no diagnóstico é o IgG, o 
qual foi feito em 70% dos casos relatados na literatura 
pesquisada. É realizado usando amostra coletadas a partir do 
décimo quinto dia após o início dos sintomas. Esse tipo de 
anticorpo é produzido mais tardiamente do que o IgM, mas, é 
considerado mais específico. (AGUIAR, 2017) 

Ele pode continuar na circulação sanguínea, visando a 
proteção contra novas infecções pelo mesmo microrganismo. 
No caso da Chikungunya, o nível de IgG aumenta depois da 2ª 
semana da doença, podendo durar por alguns anos. Nesse 
exame também ocorrem as mesmas reações cruzadas já 
citadas, gerando os falsos positivos. (PIALOUX et al. 2017; 
CORREA et al. 2017; RAMOS et al. 2017) 

Para uma melhor confirmação sorológica também foi 
usada a sorologia pareada. Ela consiste em coletar duas 
amostras, uma na fase aguda (até o oitavo dia do início dos 
sintomas) e outra na fase convalescente (entre o décimo e 
décimo quarto dia do início dos sintomas). Se ocorrer aumento 
de quatro vezes no título de anticorpos indica reatividade 
específica. (AGUIAR, 2017; BRASIL, 2017) 

Outro instrumento usado é o teste Rt-PCR, o qual faz 
uma análise quantitativa do RNA do vírus Chikungunya usando 
a transcrição reversa com reação em cadeia da polimerase, em 
tempo real. Ele foi usado em 70% da literatura pesquisada. E 
pode ser realizado tanto no LCR, quanto na urina, sangue, 
saliva e soro. Sua função é detectar o genoma viral, fazendo um 
rastreamento. Sendo um teste tanto quantitativo quanto 
qualitativo. Estudos indicam que o ácido nucléico viral é 
detectado até o oitavo dia após o aparecimento dos sintomas, 
a partir disso o teste não tem utilidade. (GÓMEZ, 2015) 

De modo geral, são utilizadas sondas fluorescentes. 
Ocorre a amplificação do material genético e na medida em que 
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ela ocorre aumenta a fluorescência. O equipamento usado é 
capaz de detectá-la e apresentar o resultado em tempo real, 
detectando a quantidade de ácido nucléico presente na 
amostra. (PIALOUX et al. 2006; BRASIL, 2017; BANDEIRA et 
al. 2016) 

Também pode ser usado para detectar o genoma 
relacionado com outras doenças, como Zika, Dengue e HSV, 
visando uma melhor definição no diagnóstico de Chikungunya 
excluindo outras possibilidades. Muito útil na fase inicial 
virêmica. (PIALOUX et al. 2006; SOCARRAS et al. 2016; 
BANDEIRA et al. 2016) 

Usando os métodos sorológicos específicos IgM e IgG 
aliados a realização do Rt-PCR é possível ter uma visão mais 
ampla da situação clínica envolvendo mãe e recém-nascido. 
Podendo analisar a ocorrência da transmissão vertical. Aliando 
o resultado da análise do líquor e a presença ou ausência de 
infecção materna é possível definir se a Ckikungunya foi 
adquirida de forma congênita ou neonatal. 

A figura 4 foi elaborada visando quantificar a proporção 
entre os diagnósticos que foram realizados antes e depois do 
parto.  

  

Figura 4: Momento do Diagnóstico da infecção                  

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 
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Usando os instrumentos de diagnósticos citados 
anteriormente é possível definir se o diagnóstico foi pré-natal ou 
pós-natal. E a partir dessa definição é que se norteia as 
decisões e caminhos a serem seguidos. 

Inicialmente, ressalta-se a necessidade de os 
profissionais da saúde estarem atentos aos sintomas 
apresentados pelas mães antes do parto, pois, existem alguns 
que são característicos e bem frequentes. Dentre eles pode-se 
citar: Hipertensão no final da gravidez, parto prematuro, dor 
pélvica, dores nas articulações, edema, febre, erupção cutânea, 
artralgia, exantema maculopapular, cefaleia etc. (SOCARRAS 
et al. 2016; GÓMEZ et al. 2015; RAMOS et al. 2017) 

Uma vez estando atenta a possibilidade de existirem 
mães infectadas pelo vírus da Chikungunya, a equipe de saúde 
poderá solicitar os exames e testes necessários ao diagnóstico, 
o que ocorreu em 80% dos casos na literatura abordada. E 
também se preparar para receber o recém-nascido, tendo em 
vista que pode ter ocorrido transmissão vertical. Essa pode 
ocorrer ainda no útero, pois, o vírus da Chikungunya atravessa 
a placenta e chega até o bebê, caracterizando uma transmissão 
perinatal. A forma que ocorrerá o parto, seja vaginal ou 
cesariano, não influencia na proteção do RN. (BRASIL, 2017) 

Essa preparação deve ser feita tendo em vista que pode 
ocorrer dificuldade no crescimento dentro do útero, atraso no 
desenvolvimento neurológico a longo prazo, febre, exantema 
maculopapular eritematoso, icterícia, cianose distal, 
convulsões, comprometimento cardiopulmonar, estupor 
irritabilidade, encefalopatia, inchaço cerebral etc. (MARIA et al. 
2018; SOCARRAS et al. 2016; GÉRARDIN et al. 2014) 

O momento das manifestações clínicas é um fator 
relevante para saber se a transmissão ocorreu antes do parto 
ou após ele. Quando a mãe já estava infectada ou adoeceu no 
momento do parto e ocorreu a transmissão o bebê pode nascer 
saudável e apresentar sintomas a partir do 3º dia de vida, 
caracterizando um caso congênito. Nesse tipo de caso não 
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houve tempo para que os anticorpos produzidos pela mãe 
passassem para o neonato. Essa situação é agravada uma vez 
que a IgM não consegue atravessar a barreira placentária. É 
necessário a internação em UTI neonatal. (SOCARRAS et al. 
2016; RAMOS et al. 2017; CORREA et al. 2017) 

Já na aquisição neonatal as manifestações clínicas 
ocorrem mais tardiamente, aproximadamente durante a quarta 
semana de vida. Fato é que todo bebê com Chikungunya deve 
ter acompanhamento a longo prazo ofertado por um profissional 
de saúde pelo menos até os dois anos de idade. (SOCARRAS 
et al. 2016; MARIA et al. 2018; GÓMEZ et al. 2015) 

Neonatos com Chikungunya são incluídos no grupo de 
risco e considera-se o critério de internação. Além dos exames 
específicos já citados, também devem ser realizados o 
hemograma com contagem de plaquetas, a avaliação de função 
hepática, transaminases, função renal e eletrólitos, além de 
outros complementares, os quais ficam a critério do médico. 
Quanto a conduta clínica deve ocorrer hidratação oral, 
avaliação da intensidade da dor (EVA), aplicar questionário de 
dor neuropática (DN4), seguir fluxograma de dor, avaliação do 
hemograma auxiliando no diagnóstico diferencial, notificação e 
aplicação dos critérios de alta (melhora clínica, ausência de 
sinais de gravidade, aceitação de hidratação oral e avaliação 
laboratorial). (BRASIL, 2017)  

A figura 5 foi elaborada com o fito de demonstrar, 
percentualmente, os sintomas apresentados pela mãe em 
algum momento da infecção por Chikungunya. 

Percebe-se, por meio da tabela acima, as principais 
manifestações sintomatológicas apresentadas pelas mães 
infectadas pelo vírus da Chikungunya durante a gestação. 
Observou-se, na literatura estudada, que as mães 
manifestaram os primeiros sintomas no intervalo de 7 a 1 dia 
antes do parto. Nesse contexto, 100% (cem por cento) das 
gestantes foram diagnosticadas com o vírus da Chikungunya, 
por meio do exame ELISA IgM. Além disso, exames para 
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detecção da Dengue, IgM e IgG, foram utilizados, obtendo-se 
resultado negativo em 100% (cem por cento) dos casos 
analisados.  
 
Figura 5: Sintomas Apresentados pela Mãe 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 
 

  

Nesse sentido, 70% (setenta por cento) das mães, de a 
literatura analisada, apresentaram febre, entre 38.5°C e 39.8°C, 
dias antes do parto, sendo esse o sintoma mais comum. Ele 
pode ter início súbito e com surgimento de intensa poliartralgia, 
geralmente acompanhada de dores nas costas, cefaleia e 
fadiga, com duração média de sete dias.  A febre pode ser 
contínua, intermitente ou bifásica; porém a queda de 
temperatura não é associada à piora dos sintomas como na 
dengue e ocasionalmente, pode ser associada a uma 
bradicardia relativa. Seguindo esse viés de penetrância, a 
erupção cutânea apresentou-se em 20% (vinte por cento) dos 
casos estudados. A artralgia, que se apresentou em 20% (vinte 
por cento) da literatura analisada, pode se agravar durante a 
fase subaguda, incluindo poliartrite distal, exacerbação da dor 
articular nas regiões previamente acometidas na primeira fase 
e tenossinovite hipertrófica subaguda em mãos, mais 
frequentemente nas falanges, punhos e tornozelos. A cefaléia 
apresentou-se em 20% (vinte por cento) das mães. Além 
dessas manifestações clínicas, o edema apresentou-se em 
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10% (dez por cento) dos casos, geralmente acompanhando o 
comprometimento articular. O exantema maculopapular, que se 
apresentou em 10% (dez por cento) dos casos, surge, 
normalmente, do segundo ao quinto dia após o início da febre. 
Atinge principalmente o tronco e as extremidades (incluindo 
palmas e plantas), podendo atingir a face. A icterícia 
apresentou-se em 10% (1 0 por cento) das gestantes infectadas 
por a Chikungunya (BRASIL, 2017) 
  

 A figura 6 foi elaborada com o escopo de apresentar os 
principais instrumentos utilizados para diagnosticar os achados 
patológicos. 
  

         Figura 6: Instrumento de Diagnóstico 

 
                Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 
 

Para diagnóstico dos achados patológicos tanto em 
neonatos, quanto nas mães (figura 5) foram utilizados alguns 
instrumentos. A Ressonância Magnética, solicitada para a 
pesquisa e análise de doenças neurológicas, ortopédicas, 
abdominais, cervicais e cardíacas, foi utilizada em 90% 
(noventa por cento) dos casos analisados. A ressonância 
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magnética (RM) é o método de diagnóstico por imagem não-
invasivo mais sensível para avaliar partes moles, 
particularmente o encéfalo, porém trata-se de uma técnica 
onerosa. Ela apresenta grande potencial diagnóstico, poucos 
efeitos deletérios e muitos benefícios a serem obtidos com o 
seu uso. Além disso, a RM fornece informações anatômicas 
acuradas, imagens em qualquer plano do corpo, bom contraste 
e resolução espacial e por si só pode sugerir um diagnóstico. 
Porém, não permite um diagnóstico histológico específico e 
deve ser interpretada em contexto com outros achados clínicos 
e patológicos (FERRARINI, 2009). 

 A ultrassonografia, recorrida, muitas vezes para 
identificar artralgia devido a distensão dos recessos articulares 
por derrame articular e espessamento sinovial hipoecoico não 
compressível, determinando abaulamento da cápsula articular 
e estruturas tendíneas adjacentes, foi utilizada em 30% (trinta 
por cento) da literatura estudada.  

No Eletroencefalograma (EEG), a análise da atividade 
elétrica cerebral utiliza recursos da informática na avaliação do 
EEG e permite quantificação dos dados. A contribuição dessa 
perspectiva é importante, pois o EEG é baseado no exame 
visual do traçado, permitindo o monitoramento do cérebro de 
forma não invasiva, sendo, portanto, fundamental em infecções. 
Ele foi utilizado em 20% (vinte por cento) dos casos avaliados. 
A Espectroscopia, utilizada para medir a radiação 
eletromagnética emitida ou absorvida por uma substância, foi 
evidenciada em 10% (dez por cento) dos casos analisados. O 
Eletrocardiograma (ECG), fornece informações sobre a parte do 
coração que desencadeia cada batimento cardíaco (o marca-
passo, chamado nó sinoatrial ou sinusal), as vias de condução 
nervosa do coração, bem como a frequência e ritmo cardíacos. 
A sua utilidade engloba o estudo da patologia do coração, na 
abordagem da doença coronária aguda e na arritmologia, o 
seguimento de doentes em risco como hipertensos e diabéticos, 
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e o estudo de episódios sincopais (SANTOS, 2013). Ela foi 
utilizada em 10% (dez por cento) dos casos estudados. 

 A Fundoscopia, consiste em examinar as artérias, veias 
e nervos da retina através dos meios transparentes do olho 
(salvo em caso de patologias) que se interpõem entre o médico 
e a retina, foi utilizada em 10% (dez por cento) dos casos 
analisados. A Tomografia Computadorizada ( TC Cerebral) foi 
utilizada em 10% (dez por cento) dos casos avaliados. Ela é 
requisitada, em casos de infecção por Chikungunya, para 
verificação de alteração das partes moles. O Ecocardiograma, 
usado para detectar se um músculo cardíaco está se 
movimentando normalmente e quanto sangue o coração está 
bombeando para fora em cada batimento. Esse procedimento 
também pode detectar anormalidades na estrutura do coração, 
como válvulas defeituosas, defeitos congênitos (como orifícios 
nas paredes entre as câmaras cardíacas) e alargamento das 
paredes ou câmaras do coração. Ele foi utilizado em 10% (dez 
por cento) dos casos analisados. 
 

CONCLUSÕES  
  

O desenvolvimento desse estudo traz uma abordagem 

sistematizada acerca dos achados anatomopatológicos no 

sistema nervoso central de neonatos que contraíram o vírus 

Chikungunya de forma vertical, visto que as pesquisas nessa 

área ainda são pouco exploradas no Brasil, mesmo sendo um 

país com elevados números de casos de arboviroses. 

O levantamento de relatos de casos da Chikungunya 

congênita feito no estudo proporcionou um direcionamento 

eficaz para os pontos determinantes dentro desse quadro, tais 

como: os mecanismos utilizados para realização do 

diagnóstico, o estado de saúde em que se encontrava a 

gestante, as principais sintomatologias apresentadas pelos 

neonatos infectados, a relevância do período gestacional em 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-do-cora%C3%A7%C3%A3o-e-dos-vasos-sangu%C3%ADneos/valvulopatias/considera%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-valvulopatias
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-infantil/defeitos-cong%C3%AAnitos-do-cora%C3%A7%C3%A3o/considera%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-defeitos-card%C3%ADacos
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que foi descoberta a doença e como ela se manifesta no 

sistema nervoso central. 

  Diante disso, tal revisão sistemática é de suma 

importância para enriquecer e esclarecer acerca dos possíveis 

sinais e sintomas da chikungunya congênita e em como ela 

afeta neurologicamente os bebês acometidos. Pois, os 

conhecimentos compilados neste estudo poderão servir para 

melhor nortear os profissionais da saúde na abordagem clínica 

desses casos, contribuindo para um tratamento mais 

qualificado e melhores prognósticos para os pacientes. 
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RESUMO: O estresse é definido como uma resposta do 

organismo diante de situações que ameacem a homeostase 
causando desequilíbrio do corpo e de suas funções vitais. Esse 
estresse é responsável por inúmeras alterações fisiológicas que 
acarretam em quadros patológicos, tais como insônia, 
depressão, obesidade, diabetes câncer e problemas cardíacos 
que promovem o desequilíbrio das funções fisiológicas do 
organismo humano. Objetivou-se identificar a influência do 
estresse na homeostase do organismo. Tratou-se de uma 
pesquisa de Revisão Bibliográfica por meio de consultas de 
artigos às bases de dados BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e 
Pubmed. Sendo que a busca foi realizada através dos seguintes 
descritores: ansiedade, depressão, estresse e cortisol, durante 
o período de julho á outubro de 2019 e que os artigos utilizados 
foram de 2014 há 2019. Observou-se que o estresse interfere 
na liberação de hormônios pelo hipotálamo e hipófise, por 
exemplo, aumentando a liberação de CRH, consequentemente 
de cortisol, que causa redução de melatonina, produção de 
catecolaminas, diminuição da produção de linfócitos, 
macrófagos e células Natural killer. Provocando ainda 
modificações no SNC desregulando a bioquímica de 
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neurotransmissores como o GABA. Concluiu-se que o estresse 
altera o funcionamento, sobretudo, do sistema endócrino e 
imunológico proporcionando desequilíbrio hormonal o que se 
torna mais apto as mazelas por favorecer a redução da 
imunidade. 
Palavras-chave: Estresse. Saúde. Desequilíbrio hormonal. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Araldi-Favassa et al. (2005), o estresse pode 

ser conceituado pela reação inespecífica do organismo frente a 

qualquer exigência que o torne submetido a estímulos que 

ameacem a sua homeostasia, podendo ter como reação um 

conjunto de respostas específicas, que constituem uma 

síndrome, desencadeada independentemente da natureza do 

estímulo, caracterizando o estresse. Os autores mencionam 

ainda que este estresse pode ser caracterizado primeiramente 

pela própria pessoa, seu organismo ou sua mente, sendo que 

da forma com que o indivíduo responda a este estímulo, pode 

se transformar em um estresse positivo ou negativo. 

Figueira et al. (2016) utilizaram o termo “stress” no 

campo da saúde para designar uma resposta geral e 

inespecífica do organismo a uma situação estressante, 

podendo ter como resultado da interação entre as 

características individuais pessoais e as demandas do meio, ou 

seja, as discrepâncias entre o meio externo e interno 

relacionado ao psicológico quanto a sua capacidade de 

resposta. Sendo que esta resposta ao estressor possibilita uma 

busca de soluções, selecionando condutas adequadas e 

preparando o organismo para agir de maneira rápida e 

vigorosa, com possíveis manifestações psicopatológicas como 

a pressa, ansiedade, ou transtornos psiquiátricos definidos. 
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De acordo Goes et al. (2017) há uma correlação entre os 

sintomas cognitivos da depressão com o humor depressivo, 

pessimismo e culpa sendo estes os melhores indicadores 

caracterizados pelos sintomas somáticos com as alterações do 

sono e apetite, enfatizando que o sintoma de desesperança é o 

mais importante .Apesar dessas evidências, os sintomas 

somáticos da depressão devem ser levados em consideração 

na avaliação diagnóstica, pois, caso contrário, muitos pacientes 

deprimidos deixariam de ser diagnosticados  mais 

precocemente. 

Com a perspectiva de Paine et al. (2016) fizeram uma 

correlação com a resposta ao estresse depende, em grande 

medida, da forma como o indivíduo filtra, processa a informação 

e sua avaliação sobre as situações ou estímulos a serem 

considerados como relevantes, agradáveis ou aterrorizantes. 

Desta forma, o modo e a forma de responder diante da situação 

serão afetados pelo estresse podendo ser distinguido por 

quatro componentes: avaliação inicial automática da situação. 

Com a percepção de, Vanessa de Sousa et al.(2013) ,o 

estresse aumenta os níveis de cortisol no sangue drasticamente 

após a ativação do eixo hipotálamo hipófise- glóbulos brancos, 

ocasionando, na maioria dos casos, uma imunossupressão 

podendo ter alteração no sistema imunológico, promovendo o 

surgimento do câncer através do bloqueio adrenal. Esse 

hormônio então se liga a receptores presentes no interior dos 

leucócitos, temporário do apoptose e inibição das atividades 

enzimáticas que reparam as falhas do DNA.  

Com a perspectiva de relacionar o estresse com a 

síndrome metabólica, destaca-se a hipótese da desregulação 

neuroendócrina propondo condições desfavoráveis ao 

organismo como o trauma, medo e condições psicológicas 
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adversas em que funcionariam como gatilho para respostas 

neuroendócrinas e hemodinâmicas. (SOUZA, 2015). 

Propondo uma conexão entre as respostas 

comportamentais e fisiológicas em que são desencadeadas 

pela ativação dos sistemas efetores do estresse primário, 

incluindo o eixo SNS-medula da adrenal e o eixo HHA. Dessa 

forma, o sistema límbico, ao ser estimulado por um estressor, 

ativa o hipotálamo, o qual recebe as informações neurais e 

humorais estimulando a atividade simpática e a secreção de 

dois neuro-hormônios como a corticotrofina (CRH) e a 

vasopressina. Estes são transportados para a hipófise anterior, 

onde estimulam a liberação do hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH), sendo que o ACTH, ao atuar na zona fasciculada da 

glândula adrenal, promove maior secreção de glicocorticóides 

(RODRIGUES, 2016).  

Com intuito de correlacionar a neurotransmissão 

gabaérgica com a disfunção hormonal em virtude do estresse, 

se faz uma analogia com as estruturas do sistema límbico, ricas 

em receptores GCs envolvidas com o hipocampo e córtex pré-

frontal. Sendo que a ativação destes receptores pelos GCs 

induz excitação neuronal sobre neurônios gabaérgicos nas 

regiões da estria terminal e área pré-optica que se projetam 

para o núcleo hipotalâmico periventricular, aumentando assim, 

a inibição nesta região com consequente redução na produção 

de CRH e inibição do eixo HPA (RAMOS, 2017). 
O presente estudo teve por objetivo possibilitar uma 

perspectiva analítica do estresse como fonte influenciadora na 

homeostase do nosso organismo, possibilitando uma visão 

construtiva da desregulação funcional, sobretudo, do sistema 

endócrino e suas implicações fisiológicas no funcionamento da 

integração sistêmica do corpo. 
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METODOLOGIA 

 

Tratou-se de uma de uma Revisão Bibliográfica, que teve 

como embasamento para a realização do artigo, fontes 

seguras, como a Pubmed e a BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) 

e que esta inclui artigos da Scielo, sendo que a busca foi 

realizada através dos seguintes descritores: ansiedade, 

depressão, estresse e cortisol, durante o período de julho á 

outubro de 2019 e que os artigos utilizados foram de 2014 há 

2019. O estudo dispensa anuência de Comitê de ética e 

pesquisa por tratar-se de pesquisa documental a partir de 

dados secundários disponíveis em banco de dados de domínio 

público. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

A neuro-hipófise ou hipófise posterior se relaciona com o 

eixo HPA, e transporta a oxitocina e hormônio antidiurético 

(ADH), em que atua diminuindo a perda hídrica pela urina já que 

atua nos ductos renais. Na hipófise anterior existem células 

produtoras de hormônios que atuam em outras glândulas. Sua 

relação com o hipotálamo se dá através do sistema porta-

hipofisário. Dessa forma, o hipotálamo controla a adenohipófise 

na liberação dos hormônios gonadotrópicos (LH e FSH), 

tireotrófico (TSH), adrenocorticotrófico (ACTH) e somatotrófico 

(GH), que regulam respectivamente as funções das gônadas, 

tireoide, supra-renal e crescimento corporal (MARTINS, 2015). 

O hipotálamo regula o sistema endócrino através da 

hipófise. Diante de um evento estressante, o eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal (HPA) produz o hormônio liberador de 

corticotrofina (CRH) e a arginina vasopressina, que ativam a 

secreção de ACTH (hormônio adrenocorticotrófico) e estimulam 
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por fim, a liberação de glicocorticoides e catecolaminas no 

córtex da glândula adrenal. Esses desempenham ações 

importantes por todo o organismo, como regulação do sistema 

imunológico modula a expressão de citocinas, moléculas de 

adesão, mediadores e moléculas inflamatórias. O principal 

glicocorticoide a ser citado é o cortisol com grande importância 

na depressão e na imunossupressão (MAGANHIN, 2015). 

Com a mesma analogia a ativação do sistema nervoso 

autônomo (SNA) é responsável por alterações fisiológicas como 

o aumento da frequência cardíaca, do fluxo sanguíneo para 

músculos e da glicemia permitem um desempenho físico e 

mental maior. Além da ativação do SNA, o hipotálamo é 

responsável pelo controle de varias glândulas endócrinas 

ativando um eixo neuroendócrino - eixo HPA - extremamente 

importante na reação ao estresse através de neurônios 

neurosecretores.Dessa forma, após o processamento de suas 

formas precursoras, uma proteína dá origem ao hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH), também conhecido como 

corticotrofina, responsável pelo controle da secreção de 

corticoesteróides pela glândula adrenal,sendo que , os 

corticoesteróides iniciam sua ação através da ativação de dois 

tipos diferentes de receptores (para mineralocorticoides - MCR 

- e para glicocorticóides - GCR) e interagem com o DNA celular 

controlando a síntese protéica.Enquanto que os glicocorticóides 

(GCs) – cortisol, corticosterona e cortisona – são 

corticosteróides que têm uma importância primaria nos estados 

de estresse, influenciando no metabolismo celular e gerando 

uma mobilização de substratos energéticos necessários para a 

produção de respostas fisiológicas adaptativas à presença dos 

agentes estressores (CAPRISTE,2017). 

A exposição contínua ao estresse desencadeia além de 

processos depressivos, doenças como: síndrome metabólica, 
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distúrbios no sono. O cortisol excretado durante um estresse 

crônico pode causar problemas gastrointestinais, pois a 

aumenta a secreção de ácido clorídrico, pepsina, tripsina e 

reduz a produção do muco, favorecendo assim ao surgimento 

de úlceras gastroduodenais (FONSECA et al., 2014). 

A melatonina é sintetizada a partir da serotonina na 

seguinte sequência de reações: conversão do triptofano em 

serotonina; conversão da serotonina em N-acetilserotonina; 

conversão da N-acetilserotonina em melatonina, sua secreção 

ocorre exclusivamente durante o período da noite, iniciando-se 

cerca de 2 horas antes do horário habitual de dormir. Depois de 

secretada, mesma de distribui por vários tecidos corporais e 

não é estocada. O estresse interfere nesse ciclo a partirda 

produção de cortisol e catecolaminas que agem diminuindo o  

triptofano e consequentemente a melatonina e seus efeitos no 

organismo (SOUZA NETO, 2018). 

Desse modo, o estresse, pelo aumento de cortisol e 

adrenalina, é responsável por algumas patologias, como por 

exemplo, diabetes pelo aumento da glicose no sangue 

concomitante com a redução de insulina, obesidade decorrente 

do acúmulo de lipídeos, hipertensão tanto por aumentar a 

secreção de renina que produz angiostensina I que é convertida 

pela ECA em angiostensina II causando aumento de 

aldosterona que provoca o aumento da pressão arterial quanto 

pela vasoconstrição decorrente dos receptores adrenérgicos a1 

(CONNOR, 2014). 

De forma objetiva, a presença da secreção de arginina 

vasopressina (ADH), ocitocina, prolactina, hormônio 

somatotrófico (GH) e do hormônio estimulador da tireóide (TSH)  

irão atuar promovendo o aumento da produção e secreção de 

ACTH ,β-endorfinas na adenohipófise  aumentando a atividade 

metabólica geral,sendo que a regulação do eixo 
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HPA( hipotálamo-pituitária-adrenal) é fornecida por um 

mecanismo de retroalimentação negativa (feedback negativo) 

pelos glicocorticóides, que atuam sobre o hipotálamo, inibindo 

a liberação de CRH, e na adenohipófise, inibindo a secreção de 

ACTH. Em suma,o  mecanismo do estresse pelo fato do 

descontrole hormonal citados anteriormente pode ser dividido 

em três fases: a reação de alarme, a fase de resistência e a fase 

de esgotamento,com intuito de sinalizar de forma precoce a 

presença de alterações endócrinas na personalidade humana ( 

MEYER,2012)  

Alterações do sono e dos ritmos circadianos são 

aspectos indutores de depressão. Sendo que um dos efeitos já 

conhecidos do cortisol é a regulação da migração dos 

leucócitos pelos os tecidos do corpo. Após um evento de 

estresse, ocorre uma diminuição da quantidade de linfócitos, 

que faz parte da defesa imediata do corpo, aumento do número 

de neutrófilos (que fazem parte do sistema imune inato) e 

aumento significativo das células natural killer, que possui um 

papel importante e fundamental no combate a infecções virais 

e de células tumorais. (KRIEGER, 2014). 

As células NK são particularmente importantes no 

câncer, sua atividade representa a primeira linha de defesa 

contra a disseminação metastática das células tumorais 

presentes no sangue. Está estabelecido que uma diminuição 

das células NK determina um considerável aumento na 

sobrevida de células tumorais injetadas intravenosamente em 

animais (VISMARI, 2008) 

 Segundo Sousa. (2013) a análise da depressão 

estressoressora se torna substancialmente influenciada por 

fatores genéticos, sendo indivíduos que não se expõem a 

eventos de vida estressores ao acaso, mas apresentam uma 

tendência para selecionar situações com maior probabilidade 
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em se constituir num evento de vida estressor,tendo como base 

fatores de risco genéticos podendo se desenvolver para uma 

depressão maior. 

Com o embasamento em Rodrigues (2016), diz respeito 

a apresentação a uma relação com o contexto anterior em que 

o hipotálamo regula o sistema endócrino através da hipófise. E 

com essa alusão a neuro-hipófise posterior se relaciona com o 

hipotálamo pelo trato nervoso hipotálamo-hipofisário, que 

emerge dos núcleos hipotalâmicos supra-óptico e 

paraventricular transportando os hormônios antidiurético (ADH) 

e oxitocina, sendo que o ADH tem uma função importante a 

serviço da homeostasia, pois atua nos ductos renais, 

diminuindo a perda hídrica pela urina. 

A ativação simpática pelo estresse produz uma resposta 

muito rápida na contagem de glóbulos brancos, com elevação 

da quantidade de neutrófilos e manutenção no número de 

linfócitos que, no entanto, muda a proporção relativa de seus 

vários tipos, com aumento nas células NK (natural killer) e 

diminuição das células CD3+ e CD4+ (Coutinho, 2016). 

Algumas pesquisas sugerem que os glicocorticoides 

encontrados em alta concentração sérica exercem efeito 

supressor sobre linfócitos e macrófagos, reduzindo a produção 

de citocinas o número de linfócitos e diminuindo a migração de 

granulócitos. No início do estresse ocorre um aumento 

expressivo do número de neutrófilos na corrente sanguínea, 

das células NK. Posteriormente ao evento estressante, ocorre 

uma redução da contagem de linfócitos em função do aumento 

do cortisol. Partindo desse pressuposto, quando se tem um 

evento estressante os níveis de cortisol permanecem elevados, 

o potencial de defesa do organismo se torna mais instável e 

mais suscetível a infecções, disseminação do câncer (já que 
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não se tem uma linha de defesa) e até mesmo doenças 

autoimune (FONSECA et al., 2014). 

Com isso é ideal fazer uma distinção entre evento 

traumático e evento de vida estressor. Em que o evento 

traumático é aquele em que, uma vez a ele exposto, o sujeito 

poderá sofrer consequências psíquicas por um tempo longo, 

mesmo tendo um afastamento do mesmo. E que o evento 

traumático grave inclui aspectos relacionados ao 

comprometimento da integridade física do próprio indivíduo. E 

que o evento de vida estressor, se torna aquele que, embora 

possa dar origem a efeitos psicológicos sob a forma de 

sintomas e desadaptação, uma vez removido, tende a acarretar 

uma diminuição do quadro psicopatológico por ele provocada. 

(VIEIRA, 2014). 

As respostas imunes são reguladas por componentes da 

imunidade inata e por componentes da imunidade adquirida. 

Essas subclasses possuem uma origem comum e a 

diferenciação ocorre principalmente pela ação das citocinas. 

Umas dessas citocinas, a interleucina 12 (IL-12), Esses 

linfócitos em conjunto com outras citocinas do tipo Th1 (IL-12, 

IL-2 e fator de necrose tumoral) estimulam a atividade funcional 

das células citotóxicas, das células NK e macrófagos. Durante 

o estresse, tanto pela ação dos glicocorticoides quanto pela 

ação das catecolaminas, ocorre uma inibição na produção de 

IL-12, desencadeando em uma diminuição das atividades Th1. 

A resultante disso, é o aumento ou agravamento de infecções, 

que pode ser entendido pela diminuição da imunidade células. 

A associação entre o estresse e a progressão de tumores, pode 

ser explicado pela diminuição da atividade de células NK, em 

razão da diminuição das funções de Th1.(JOËLS, 2009) 

A primeira família de receptores das células natural killer 

é caracterizada pelos domínios extracelulares semelhante à 
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lectina do tipo C e seus receptores são expressos como 

heterodímeros compostos de uma subunidade comum que 

possuem seus membros, os principais são: CD94/NKG2A/B. 

Esses membros reconhecem HLA-E e fornece sinal inibidor 

(GONÇALVES, 2017). 

Conforme a perspectiva de Fonseca et al. (2014) o 

cortisol durante o estresse quanto no uso terapêutico dos 

glicocorticóides sintéticos, constatando a regulação da 

migração dos leucócitos pelos tecidos do corpo .Sendo que 

após o estresse ocorre um aumento expressivo do número 

sanguíneo de neutrófilos com uma redução na contagem de 

linfócitos. Entre estes se tem um aumento importante na 

contagem de células natural killer, que vigiam contra o 

surgimento de tumores e combatem infecções virais.  

O estresse atua em nível de hipotálamo estimulando a 

secreção  do  hormônio liberador de corticotrofina (CRH) que 

tem atuação principal na hipófise, promovendo a liberação de 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). Este último, age 

prioritariamente na glândula suprarrenal fazendo-a secretar 

corticoides (costisol) e catecolaminas (adrenalina), logo verifica-

se uma ação direta do estresse no sistema nervoso autônomo, 

com predomínio simpático. Em relação ao efeito da adrenalina, 

em resposta a um estímulo estressor, nota-se alterações 

referentes aos diferentes receptores adrenérgicos  

As catecolaminas agem em determinados órgãos do corpo 

destacando-se, dentre os ,mais importantes,  aumento do 

cronotropismo e ionotropismo no coração resultando em 

taquicardia, glicogenólise e gliconeogênese no fígado que junto 

com a diminuição da secreção de insulina pelas células beta do 

pâncreas  eleva os níveis plasmáticos de glicose, aumenta a 

secreção de renina pelos rins alterando o equilíbrio do sistema 

renina-angiostensina-aldosterona  implicando diretamente na 
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regulação da pressão arterial. A respeito do cortisol, em 

excesso, antagoniza as ações da insulina bloqueando seus 

receptores periféricos, estimula a diferenciação de pré-

adipócitos a adipócitos e, consequentemente, a lipogênese, 

provoca o catabolismo excessivo das proteínas levando à 

redução de massa e fraqueza muscular, desencadeando um 

quadro de astenia; regula os receptores adrenérgicos a1 nas 

arteríolas elevando a pressão arterial. (HABER,2001) 

Tendo como consideração o sistema endócrino ,pioneiro 

da desregulação quando há alteração na saúde psicológica 

sendo formado por uma série de glândulas e órgãos 

especializados, que, juntamente com o sistema nervoso, 

controlam as funções fisiológicas do organismo .E com isso, a 

hipófise pode ser considerada a glândula mais importante do 

sistema endócrino, pois está diretamente ligada ao sistema 

nervoso (hipotálamo) e é responsável pela produção e liberação 

de hormônios como o hormônio luteinizante (LH) e o hormônio 

folículo estimulante (FSH), além de produzir o hormônio do 

crescimento (GH).(GISLAINE, 2007) 

Com a mesma intuição, a resposta ao estresse depende, 

em grande medida, da forma como o indivíduo filtra e processa 

a informação e sua avaliação sobre as situações, sendo que em 

situação estressora o sujeito elabora suas respostas às 

demandas percebidas, podendo ter como uma válvula de 

escape a presença de suicídio acometido de início a introdução 

da escala estressora e saúde mental afetada (SILVA, 2015). 

Quando se refere em fisiologia do estresse, este 

modificação de equilíbrio hormonal que, após a luta ou a fuga, 

retornava ao usual. Com interferência do estresse crônico, faz 

relação á minimização de seus sentimentos diante de situações 

estressantes como, por exemplo, doença na família, tornando 

mais propício o desenvolvimento de estímulo estressor, 
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desencadeando um processo acumulativo que leva ao estresse 

crônico, que está associado com uma supressão generalizada 

da imunidade celular. Estas mudanças imunológicas celulares, 

provocadas pelo estresse, geram um grande impacto sobre a 

resposta imunológica, tornando uma pessoa mais vulnerável a 

algumas patologias, comum a desregulação endócrina e 

circulatória (CAPRISTE, 2017). 

Se o estresse aumenta o cortisol, consequentemente 

reduz a melatonina, pois o corticoesteroide induz a formação de 

triptofanopirolase que destrói o triptofano, sendo este precussor 

de melatonina, hormônio do sono produzido pela glândula 

pineal, sendo seus principais efeitos o controle do ritmo 

circadiano, ação antidepressiva, retarda o envelhecimento, 

protege o DNA mitocondrial, atividade anticarcinogênica, 

inibição da aromatase. Neuroproteção, melhora a resposta 

imune, antioxidante. Portanto, baixo nível desse hormônio 

ocasiona problemas relacionados ao sono, que são indutores 

de depressão, como insônia e cansaço durante o dia; aumenta 

a quantidade de radical livre o que pode ser um potente 

desencadeador de tumores; redução das células de defesa 

implicando em imunossupressão podendo implicar no 

aparecimento de processos patológicos (FONSECA, 2014). 

Deve-se enaltecer a importância de avaliar as situações 

estressoras de indivíduos da terceira idade. Nesta faixa etária, 

eventos de vida estressores, como perdas do companheiro, tem 

maior tendência de desencadear sintomatologia psiquiátrica. 

(HOFS, 2019). 

Estressores envolvendo um medo imediato seguem 

diretamente para o HPV através de projeções neuronais vindas 

do cérebro, enquanto que estressores que necessitam de uma 

interpretação se dirigem ao sistema límbico que se conecta com 

o HPV através de interações com neurônios que contém o 
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GABA como neurotransmissor. Na primeira via, denominada 

sistêmica, os agentes estressores podem causar danos 

fisiológicos como estímulo cardiovascular ou imunes. Estes 

estímulos precisam ser interpretados no HPV. Estas vias são 

formadas por neurônios catecolaminérgicos. A ativação de 

eferentes gabaérgicos desencadeia um circuito excitatório por 

inibição dos neurônios gabaérgicos nas regiões de estria 

terminal e área pré-óptica que se projetam no HPV (PEREIRA, 

2004). 

O estresse, pelo aumento de cortisol e adrenalina, é 

responsável por algumas patologias, como por exemplo, 

diabetes pelo aumento da glicose no sangue concomitante com 

a redução de insulina, obesidade decorrente do acúmulo de 

lipídeos, hipertensão tanto por aumentar a secreção de renina 

que produz angiostensina I que é convertida pela ECA em 

angiostensina II causando aumento de aldosterona que provoca 

o aumento da pressão arterial quanto pela vasoconstrição 

decorrente dos receptores adrenérgicos a1. (FREITAS et al., 

2018). 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o baixo nível de cortisol ocasiona 

problemas relacionados ao sono, que são indutores de 

depressão, como insônia e cansaço durante o dia; aumenta a 

quantidade de radicais livres o que pode ser um potente 

desencadeador de tumores; redução das células de defesa 

implicando em imunossupressão. 

O estresse influência na homeostase do organismo, 

como altera o funcionamento, sobretudo, do sistema endócrino 

e suas implicações fisiológicas no funcionamento da integração 

sistêmica do corpo. Acarretando assim diversas patologias 
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entre elas hipertensão, diabetes, obesidade, que sofrem 

influenciam dos hormônios estressores. 

Além dos eventos de vida estressores, os denominados 

acontecimentos diários menores, que podem ser vivenciados 

em diversas situações cotidianas, como perder coisas, esperar 

em filas, ouvir o som do despertador ou o barulho provocado 

por vizinhos, também são provocadores de resposta de 

estresse. Muitas vezes estes acontecimentos diários menores, 

quando frequentes, geram resposta de estresse com efeitos 

psicológicos e biológicos negativos mais importantes do que 

eventos de vida estressores de menor frequencia. Salienta-se, 

então, a importância destes eventos menores, porém 

frequentes, que para alguns indivíduos são provocadores de 

grande desconforto psíquico. 
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RESUMO: É imprescindível que os profissionais da atenção 
básica utilizem os instrumentos de abordagem, compreensão e 
intervenção familiar em casos que necessitem de maior atenção 
e assistência, no intuito de prestar cuidado de qualidade e 
integral. Dessa forma, o presente estudo objetivou apresentar o 
relato da experiência da utilização desses instrumentos como 
ferramenta para a formação médica. Trata-se de estudo 
descritivo, qualitativo, com abordagem direta e observacional 
do tipo relato de experiência acerca das práticas do Módulo 
Atenção em Saúde II no Território área de uma Unidade de 
Saúde da Família. Utilizou-se um roteiro semiestruturado e o 
registro de dados foi coletado por meio de fontes escritas, 
imagéticas e orais, no período de fevereiro a abril de 2018. Com 
as visitas domiciliares e o vínculo estabelecido, foi construído o 
Genograma, Ecomapa e Projeto Terapêutico Singular que 
foram apresentados aos profissionais da Unidade de Saúde, 
ressaltando quanto à estrutura, etapa do ciclo de vida, tarefas e 
problemas típicos, grau de funcionalidade e níveis de 
intervenção necessários. Assim, foi possível planejar em 
conjunto com a Equipe Saúde da Família ações de caráter 
individual e coletivo voltadas à estrutura familiar, o que 
proporcionou a construção do vínculo com a família durante as 
visitas domiciliares. 
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Palavras-chave: Visita Domiciliar. Atenção Primária à Saúde. 
Saúde da família. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) propõe 

ações individuais e coletivas que abrangem a saúde através da 

promoção, prevenção e proteção por meio de práticas que 

garantam o cuidado integral do usuário no eixo familiar. Desse 

modo, o cuidado deve ser centrado na pessoa, sendo 

imprescindível a construção de vínculo profissional-usuário a 

fim de que o plano de cuidados seja fundamentado nas 

principais necessidades do cidadão acompanhado (BRASIL, 

2017).   

A família e o meio em que a pessoa está inserida devem 

ser compreendidos como fatores condicionantes e 

determinantes de saúde por serem aspectos relevantes no 

processo de cuidado (BORGES, TAVEIRA, 2018). Ademais, a 

PNAB reforça a importância da resolutividade na Atenção 

Básica, por meio da utilização de instrumentos como a clínica 

ampliada e a Visita Domiciliar (VD) para alcançar a 

longitudinalidade do cuidado (BRASIL, 2017).   

A VD deve ser realizada mediante aspectos éticos na 

busca pelo entendimento da pessoa e da família de forma 

integral, visando à garantia de uma abordagem resolutiva por 

possibilitar o conhecimento de todos os que fazem parte do 

convívio familiar de quem se visita (BORGES, TAVEIRA, 2018). 

O ambiente familiar é o local que os laços são formados e, 

portanto, tais aspectos afetivos possuem influência no que 

tange à promoção, proteção e recuperação da saúde do 

cidadão.   
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Dessa forma, é fundamental identificar a VD como uma 

prática de significativa importância no cuidado da vitalidade do 

indivíduo e da família, visto que através desse instrumento de 

trabalho é possível descobrir os principais problemas 

manifestados em nível domiciliar, bem como a execução dessa 

prática proporciona prevenção de agravos e promoção da 

saúde de forma resolutiva (MAHMUD et al., 2018). 

Por meio da VD, torna-se possível a utilização de 

instrumentos de abordagem, compreensão e intervenção 

familiar, como o genograma e o ecomapa que comumente são 

utilizados por profissionais de diversas esferas, sobretudo da 

área da saúde, com o fim de proporcionar a compreensão dos 

processos familiares que necessitam de mais atenção por parte 

dos profissionais. 

 Desse modo, o genograma corresponde a uma 

representação gráfica da composição familiar e dos 

relacionamentos básicos em pelo menos três gerações 

elaborada por meio de símbolos com fácil visualização dos 

membros que compõem uma família, representando a idade, 

profissão e escolaridade dessas pessoas. Já o ecomapa é um 

diagrama capaz de permitir uma avaliação dos apoios 

disponíveis e como são utilizados pela família. Nem sempre o 

ecomapa irá representar apenas aspectos positivos, visto que 

pode demonstrar a ausência dos recursos sociais, culturais e 

econômicos. É nítido, portanto, que esses dois instrumentos 

favorecem a compreensão da organização familiar em núcleos 

de cuidado e redes de sustentação e apoio prestado às famílias 

pela Atenção Básica (NASCIMENTO et al., 2014; NOGUEIRA 

et al., 2017). 

Nessa perspectiva, o genograma possibilita a 

compreensão dos problemas clínicos familiares e o seu 
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percurso ao longo do tempo e das gerações. Por esta razão, é 

fundamental fazer a sua elaboração em diferentes fases da vida 

da família para demonstrar as mudanças que ocorrem com o 

passar do tempo, levando em consideração os dados 

coletados, relacionamento e a própria composição familiar que 

podem ser modificada no decurso da vida (BORGES; COSTA; 

FARIAS, 2015).  

Assim, com o uso das informações do genograma, 

amplia-se o conhecimento da família e os padrões que 

influenciam no processo saúde-doença, de modo a favorecer a 

atuação dos profissionais com ações que contemplem, ao 

máximo, o cuidado integral da família em questão.  

A instrumentalização por meio do genograma e ecomapa 

ajuda no estímulo de uma prática avançada no cuidado e 

compreensão das famílias. Sendo assim, esses instrumentos 

correspondem a recursos de conhecimento que possibilitam ao 

profissional pensar e agir com e para a família, o que torna mais 

resolutivo seu processo de trabalho (SOUZA FILHO; 

MAINBOURG; SILVA, 2017). 

Dessa forma, por meio desses instrumentos citados, é 

possível a construção de um Projeto Terapêutico Singular 

(PTS). O PTS é um conjunto de propostas articuladas voltadas 

de forma individual ou coletiva, fruto do debate de uma equipe 

interdisciplinar. Geralmente, é dedicado a situações mais 

complexas e possibilita a participação do usuário em estado de 

vulnerabilidade e, nesse sentido, a construção da sua 

autonomia, uma vez que o indivíduo é corresponsável pelo 

cumprimento do contrato estabelecido entre profissional-

usuário. Desse modo, ele configura-se como uma ferramenta 

de importância para o planejamento da Estratégia de Saúde da 
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Família, já que todos os envolvidos devem ser reconhecidos 

como parceiros (SILVA et al., 2016). 

Diante do exposto, é imprescindível que os profissionais 

que atuam na atenção básica utilizem os instrumentos de 

abordagem, compreensão e intervenção familiar em casos que 

necessitem de maior atenção e assistência por parte da equipe 

de saúde, no intuito de prestar cuidado de qualidade e integral. 

Dessa forma, o presente estudo objetivou apresentar o relato 

da experiência da utilização de instrumentos de abordagem, 

compreensão e intervenção familiar como ferramenta para a 

formação médica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma análise descritiva, qualitativa, com 

abordagem direta e observacional do tipo relato de experiência 

acerca das atividades teórico-práticas do Módulo Atenção em 

Saúde II do curso de graduação em medicina da Faculdade de 

Ciências Médicas da Paraíba vivenciadas pelos discentes 

durante o estágio no Território área de uma Unidade de Saúde 

da Família, no período de fevereiro a abril de 2018. 

Os alunos foram divididos aleatoriamente em quatro 

grupos equivalentes as quatro Unidade de Saúde da Família 

vinculadas à Faculdade. Cada grupo possuía em torno de oito 

alunos, que posteriormente formariam subgrupos divididos em 

duplas definidas pelas docentes do Módulo. A família estudada 

foi previamente escolhida pela equipe de saúde, e foi 

apresentada pela Agente Comunitário de Saúde (ACS), tendo 

como critério de escolha a necessidade da construção do PTS 

pelo estado de fragilidade em que se encontravam e, portanto, 

careciam do acompanhamento interdisciplinar dos profissionais 
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da Atenção Básica capazes de articular e executar o plano de 

cuidados.  

Assim, utilizou-se um roteiro semiestruturado durante as 

visitas, o registro de dados foi coletado por meio de informações 

cedidas pela paciente índice e pela ACS, através de fontes 

escritas, orais e imagéticas como instrumento de avaliação da 

dinâmica familiar para a construção do Genograma, Ecomapa 

e PTS.  

Foram realizadas seis visitas, sendo cinco domiciliares e 

a última na própria USF para a apresentação do Genograma, 

Ecomapa e PTS à Equipe Saúde da Família, a fim de 

apresentar os resultados alcançados, elaborar planos de 

cuidados junto aos profissionais e deixar os instrumentos 

prontos como forma de contribuição dos discentes para os 

usuários e equipe de saúde.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Acompanhou-se a dinâmica familiar da paciente índice, 

36 anos, analfabeta, histórico ocupacional prévio de empregada 

doméstica, com Hipertensão Arterial Sistêmica, Insuficiência 

Cardíaca Congestiva e Insuficiência Renal Crônica, 

necessitando de hemodiálise três vezes na semana. No 

domicílio em questão, residem mais duas pessoas: sua filha e 

o companheiro da paciente índice. 

O companheiro possui 77 anos, é hipertenso, cardiopata, 

alcoolista e tabagista crônico, com carga tabágica de 1020 

cigarros (nº de cigarros ao dia x anos como fumante) e é 

responsável por praticamente todas as atividades domésticas 

do lar. Ambos convivem juntos em uma relação extraconjugal 
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há 11 anos, mesmo a paciente índice tendo conhecimento que 

o homem possui esposa, filhos e netos em outro estado.  

A filha da paciente índice tem 18 anos, proveniente de 

um relacionamento encerrado há cerca de quinze anos, passou 

a morar com o casal recentemente após ter passado por uma 

separação conflituosa, marcada pela violência física contra a 

mulher, além do fato do ex-companheiro ser traficante de 

drogas e comumente fazer ameaças à adolescente. Observou-

se que a mesma possuía comportamento agressivo, 

dificilmente frequentava a escola e, de acordo com a ACS da 

micro área, possivelmente era usuária de drogas e estava 

envolvida com a prostituição. 

Dessa forma, tendo em vista a conjuntura da família, foi 

relatado que a convivência era difícil e as discussões se 

ampliaram desde que a jovem foi morar com o casal, visto que 

o companheiro não aceita o estilo de vida da adolescente. Ainda 

foi referido que a relação conjugal estava desgastada pelo fato 

do homem ser considerado desagradável e por pouco 

acompanhar a mulher durante a rotina do tratamento fora de 

casa, de modo que essa função de amparar a intervenção 

terapêutica nas consultas fica restrita à filha, assim como o 

auxílio com os cuidados na residência, limitam ao companheiro.  

Assim, é notório que as alterações causadas pela 

doença atingem também a rotina familiar tendo em vista que o 

paciente renal crônico impulsiona a família a se unir na tentativa 

de prestar o cuidado ao doente, não sendo raros os casos de 

crise na família pelo sentimento de incapacidade em relação ao 

indivíduo que sofre (TIMM et al., 2016). Desse modo, é 

fundamental o cuidado ampliado e interdisciplinar para aqueles 

que têm o convívio direto com o enfermo, visto que a família 

vivencia um sofrimento em decorrência da doença incessante 
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de um ente querido e nem sempre recebe um olhar voltado para 

amenizar o momento de dificuldade pelo qual passam.  

Essa doença de caráter progressivo e irreversível traz 

junto ao diagnóstico significativos impactos, sobretudo 

emocional, social e psicológico, o que compromete a qualidade 

de vida do doente renal crônico que precisará desenvolver a 

capacidade de adesão e adequação ao tratamento (OLIVEIRA 

et al., 2016). Por essa razão, é imprescindível o apoio familiar 

no enfrentamento do tratamento. 

No que tange aos aspectos físicos, percebeu-se que a 

matriarca se apresentava com higiene preservada, com Estado 

Geral Regular, caquética, edemas em membros inferiores 

++++/4+ e com dificuldade para deambular devido ao seu 

estado de astenia. No entanto, notou-se que ela tinha pouco 

suporte no processo do cuidado e no auxílio do tratamento, e 

carecia de assistência, já que residia em uma casa pouco 

arejada, com muitas moscas-domésticas, a medicação utilizada 

não era condicionada adequadamente, além de residir em uma 

área com vários registros dos moradores de verminoses e 

zoonoses, sem o apoio do Centro de Zoonoses da cidade, 

mesmo já tendo sido acionado algumas vezes pela população 

local.  

Desde a instalação da patologia, a dinâmica familiar foi 

modificada. É evidente que o processo de adoecimento do 

indivíduo atinge também seus familiares, podendo assumir 

diversas conformações. No caso da situação da enfermidade 

crônica, o decurso da doença perdura por um longo período da 

vida, atingindo, dessa forma, o contexto dos demais membros 

da família. Sendo assim, a experiência diante desse cenário 

pode trazer repercussões, sobretudo nos aspectos social, 
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pessoal e cultural, o que provoca mudanças no cotidiano 

dessas pessoas (TIMM et al. 2016). 

Desde a primeira VD, buscou-se construir vínculo, no 

intuito de reconhecer as principais vulnerabilidades da família 

acompanhada, de modo a verificar a dinâmica, possíveis 

conflitos interpessoais e os impactos que estes causaram na 

sua vida pessoal, considerados como aspectos fundamentais 

na construção do Genograma e Ecomapa.  

A partir disso, descobriu-se que a paciente tem um irmão 

com demência nunca acompanhado por profissionais de saúde; 

sua mãe é alcoolista crônica há mais de 20 anos, sendo 

frequentemente encontrada nas ruas em estado de embriaguez 

e, por essa razão, é de conhecimento público que ela sofre 

violência sexual, situação apontada como vergonhosa para 

toda a família, a qual não confere o apoio no tratamento do 

alcoolismo por não reconhecer essa situação como um 

problema de saúde. Esse comportamento de ingerir bebida 

alcoólica em demasia culminou com a separação dos pais, o 

que corroborou a fragilidade da relação entre mãe e filha. 

Também foi descoberto que a o pai da paciente índice agredia 

fisicamente sua ex-esposa enquanto eram casados. Contudo, 

a paciente índice mantém uma relação paterna forte e 

significativa. 

Outro problema evidente na família extensa, e que mais 

chamou atenção, foi o fato de duas irmãs da paciente serem 

compatíveis para o transplante de rim e se recusam a doar o 

órgão, mesmo acompanhando de perto o sofrimento causado 

pela insuficiência renal crônica. Ambas justificam a não 

realização do procedimento pela cicatriz que ficariam após a 

doação e pelo medo de não poderem mais ingerir bebida 
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alcoólica, o que aponta para a fragilidade dos laços familiar bem 

como para a falta de informação formadora do senso crítico.  

O que mais impactou foi que uma irmã convenceu a outra 

irmã para não fazerem o transplante, mesmo tendo consciência 

das consequências que essa escolha ocasionaria para a vida 

da paciente índice. Essa situação fez com que a paciente 

desistisse de batalhar pelo seu transplante, além de, 

lamentavelmente, tornar a relação cada vez mais conflituosa 

entre a família. Nesse momento coube a intervenção dos 

discentes para que a mulher conseguisse perdoar suas irmãs, 

visto que ficou nítido o quanto essa situação comprometia o 

bem-estar familiar. Além disso, foi incentivada a continuidade 

pela busca do transplante renal. 

Um momento emocionante durante as visitas foi quando 

a paciente relatou o seu maior sonho: ficar curada pela fé sem 

realizar um transplante. Infelizmente, em casos agravados 

como o dela faz-se imprescindível o procedimento, todavia a fila 

de espera pode levar ao desânimo da paciente.  

O indivíduo com doença renal experimenta uma série de 

transformações que delimitarão a sua existência, uma vez que 

a qualidade de vida pode ficar reduzida pelas limitações 

ocasionadas da doença, bem como os aspectos sociais 

envolvidos tendem a ficar comprometidos, seja pela dificuldade 

de interagir com outras pessoas, devido aos desequilíbrios 

psicológicos não tratados, o que pode desencadear em 

isolamento social, perda do emprego, limitações para 

locomover-se e para realização de atividades do cotidiano em 

razão da intermitência das sessões de hemodiálise. Nesse 

caso, a assistência de caráter interdisciplinar é fundamental 

(OLIVEIRA et al., 2016). 
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Também foi referido o constrangimento pela aparência 

envelhecida causada pela doença, e notou-se que a mulher 

apresentava aspectos depressivos, com baixa expectativa de 

vida e esperando sobreviver apenas até os 40 anos de idade, 

situação que não é incomum de ser encontrada em outros 

pacientes com a mesma patologia. 

Ao longo da trajetória da vida, os indivíduos passam por 

vários acontecimentos capazes de causar significativos 

impactos emocionais. No caso de pacientes renais em estado 

comprometido, há uma questão crítica em torno da percepção 

da morte, visto que não são raros os casos em que se sentem 

como um grupo à parte entre os doentes crônicos, além dos 

sintomas de depressão presentes. Essa aproximação com a 

sensação de morte suscita, dessa forma, um amplo leque de 

atitudes desmotivadoras no que diz respeito à expectativa de 

vida, uma vez que é um problema de saúde pública com 

elevadas taxas de morbimortalidade. Quanto mais agravado for 

o nível de depressão, pior é a avaliação que o indivíduo doente 

faz acerca da sua qualidade de vida (COUTINHO, 2015). 

Desse modo, é imprescindível refletir acerca da 

vulnerabilidade do doente renal crônico, assim como sobre o 

sentimento de abandono na situação do tratamento. Com isso, 

fica notória a importância do apoio dos familiares no tratamento 

do enfermo, com o fim de constituir uma experiência positiva 

por parte daquele que sofre o que seria uma atitude a qual 

demonstraria a existência de laços afetivos. 

De acordo com informações colhidas da usuária, o 

motivo pelo qual se encontra com o atual problema de saúde foi 

desencadeado pela gravidez de sua filha, por ter desenvolvido 

um quadro de pré-eclâmpsia durante a gestação. Segundo a 

ACS, a paciente índice recusou-se a realizar o pré-natal, 
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mesmo com a consciência de que sua gestação era de alto 

risco. Como consequência disso, teve um quadro de eclampsia 

na segunda gestação, culminando com o óbito fetal no ano de 

2001.  

Diante do exposto, confirmada a gravidez, toda gestante 

deve ser acompanhada, continuamente, pelo pré-natal, o qual 

é fator indispensável na prevenção da saúde obstétrica, uma 

vez que possibilita a identificação dos fatores de risco à saúde 

da mulher e do feto. Nesse sentido, o não acompanhamento 

contínuo gestacional está relacionado aos maiores índices de 

morbidade materna e infantil. Felizmente, o pré-natal chega a 

indicadores universais nas regiões brasileiras (NUNES et al., 

2016). Todavia, mesmo com a divulgação da importância do 

pré-natal, ainda existem indivíduos que desconhecem a 

necessidade do acompanhamento contínuo durante a gestação 

como dispositivo de assistência à saúde, o que pode acarretar 

complicações na gravidez. 

No ano de 2006, a paciente relatou a realização de uma 

nefrectomia direita total e o órgão contralateral encontra-se 

comprometido desde então, sendo necessário um transplante 

renal. Nesse contexto, notou-se que a filha cresceu portando a 

culpa pela falta de saúde da mãe, o que é preocupante, já que 

esse fato pode ter contribuído para o atual comportamento 

agressivo da adolescente, bem como a reação materna de 

afastamento da filha.  

Diante a conjuntura da não realização do pré-natal, 

percebe-se que a falta de senso crítico e de informação são 

fatores que levam os indivíduos a agirem descumprindo as 

recomendações dos profissionais, podendo, dessa forma, 

causar significativos impactos à saúde, o que é lamentável. Um 

empecilho comumente encontrado pelos profissionais de saúde 
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é a não adesão do tratamento, conforme aconteceu com a 

paciente em questão .  

Dessa forma, vale salientar que o indivíduo possui 

autonomia para escolher seguir ou não o tratamento, não sendo 

raros os casos de pacientes que se sentem submissos às 

determinações do profissional de saúde, visto que nem sempre 

acordos são estabelecidos entre profissional e paciente de 

modo a garantir a eficácia do plano de cuidado. Ao passo que 

o doente deixa de cumprir com as recomendações 

estabelecidas pelo profissional, é considerado como não 

aderente ao plano de cuidado. No Brasil, é prevalente a baixa 

adesão ao tratamento de doenças crônicas (TAVARES et al., 

2016). 

Sendo assim, é fundamental investir na educação 

formadora do senso crítico, através de programas de atenção 

aos doentes, sobretudo com problemas crônicos de saúde, e 

familiares, com o fim de tentar reverter esse atual cenário de 

não adesão ao plano de cuidado. 

Uma situação grave apontada pela ACS foi o fato da 

adolescente ter sofrido tentativas de abuso sexual pelo 

padrasto, sendo uma realidade de conhecimento da mãe que 

nunca apresentou iniciativas em defesa da filha. Sabe-se que 

mulheres violentadas sexualmente possuem problemas nos 

âmbitos físico e mental em curto e longo prazo, além de ser uma 

condição que afeta o convívio familiar (NUNES; MORAIS, 

2016).  

Quando uma mãe tem consciência que sua filha sofre 

violência sexual por parte do pai ou padrasto, pode gerar um 

contexto desagradável na interação familiar e a matriarca 

encontra-se em uma situação difícil, visto que nem sempre é 

fácil para ela denunciar o companheiro, seja por questões 
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morais quanto pelo receio das punições legais e repercussões 

sociais que esses homens podem sofrer em decorrência da 

prática do abuso sexual. Nesse sentido, a mulher violentada 

que não encontra apoio no eixo familiar experimenta o 

sentimento de abandono e costuma sofrer mais intensamente 

em decorrência das lembranças do abuso sexual que 

repercutem ao longo da vida (LIRA et al., 2017). Todavia, 

quando a mãe opta por não denunciar o companheiro, a filha 

violentada pode não se sentir segura e decidir afastar-se da 

mãe, o que pode justificar o distanciamento na relação mãe e 

filha da família em questão abordada.  

Desse modo, vale ressaltar que na família estudada, 

duas mulheres sofreram violência sexual, mas em contextos 

diferentes, uma violentada pelo esposo e por homens que 

aproveitam do seu estado de embriaguez, e a outra pelo 

padrasto. Ambas são situações prevalentes e representam um 

problema de cunho universal.  

O mais contraditório em torno dessas atrocidades é 

saber que a família extensa possuía conhecimento dos crimes 

e nunca buscaram alternativas para resolvê-los, ou por falta de 

informação ou por ser uma realidade tão inerente do meio em 

que vivem que a violência passou a ser vista como algo parte 

do cotidiano, o que é deplorável.   

O abuso sexual no contexto familiar constitui uma 

experiência que afeta, sobretudo, aspectos emocionais, 

causando impactos negativos podem perdurar até a vida adulta. 

Desse modo, a exposição à violação sexual na infância causa 

significativos prejuízos, principalmente se a criança abusada 

tiver de conviver com aquele que a violentou, o que representa 

fatores de riscos para o desencadeamento de diversas 

alterações de ordem psicológica e funcional, entre as quais 
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depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, 

comportamentos agressivos, dificuldade de relacionar-se 

afetivamente com indivíduos do sexo masculino, além de poder 

desencadear problemas na esfera sexual (LIRA et al., 2017). 

Assim, quanto ao tipo de família, a em questão é 

Reconstruída, já que ela é formada por um casal que veio de 

outro casamento, possuindo filhos do matrimônio anterior. A 

família não é somente definida como o casal que vive com seus 

filhos biológicos, conforme era preconizado na cultura ocidental 

até meados do século XX. Atualmente, a dinâmica familiar sofre 

profundas variações na sua configuração e organização devido 

a transformações nos contextos sociais, políticos, culturais e 

econômicos em que se vive (SOUSA FILHO; MAINBOURG; 

SILVA, 2017).  

Quanto ao ciclo de vida, trata-se de uma Família com 

filho adolescente, sendo um exemplo de família disfuncional 

devido aos conflitos, pouca capacidade de comunicação entre 

os integrantes do lar e pela própria falta de união (BRASIL, 

2012).  

Na quinta e última visita domiciliar foi a despedida da 

família, ofereceu-se um café da manhã como forma de 

agradecimento pelo acolhimento e a colaboração para o 

desenvolvimento do trabalho dos discentes. Foi um momento 

emocionante, haja vista que o vínculo e a relação de confiança 

foram construídos e houve o convite familiar para a 

continuidade das visitas.  

Todos os dados colhidos durante as visitas a família 

foram expostos aos profissionais de saúde da USF por meio da 

apresentação do Genograma, Ecomapa e PTS para que fosse 

possível mostrar os resultados alcançados, as propostas para 
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continuidade do cuidado e em conjunto planejar ações de 

intervenção familiar, garantindo o sigilo de todas informações. 

Diante do exposto, o genograma apontou a fragilidade da 

relação da família, em que a maioria dos relacionamentos eram 

conflituosos, sobretudo entre a paciente índice e suas irmãs, 

assim como entre o companheiro e a filha da paciente. 

Ademais, indicou relações distantes entre a usuária com a sua 

mãe e sua filha. Durante a análise de três gerações dessa 

família, percebeu-se predomínio do alcoolismo, tabagismo e do 

uso de drogas.  

O ecomapa mostrou poucos equipamentos sociais 

disponíveis para a família núcleo, representando que o maior 

contato dessas pessoas são os vizinhos e a ACS, contudo as 

relações são fortes e nem sempre compensadoras. Já com a 

família extensa, a relação é fraca e estressante; com a USF o 

relacionamento demonstrou-se fraco e não compensador.  

Portanto, o genograma demonstra os dados da família, 

podendo revelar informações que definem sua história de vida, 

bem como a composição da estrutura interna e o ecomapa 

representa as relações da família em seu contexto e sua rede 

social de apoio. 

O plano de cuidados foi sugerido pelos discentes por 

meio da construção do PTS, que é dividido em quatro fases e 

inserido num contexto interdisciplinar (ROCHA; LUCENA, 

2018). A primeira fase representa o diagnóstico da paciente 

índice, cujos dados patológicos foram supracitados. Nesse 

caso, é imprescindível o apoio da família, profissionais da 

unidade básica de saúde, profissionais do Núcleo Ampliado de 

saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), a exemplo do 

psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico e 



INSTRUMENTOS DE ABORDAGEM, COMPREENSÃO E INTERVENÇÃO FAMILIAR 

COMO FERRAMENTA PARA A FORMAÇÃO MÉDICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

326 
 

assistente social, além do apoio dos vizinhos por possuírem boa 

convivência com a família em questão.  

As principais vulnerabilidades apresentadas foram os 

conflitos familiares, alimentação inadequada, ambiente pouco 

arejado, falta de acompanhamento dos profissionais da USF e 

NASF-AB, rotina de trabalho familiar com pouca divisão de 

tarefas e o mau acondicionamento da medicação de infusão da 

diálise. Como potencialidades, o apoio e amizade dos vizinhos 

e alguns familiares cuja relação é forte, a atenção e 

disponibilidade da ACS em ajudar. Observa-se, ainda, a 

inexistência de saneamento básico no local onde residem. 

Na segunda fase, foram estabelecidas metas de curto, 

médio e longo prazo para os principais problemas observados. 

As de curto prazo apontaram a importância de uma busca ativa 

pelos profissionais da USF, visto que a família nem sempre 

segue as recomendações médicas e tampouco busca 

atendimento quando necessita. Verificou-se que a mãe da 

paciente índice precisa de um olhar integral, seja por meio da 

participação no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

(CAPS AD), com apoio da Equipe de Saúde da Família que 

pode auxiliar nesse processo. Também se verificou a 

importância da busca ao cirurgião-dentista da equipe Saúde da 

Família, haja vista que os cuidados odontológicos no paciente 

renal podem ser complexos devido à condição sistêmica que 

resulta da função renal inadequada, causando, de forma 

secundária, várias manifestações bucais, como as doenças 

periodontais, xerostomia, lesões na mucosa, além das 

inúmeras infecções da cavidade oral (CASTRO et al., 2017). 

Não menos importante é o apoio do Centro de Zoonose da 

cidade a fim de revolucionar a problemática em torno das 

Zoonoses da região. 
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Ademais, na terceira fase é necessária a divisão das 

responsabilidades entre os profissionais para a execução das 

metas de curto, médio e longo prazo, dispostas em ordem 

cronológica, referente à sua execução. São elas: aproximação 

da equipe de saúde da USF com a família da paciente índice, 

por meio da visita domiciliar, como meio de dar continuidade ao 

plano de cuidados. Apoio psicológico à paciente e sua filha, 

através de uma avaliação do psicólogo do NASF-AB. É 

importante a visita da Assistente social do NASF-AB para que 

a mesma tenha conhecimento das necessidades desta família, 

com o fim de acompanhar de perto e providenciar junto aos 

órgãos competentes os encaminhamentos necessários. A 

paciente índice ainda necessita de sessões de fisioterapia e 

apoio do nutricionista.  

Como Intervenções realizadas durante as visitas, os 

discentes conseguiram realizar esclarecimentos, educação em 

saúde e a ida de uma fisioterapeuta voluntária que deu 

orientações à família, bem como puderam acondicionar os 

fluidos de infusão em um local mais adequado. 

Também foi referida a importância da divisão de tarefas 

entre a Equipe de Saúde da Família no que diz respeito às 

visitas domiciliares e a necessidade da pactuação do plano de 

cuidados entre usuários e os profissionais, mantendo a 

longitudinalidade do cuidado.  

A última etapa do PTS é algo que os profissionais devem 

fazer futuramente após a aplicação das três primeiras fases. Na 

reavaliação, a equipe envolvida deve avaliar e identificar se as 

ações e metas foram satisfatórias, caso contrário, repensar e 

estipular novas estratégias que podem ser semanais, 

quinzenais ou mensais, considerando as condições 

socioeconômicas e culturais da família, com intuito de adequar 
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estas singularidades encontradas para garantir eficácia e 

resolutividade do PTS. 

Espera-se que o trabalho desenvolvido possa melhorar 

a assistência em saúde da família estudada, da mesma maneira 

que os profissionais sigam os planos de cuidados estabelecidos 

como metas, a fim de melhorar as condições de saúde daquela 

família e de outros indivíduos que carecem de uma atenção 

voltada à assistência em saúde.  

 

CONCLUSÕES 

 

O acompanhamento da família por meio das visitas 

domiciliares é fundamental para o crescimento pessoal do 

discente do curso de medicina, que passa a ter uma percepção 

de outra dinâmica familiar que nem sempre será estruturada.  

Dessa forma, foi possível ver a aplicação teórica dos 

conteúdos vistos em sala de aula como suporte para a 

construção dos instrumentos de abordagem, compreensão e 

intervenção familiar, Genograma, Ecomapa e PTS, além de 

planejar em conjunto com a Equipe de Saúde da Família ações 

de caráter individual e coletivo voltadas à estrutura familiar, a 

fim de que o discente possa utilizá-los para o benefício da 

família que necessita do olhar integral.  

Em vista disso, esse momento de aproximação com 

outra realidade social e cultural contribui para a humanização 

do futuro profissional de saúde, de forma a buscar agregar 

conhecimentos científicos no campo acadêmico e colocá-los 

em prática, tendo sua aplicação voltada para o uso social da 

ciência de modo a atingir o cotidiano de outros cidadãos por 

meio de adoção de novos hábitos e condutas de saúde, ao 



INSTRUMENTOS DE ABORDAGEM, COMPREENSÃO E INTERVENÇÃO FAMILIAR 

COMO FERRAMENTA PARA A FORMAÇÃO MÉDICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

329 
 

passo que propicia ao discente a capacidade de planejar e 

executar ações de saúde no âmbito assistencial e educacional.  

Além disso, essa etapa do Módulo reforça a importância 

da construção de vínculo profissional-usuário, do respeito e de 

como é imprescindível a capacidade de saber escutar o 

próximo. 
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RESUMO: No mundo, surtos de sarampo continuam a se 
espalhar e milhares de pessoas estão em risco de contrair a 
doença. Os últimos relatórios preliminares da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) mostram que os casos de sarampo 
quase triplicaram no ano de 2019 em relação ao de 2018. Não 
obstante as estratégias de vacinação adotadas no Brasil, no 
ano de 2018 foram confirmados 10.330 casos no país, sendo o 
período de maior prevalência de junho a agosto. Já no ano de 
2019, até o mês de setembro, foram confirmados 3.729 casos. 
Logo, a indecisão e o retardo na utilização de vacinas, assim 
como o próprio movimento antivacinas tornam difícil o controle 
de doenças transmissíveis, que tem no programa de 
imunização e vigilância epidemiológica componentes 
fundamentais, colocando em risco não só a saúde do indivíduo 
não imune como de todos à sua volta. Objetivo: Destarte, o 
presente trabalho visou investigar as possíveis causas do 
retorno do sarampo no Brasil e sua relação com a recusa e 
resistência da vacina. Métodos: Tratou-se de um estudo 
descritivo, exploratório, do tipo documental, com abordagem 
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qualitativa. Trata-se também uma revisão integrativa. Quanto 
aos aspectos éticos, o estudo foi realizado com dados 
secundários de saúde de domínio público, não nominais e com 
base disponível para qualquer cidadão do site do Ministério da 
Saúde, sem prejuízos e riscos para a população estudada. 
Palavras-chave: Sarampo, Vacinação, Movimento antivacina. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As vacinas,  são preparados biológicos que fornecem 

imunidade adquirida ativa para uma doença em particular, 

porém, como qualquer produto biológico, pode produzir efeitos 

indesejáveis que podem produzir desde reações leves, até 

eventos adversos mais graves, que caso não sejam 

investigados e tratados, podem levar a morte. Já o evento 

adverso pós-vacinação (EAPV) é toda ocorrência médica 

indesejada após a vacinação, entretanto, pode ou não possuir 

relação causal com o uso da vacina (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2001). Devido a esse risco, atualmente estão havendo prejuízos 

na adesão aos programas de imunização.  

Causado por um RNA (ácido ribonucleico), o sarampo é 

classificado como vírus dentro da microbiologia, doença esta 

que pertence ao gênero Morbillivirus, na família 

Paramyxoviridae. Ela é aguda, demorando cerca de 10 dias 

desde a data de exposição até o aparecimento dos primeiros 

sintomas, e, devido ao fato de ser transmitida através de 

secreções nasofaríngeas expelidas pela pessoa infectada e de 

partículas virais dispersas em aerossol no ambiente, são 

altamente transmissíveis (OMS, 1997). Constitui-se em uma 

das principais causas de morbimortalidade em crianças menos 

de cinco anos de idade, sobretudo se associadas à desnutrição 

e imunodeprimidos. 
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De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina contra o 

sarampo, que normalmente é administrada através tríplice viral, 

na qual engloba além do sarampo, a caxumba e a rubéola, deve 

ser administrada com doze meses de idade e a segunda dose, 

com quinze meses. Para crianças acima de 15 meses (1 ano/3 

meses) não vacinadas, devem ser administradas duas doses 

com intervalo de pelo menos 30 dias entre elas. Para indivíduos 

de vinte a quarenta e nove anos (20 - à 49) deve ser 

administrada apenas uma dose (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014).  

Com a ampla utilização da vacina contra o sarampo e 

altas coberturas vacinais devido às ações de vigilância 

intensificadas, estimativas apontam que a transmissão 

endêmica do sarampo no Brasil tenha acabado em 2000, tendo 

apenas alguns casos esporádicos registrados desde então 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009), porém foi considerada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) uma doença erradicada 

apenas em 2016, ano no qual não houve nenhum registro de 

casos do vírus.  

No mundo, surtos de sarampo continuam a se espalhar 

e milhares de pessoas estão em risco de contrair a doença. Os 

últimos relatórios preliminares da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) mostram que os casos de sarampo quase 

triplicaram no atual ano em relação ao de 2018. No primeiro 

semestre de 2019, 182 países notificaram 364.808 casos de 

sarampo, porém no mesmo período do ano passado, 181 

países notificaram 129.239 casos (OMS, 2019).  

Não obstante as estratégias de vacinação adotadas no 

Brasil, no ano de 2018 foram confirmados 10.330 casos no 

Brasil, sendo o período de maior prevalência de junho a agosto. 
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Já no ano de 2019, até o mês de setembro, foram confirmados 

3.729 casos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Porém, em oposição ao aumento do número de 

programas de saúde pública voltados para uma maior 

imunização da população, cresceu também a quantidade de 

pessoas que estão optando por não vacinarem seus filhos, 

problematizando esta intervenção (COUTO, 2015). 

Logo, a indecisão e o retardo na utilização de vacinas, 

assim como o próprio movimento antivacinas tornam difíceis o 

controle de doenças transmissíveis, que tem no programa de 

imunização e vigilância epidemiológica componentes 

fundamentais, colocando em risco não só a saúde do indivíduo 

não vacinado, como de todos à sua volta. (MIZUTA, et. al., 

2018).  

Diante do exposto, o presente trabalho tem o objetivo de 

investigar as possíveis causas do retorno do sarampo no Brasil 

e sua relação com a recusa e resistência da vacina.  

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, do tipo 

documental, com abordagem qualitativa, cujo objetivo é 

produzir novos conhecimentos, criar novas formas de 

compreender os fenômenos e dar a conhecer a forma como 

estes têm sido desenvolvidos (SÁ-SILVA, et. al., 2009).  

Como também uma revisão integrativa de ampla da 

literatura, permitindo a inclusão de estudos experimentais e 

não-experimentais para uma compreensão completa do 

fenômeno analisado (WHITTEMORE, 2005).  

Os dados foram coletados em novembro de 2019 a partir 

de informações contidas no Boletim Epidemiológico do 
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Ministério da Saúde. Quanto aos aspectos éticos, o estudo foi 

realizado com dados secundários de saúde de domínio público, 

não nominais e com base disponível para qualquer cidadão do 

site do Ministério da Saúde, sem prejuízos e riscos para a 

população estudada, uma vez que foram globalmente 

analisados, e o uso da informação poderia beneficiar os 

usuários do SUS, dispensando assim a aprovação pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em 1960 a imunização contra o sarampo foi realizada no 

Brasil, sendo incorporada à rotina de cuidados a criança em 

1973 com a introdução da vacina no Programa Nacional de 

Vacinação (PEREIRA; BRAGA; COSTA, 2019). 

No ano de 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan 

Americana da Saúde (OPAS), certificado de eliminação do vírus 

do sarampo. Através do programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) e da Estratégia de Saúde da Família (ESF), junto 

com vigilância epidemiológica e imunizações, o Monitoramento 

Rápido de Cobertura (MRC), avalia e monitora a vacinação do 

nosso país (BRASIL, 2018). 

Em 2017, a cobertura de vacinação no Brasil foi de 

84,9% na primeira dose da tríplice viral e de 71,5% da segunda 

dose, tetra viral. Esses dados apontam que a cobertura de 

vacinação contra o sarampo foi menor do que o preconizado 

pelo Programa Nacional de Imunizações, que determina uma 

meta de cobertura de 95% (BRASIL, 2018).  

Em fevereiro de 2018 é notificado pela Secretaria de 

Saúde de Roraima (SES/RR) ao centro de Informações 

Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) um caso de uma 
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criança natural da Venezuela, não vacinada com suspeito de 

sarampo em Boa vista (PEREIRA; BRAGA; COSTA, 2019). 

Desde o início de 2018, até oito (8) de janeiro de 2019, 

foram confirmados 10.274 casos de sarampo no Brasil. Até 

então passa a ter dois surtos de sarampo: no Amazonas com 

9.778 casos confirmados e, em Roraima, com 355 casos 

(BRASIL, 2019).  

Segundo dados do Programa Nacional de Imunizações 

do Ministério da Saúde (PNI/MS), nos últimos dois anos a meta 

de ter 95% da população-alvo vacinada não foi alcançada 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, 2019). 

Entre 09 de junho a 31 de agosto de 2019, o Brasil 

notificou 20.292 casos, sendo 15.430 em investigação e 2.109 

descartados. Em setembro de 2019 o Ministério da Saúde 

afirma que os números novos de casos de sarampo no Brasil, 

aumentaram em 18% em relação ao mês anterior. Os casos 

confirmados estão concentrados em 13 estados, sendo a 

maioria, 98,37% no estado de São Paulo (2.708), seguido do 

Rio Janeiro (15), Pernambuco (12), Distrito Federal (3), Goiás 

(1), Paraná (1), Maranhão (1), Rio Grande do Sul (19), Espírito 

Santo (1), Bahia (1), Sergipe (1), Santa Catarina (7) e Piauí (1) 

(BRASIL, 2019). 

Segundo Lisboa et al. (2019) o genótipo viral do vírus do 

sarampo que está causado o surto atual, é o mesmo da 

Venezuela, Líbano e Europa, com isso acredita-se que este 

surto está relacionado as importações, e adicional a isso, há 

pessoas mais susceptíveis a doença, seja pela não vacinação 

ou pelo esquema incompleto. 
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Figura 1: Distribuição dos casos confirmados de 

sarampo hospitalizados, por faixa etária, 2014, 2015, 2018 e 

2019, Brasil.  

   

 
Fonte: SINAN 

 

 

Desde julho de 2017 a Venezuela vem sofrendo com 

surto de sarampo e a sua atual sociopolítica econômica 

ocasionou intenso movimento migratório e isso acabou 

contribuindo para a propagação do vírus (PEREIRA; BRAGA; 

COSTA, 2019). 

Lisboa et al. (2019) faz uma análise nos municípios de 

Roraima, estado esse que faz fronteira com a Venezuela. E 

observou que o município de Pacaraima, cidade que os 

imigrantes passam inicialmente, apresenta uma cobertura 

vacinal adequada para a população; outros munícios 

apresentam também esse mesmo panorama, mas contam com 

uma incidência muito superior de casos de sarampo. Sendo 

assim o problema nesse estado não é a cobertura de vacina 
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nessas cidades, e sim na imigração de pessoas não vacinadas. 

Boletins oficiais de órgãos governamentais retratam movimento 

transfronteiriço facilitado, que permite a penetração do vírus no 

território nacional principalmente pela região norte, onde ocorre 

um grande êxodo de venezuelanos para o Brasil. 

As crianças são as mais suscetíveis às complicações e 

óbitos por sarampo. A incidência de casos em menores de 1 

ano é 9 vezes maior em relação à população em geral. A cada 

100 mil habitantes, 52 crianças nessa faixa etária obtiveram 

confirmação para o sarampo. A segunda faixa etária mais 

atingida é de 1 a 4 anos. Esses dados do boletim 

epidemiológico elevam atenção para ações mais pontuais para 

este público. Neste ano, foram confirmados quatro óbitos por 

sarampo: três óbitos ocorreram em menores de 1 ano de 

idade; e um óbito em um indivíduo de 42 anos. Nenhum dos 

quatro casos eram vacinados contra a doença (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2019) 

Baseado em estudos realizados no estado do Ceará, no 

ano de 2015, a utilização de estratégias de vacinação para 

buscar a população susceptível e ter assim uma melhor 

extensão e uma maior adesão da população as campanhas 

realizadas pelo Ministério da Saúde, tiveram resultados 

significativos (MOURA et al., 2018). As estratégias são: 

• Vacinação de rotina, que consiste na 

sistematização da vacinação, visando o combate de doenças 

imunopreviníveis; 

• A campanha de seguimento, que corresponde a 

atividades de vacinação periódicas e indiscriminadas; 

• Utilizar o Monitoramento Rápido de Vacinação, ou 

MRV, para comprovação da cobertura vacinal e conjuntamente 

realizar uma verificação da população susceptível não vacinada 
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através da comprovação pela caderneta de vacinação da 

criança; 

• Vacinação de bloqueio, realizada em casos 

suspeitos da doença; 

• Operação de limpeza ou varredura, quando 

persiste casos da doença, após verificação da situação vacinal 

e vacinação dos não vacinados, casa a casa; 

• Intensificação vacinal, contemplando as pessoas 

que não foram vacinadas ou não completaram o esquema 

vacinal.  

A vacinação em seguimento, realizada de forma 

indiscriminada, utilizando-se as vacinas tríplice e tetraviral nas 

populações de 6 meses a menos de 5 anos de idade, aconteceu 

em novembro de 2014, em sequência veio o MRV, que foi 

concluído no primeiro semestre de 2015. Já a intensificação 

vacinal utilizou-se a vacina dupla viral (sarampo e rubéola) para 

a população de 5 a 29 anos de idade, nos meses de maio a 

agosto de 2015 (MOURA et al., 2018). 

A supracitada autora elenca ainda, em diferente trabalho, 

os resultados das referidas estratégias de vacinação, 

consolidando um total de 1.232.368 doses, utilizando as 

mesmas vacinas (figura 2). 

Vacinação de rotina: a análise da cobertura vacinal da 

tríplice viral de 2013 a 2015 em todos os municípios do Ceará 

demonstrou que os municípios que apresentaram casos 

confirmados da doença tiveram cobertura inferior a 95% em 

2014 e 2015, porém o número de municípios com essa 

cobertura foi reduzido devido a Campanha de Seguimento 

contra o sarampo (MOURA et al., 2018). 
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Figura 2: Doses aplicadas das vacinas 

dupla/tríplice/tetraviral e casos confirmados de sarampo por 

mês, Ceará, 2015.  

 
Fonte: Programa Nacional de Imunizações (PNI)/Secretaria da 

Saúde do Estado do Ceará (SESA). 

 

Monitoramento rápido de cobertura vacinal (MRC): 

objetivando mensurar a cobertura vacinal alcançada e incluir as 

crianças não vacinadas foi realizado o MRC após a campanha 

de segmento de vacinação, que demonstrou que de 184, 42 

(23%) e 53 (29%) não alcançaram a cobertura de 95% da 

primeira e segunda doses, respectivamente, da tríplice viral. 

Encontrou-se 836 crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, 

sem o registro da primeira dose da tríplice viral. 741 doses 

foram aplicadas no momento do MRC.  
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Bloqueio vacinal: foi aplicado aos casos suspeitos em 

2014, porém, não se mostrou eficiente no sentido de prevenir 

novos casos, ajustando-se tal estratégia em 2015 sendo 

realizada de forma ampliada para obter contatos dos últimos 21 

dias, de acordo com os deslocamentos de cada caso suspeito 

(MOURA et al., 2018). 

Para intensificação da vacinação contra o sarampo: 

foram adotadas algumas estratégias de vacinação em locais 

com aglomerações de pessoas, a exemplo de shopping 

centers, terminais de ônibus, praças, comércios e igrejas, entre 

outros, além de ter como alvo a população institucionalizada 

(escolas, universidades, empresas, indústrias e hospitais). As 

Unidades Básicas de Saúde tiveram seu horário de 

funcionamento estendido, passando a funcionar aos sábados e 

domingos (MOURA et al., 2018). 

Recentemente o movimento antivacinação foi incluído 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2019) em seu 

relatório sobre os dez maiores riscos à saúde global. Os 

movimentos antivacina acreditam que vacinas são perigosas e 

que o organismo pode se proteger de forma natural, sendo 

assim são considerados tão perigosos quanto os vírus que 

aparecem nesta lista porque ameaçam reverter o progresso 

alcançado no combate a doenças evitáveis por vacinação, 

como o sarampo e a poliomielite. 

Além disso, sabemos que, por conta do grande fluxo de 

informações que recebemos cotidianamente, muitas vezes não 

conseguimos distinguir a veracidade de determinada 

informação. Com isso sabe-se que boa parte da negativa da 

população hoje em negar a imunização dessas doenças pelas 

vacinas é proveniente do desconhecimento que se propaga 

sendo tomado como verdade e da falta de informações 
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adequadas e eficazes. Atualmente, no que diz respeito às fake 

news e seus impactos na saúde, podemos dizer que este é um 

influenciador direto, visto que doenças já controladas e 

erradicadas estão voltando (Sanchez, 2019). 

Outro fator também observado e que conjuntamente 

também contribui para a propagação dos surtos é demora na 

suspeita e posterior comunicação da doença ou agravo a 

autoridade sanitária. O sarampo desde 1968 que passou a ser 

uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, deve 

ser comunicada ao órgão competente dentro das primeiras 24 

horas a partir do atendimento (SANTA CATARINA, 2019).  

A notificação deve ser feita pelo profissional dos serviços 

de saúde públicos ou privados, filantrópicos ou qualquer 

cidadão para que o mais breve possível seja adotadas medidas 

de intervenção e controle pertinentes. Como supracitado, a 

falha ou o atraso nesse processo de notificação de casos é 

outro fator importante na propagação dos surtos, juntamente 

com o desconhecimento das equipes de vigilância de possíveis 

casos resulta na perda da oportunidade para adoção de 

medidas de controle. Diante de qualquer suspeita de sarampo, 

não se deve aguardar resultados laboratoriais ou a confirmação 

do caso para efetuar a notificação ao serviço de saúde (SANTA 

CATARINA, 2019). 

A investigação epidemiológica do caso complementa as 

informações da notificação quanto as fontes de infecção, 

mecanismos de transmissão, situação vacinal entre outras 

variáveis; no momento da investigação pode se descobrir 

também novos casos ainda não notificados (SANTA 

CATARINA, 2019).  

É importante ressaltar o fato de que, por se tratarem de 

vírus, toxinas e/ou bactérias atenuados, há o risco deles se 
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reativarem e provocarem reações, porém, em geral, reações 

bem menos graves do que a sintomatologia da doença, pois 

quando não é realizado a imunização e o paciente adquire a 

imunidade naturalmente, demoram dias para que anticorpos 

sejam produzidos, assim o organismo pode adquirir a doença e 

ter consequências graves e até mesmo não resistir aos 

sintomas, provocando o óbito (SCHAFER, 2019). 

Portanto, é de suma importância informar à comunidade 

tanto os riscos acarretados ao tomar a vacina, como os de não 

tomar, permitindo assim o exercício do direito individual. Porém 

alertando sempre que as vacinas foram criadas com o objetivo 

de prevenir doenças infecciosas, propiciando assim um grande 

avanço da humanidade nas questões de saúde.      

Para melhor compreensão da abordagem e conduta ao 

paciente com suspeita de sarampo, segue abaixo um 

fluxograma do período de notificação e as ações imediatas a 

serem tomadas (SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO 

PAULO, 2018) 

Figura 3: Fluxograma de notificação do Sarampo. 

 
Fonte: Sociedade de pediatria de São Paulo(SPSP) 
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Dentre o público infantil, as crianças menores de 5 anos 

são as que apresentam maior número de internações e 

apresentam o risco maior de desenvolverem complicações, 

como cegueira, encefalite, diarreia grave, infecções no ouvido, 

pneumonias e óbitos pelo sarampo, ressalta Wanderson 

Oliveira, secretário de vigilância em saúde do Ministério da 

Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

 

CONCLUSÃO 

 

Ja dizia ,Sandra Regina Martini (2016, p. 163): A 

humanidade vem se construindo e desconstruindo ao longo do 

processo evolutivo. Vemos que ao lado de cada avanço 

podemos ter também um retrocesso, assim como a cada 

conquista de direto podemos ter a limitação do próprio direito. 

Mas é somente na Humanidade que podemos alterar esta 

situação, ou seja, reconhecer esta ameaça significa também o 

poder de neutralizá-la, se pode regularizar o mundo somente 

estando dentro dele.   

Portanto podemos concluir que a partir do estudo do 

genótipo do vírus do sarampo, que o aumento dos casos dos 

últimos anos tem forte relação com o número de imigrantes não 

vacinados que estão entrando no nosso país. 

Estratégias de vacinação devem ser criadas para uma 

melhor captação da população não vacinada, conhecendo os 

adscritos aos serviços de saúde a fim de buscar a população 

flutuante, fazendo a análise e vigilância das áreas para 

identificar os usuários susceptíveis e os vacinados, elaborando 

assim uma melhor avaliação das coberturas vacinais bem como 

a detecção dos não vacinados. 
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É fundamental atentar na vacinação da população 

infantil, crianças menores de cinco (5) anos, já que elas 

apresentam maiores chances de complicações e maior número 

de internações.  

Dessa forma, notamos a importância da informação 

verdadeira, clara e precisa para a execução de Políticas 

Públicas relativas à saúde pública. 
Devemos salientar também que profissionais de saúde 

possuem a função social da promoção de saúde, devido ao 

contato direto nos ambientes tradicionais de assistência à 

saúde (hospitais, clínicas, consultórios, unidades básicas de 

saúde). Esses profissionais devem utilizar todas as estratégias 

possíveis para desmistificar notícias falsas, denunciar às 

plataformas e/ou autoridades competentes e disseminar as 

informações corretas. 
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RESUMO: A capsaicina é um fitoquímico bioativo abundante 
em pimentas vermelhas e chili. Embora a preponderância dos 
dados indique fortemente benefícios anticancerígenos 
significativos da capsaicina, são necessárias mais informações 
para destacar os mecanismos moleculares de sua ação para 
melhorar nosso conhecimento para poder propor uma 
estratégia terapêutica potencial para o uso da capsaicina contra 
o câncer. Foi demonstrado que a capsaicina altera a expressão 
de vários genes envolvidos na sobrevivência de células 
cancerígenas, parada do crescimento, angiogênese e 
metástase. Recentemente, muitos grupos de pesquisa, 
incluindo o nosso, descobriram que a capsaicina tem como alvo 
múltiplas vias de sinalização, oncogenes e genes supressores 
de tumores em vários tipos de modelos de câncer. Neste 
capítulo, relatamos os últimos avanços realizados na atividade 
antitumoral da capsaicina e revisamos as principais vias de 
sinalização envolvidas. Há evidências epidemiológicas e 
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experimentais convincentes de que os fitoquímicos da dieta têm 
atividade anticâncer. Além disso, lidamos com os benefícios do 
uso combinatório de capsaicina com outros compostos 
dietéticos ou quimioterápicos, com foco em atividades 
anticâncer sinérgicas. 
Palavras-chave: Revisão; Metástase; Angiogênese. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O consumo de pimenta por habitantes do vale de Tehuacan 

(México) data de mais de 8000 anos (entre 7000 e 6000 aC). 

Os arqueólogos estimaram que o cultivo de pimenta começou 

por volta de 5200 a 3400 aC, categorizando-a como uma das 

plantas domesticadas mais antigas. Após a descoberta do Novo 

Mundo, esta pequena fruta foi introduzida na Europa e seu 

cultivo começou a migrar lentamente para outras partes do 

globo. Atualmente, o Capsicum é considerado um dos 

alimentos globais encontrados em quase todos os países e 

adotado por diferentes culturas como ingrediente essencial em 

sua culinária. Devido ao seu consumo mundial, é reconhecido 

sob vários nomes, incluindo aji, pimenta de Caiena, pimenta 

vermelha, pimenta, páprica, jalapeno e tabasco (MERAL, et al., 

2014). 

 Desde 7000 aC, Capsicum tem uma longa e complicada 

história na medicina tradicional e culinária. Além do uso 

culinário, a capsaicina tem sido utilizada em uma ampla gama 

de outras aplicações, incluindo dissuasão de insetos, produtos 

de autodefesa (spray de pimenta), protegendo as culturas de 

manadas itinerantes de elefantes (bombas de esterco de 

pimenta), repelindo esquilos (sementes de aves com sabor de 

capsaicina), loções autoprotetoras para afastar tubarões, armas 

químicas, plantas ornamentais e uma infinidade de aplicações 
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medicinais. Na medicina tradicional, Capsicum foi consumido 

por pessoas em países tropicais para lidar com o clima quente, 

aumentando a regulação da perda de calor com vasodilatação 

e transpiração da pele induzida por capsaicina (ZHENG et al., 

2015).  

 A capsaicina (trans-8-metil-N-vanilil-6-nonenamida) é um 

derivado do ácido homovanílico tendo assim suas aplicações 

medicinais populares incluem tratamentos para tosse, dor de 

garganta, amigdalite, úlceras gástricas, dor nas costas, cólera, 

gota, retenção de água, reumatismo, cãibras, diarreia, 

dispepsia e dor de dente, estimulação do apetite e restauração 

do crescimento capilar (BASKARAN et al., 2016). 

 Apesar dos recentes avanços nas terapias, o câncer 

ainda é a segunda principal causa de morte no Brasil e uma das 

principais causas de morbimortalidade em todo o mundo. A 

tumorigênese é um processo de vários estágios que geralmente 

ocorre durante um período prolongado de tempo. As células 

cancerígenas adquirem capacidades únicas que a maioria das 

células saudáveis não possui. Por exemplo, as células 

cancerígenas tornam-se resistentes aos sinais inibidores do 

crescimento, proliferam sem dependência de fatores 

estimuladores do crescimento, replicam sem limite, evitam a 

apoptose e adquirem propriedades invasivas e angiogênicas 

(CHAPA-OLIVER; MEJÍA-TENIENTE, 2016).  

 O câncer é iniciado e progride por múltiplas alterações 

genéticas e vias de sinalização aberrantes. A identificação de 

alvos moleculares envolvidos nas etapas do desenvolvimento 

do tumor fornecerá oportunidades para estabelecer uma 

estratégia promissora para combater o câncer. Devido à 

invasão, toxicidade e ineficácia das atuais abordagens 

terapêuticas, houve um interesse intenso no uso de compostos 
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naturais e dietéticos para prevenção e tratamento do câncer. 

Foi proposto que 35% de todos os cânceres humanos 

pudessem ser evitados com a mudança dos padrões de dieta e 

estilo de vida (BASKARAN, et al., 2016).  

 O paciente que apresenta câncer provavelmente será 

submetido a quimioterapia o qual é um dos tratamentos mais 

comuns para o câncer. A quimioterapia usa medicamentos para 

induzir a morte celular nas células cancerígenas ou impedi-las 

de se proliferar para outras partes do corpo. Dependendo do 

quadro clinico o paciente é submetido apenas a quimioterapia 

por si só ou com cirurgia ou radioterapia. Você também pode 

tomar novos tipos de medicamentos para combater o câncer 

junto com a quimioterapia (ANGHILERI; ROBERT, 2019). 

 Um grande número de estudos epidemiológicos mostrou 

que indivíduos que consomem uma dieta rica em frutas e 

vegetais reduzem drasticamente o risco de desenvolver câncer 

na vida. Dada a forte evidência de pesquisa que mostra a 

capacidade dos fitoquímicos de suprimir todos os estágios do 

câncer (do início à metástase), vários programas nacionais de 

nutrição nos Estados Unidos foram criados para educar a 

população sobre a importância de comer uma variedade de 

frutas, legumes e grãos integrais para uma ótima saúde 

(MERAL, et al., 2014). 

 Nas últimas décadas, os fitoquímicos encontrados em 

frutas, vegetais, grãos integrais, temperos e chás têm sido 

tópicos quentes na área de quimioprevenção, pois exibem 

diversos efeitos inibitórios contra a iniciação, promoção, 

progressão e metástase do câncer. Além disso, os fitoquímicos 

estão prontamente disponíveis, baratos e geralmente não são 

tóxicos, o que os diferencia dos métodos atuais de tratamento 

que são indiscriminadamente tóxicos e resultam em muitos 
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efeitos colaterais desagradáveis e resistência a medicamentos 

para pacientes em tratamento (FRIEDMAN, et al., 2017). 

 A atividade anticâncer da capsaicina foi amplamente 

revisada para uma variedade de tipos de câncer; no entanto, o 

efeito na carcinogênese permanece controverso devido a 

resultados conflitantes em estudos epidemiológicos e de 

pesquisa básica. Muitos laboratórios relataram que a capsaicina 

possui efeitos quimiopreventivos e quimioterapêuticos, e vários 

estudos in vitro usando diversas linhagens celulares apoiam a 

atividade antitumorigênica da capsaicina. No entanto, a 

capsaicina pode atuar como carcinogênico. Os mecanismos 

anticâncer propostos para a capsaicina incluem um aumento da 

parada do ciclo celular e apoptose, mas os mecanismos 

celulares exatos ainda não são completamente compreendidos 

(FRIEDMAN, et al., 2018).  

 Esta revisão tem como escopo reportar o impacto da 

capsaicina como fator quimiopreventivo e resume os 

mecanismos propostos para a atividade anticancerígena da 

capsaicina em células humanas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, realizada a partir de 

uma busca em vários estudos publicados, que permitiu a 

formulação de novos conhecimentos baseados nos resultados 

encontrados. A revisão foi realizada em seis etapas (MENDES 

et al., 2008): 1) Identificação do tema e definição do problema, 

com destaque para a relevância da questão para a saúde; 2) 

Estabelecimento de critérios e inclusão e exclusão de estudos 

na busca bibliográfica; 3) Categorização das informações 

relevantes os estudos selecionados; 4) Avaliação dos estudos 
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incluídos na revisão integrativa; 5) Interpretação dos resultados, 

comparando-os com o conhecimento teórico prévio; 6) 

apresentação da revisão e síntese dos dados obtidos. 

Na busca de respostas à questão formulada, foi realizada 

uma pesquisa exploratória em periódicos on-line da área da 

saúde, nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), tendo como 

finalidade de identificar a produção científica sobre a temática 

abordada e esclarecer conceitos acerca dos efeitos 

antitumorais da Capsaicina em humanos, sendo utilizados os 

descritores “Capsaicina”, “Efeitos antitumorais da Capsaicina” e 

“Angiogênese”.  

Os critérios de inclusão foram: estudos primários em 

português ou inglês, disponíveis na íntegra nas referidas bases 

de dados; que possuíam ou discutissem sobre os efeitos 

antitumorais da Capsaicina. Foram excluídos estudos 

secundários, teses e dissertações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

GENOTOXICIDADE DA CAPSAICINA 

 

 Ensaios de aberração cromossômica in vitro usando 

linfócitos do sangue periférico humano (HBPLcs) foram 

realizados duas vezes com capsaicina pura. Não foram 

observados aumentos significativos nas aberrações 

cromossômicas, poliploidia ou duplicação endossada, com ou 

sem ativação metabólica. Anteriormente, a capsaicina havia 

sido estudada usando HBPLs no ensaio de micronúcleo de 

citocinesia (CBMN) e no ensaio de troca cromática irmã (SCE) 

na presença ou ausência de ativação metabólica externa. A 
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capsaicina induziu a formação de micronúcleos de maneira 

dependente da concentração no ensaio CBMN; esse aumento 

foi mais evidente na ausência de ativação metabólica, com um 

aumento máximo de 3,4 vezes acima. Esses resultados foram 

interpretados por Friedman, et al., (2018) para indicar que a 

capsaicina não é genotóxica (Tabela 1). 

 Foi também relatado que a capsaicina induz quebra de 

fitas de DNA em células de linfócitos humano (MERAL et al., 

2014). No entanto, devido à capacidade estabelecida de 

capsaicina de induzir seletivamente apoptose em células 

cancerígenas, este estudo não deve ser considerado uma 

evidência de potencial mutagênico. De acordo com Ono et al., 

(2016) que a capsaicina é fracamente mutagênica quando 

testada em concentrações que se estendem para a faixa tóxica. 

Evidências limitadas de atividade muito fraca (pouca presença 

de micronúcleos). No entanto, a importância clínica do fraco 

resultado positivo no ensaio micronúcleo não é clara: a 

molécula de capsaicina contém uma porção de catecol e outros 

compostos de catecol de ocorrência natural, como L-DOPA, 

dopamina, epinefrina, mostraram resultados positivos. 

 

TABELA 1. Ensaios de genotoxicidade in vitro com capsaicina. 

 

Ensaio Tipo/fonte 

de célula 

Condições 

de dosagem 

Resultados Referências 

Aberrações 

cromossômicas 
Linfócitos 

do 

sangue 

humano 

Capsaicina 

em Tween 

80/etanol 

/solução 

salina a 0,42, 

1,68 ou 3,36 

mg/mL 

Aberrações 

cromossômicas 

e quebra de fita 

de DNA. 

Meral, et 

al., 2014 
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Teste do 

cometa 
Linfócitos 

do 

sangue 

humano 

Capsaicina 

em DMSO a 

10 a 200 mM 

Genotóxico, 

devido ao fato 

que houve 

quebras na fita 

de DNA 

Skrzypski et 

al., 2014 

 

Troca de 

cromátides 

irmãs 

Hep-G2 Capsaicina 

em DMSO a 

10 a 50 mM 

Houve trocas 

de cromátides 

irmãs 

evidenciando 

assim uma 

troca de 

material 

genético. 

Damião, 

2014 

Teste do 

micronúcleo 
Hep-G2 Capsaicina 

em 

etanol/Tween 

80/solução 

salina, 

doseada até 

500 mg/mL 

Presença de 

micronúcleo 
Zheng et al., 

2015 

 

Teste do 

micronúcleo 
Hep-G2 Capsaicina 

em DMSO a 

1,22 mg/mL. 

 

Não foi 

mutagênico, 

ausência de 

micronúcleo. 

Ono, et al., 

2016 

Teste do 

micronúcleo 
Hep-G2 Capsaicina 

em DMSO 

em de 1,46 e 

1,94 mg/mL 

 

Não foi 

mutagênico, 

ausência de 

micronúcleo. 

Moretti, et 

al., 2016 

 

Teste do 

micronúcleo 
Linfócitos 

do 

sangue 

periférico 

humano 

Capsaicina 

em DMSO a 

1,8 e 7,5 mg 

/mL 

 

Não foi 

mutagênico, 

ausência de 

micronúcleo. 

Clark e Lee, 

2016 



INVESTIGAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DO RETORNO DO SARAMPO NO 

BRASIL  

356 
 

Teste do 

micronúcleo 

Linfócitos 

do 

sangue 

periférico 

humano 

Capsaicina 

em DMSO 

de 10 a 200 

mM 

Alta frequência 

de micronúcleo 

indicando um 

efeito 

mutagênico. 

Friedman, 

et al., 2017 

 

Analise da 

genotoxicidade 

Linfócitos 

do 

sangue 

periférico 

humano 

Capsaicina 

em DMSO 

Até 128 

mg/mL 

Não 

apresentou 

potencial 

Genotóxico. 

Friedman, 

et al., 2018 

 

Viabilidade 

celular MTT 

Linfócitos 

do 

sangue 

periférico 

humano 

Capsaicina 

em DMSO a 

1,46 e 1,94 

mg / mL 

 

Não 

apresentou 

efeito 

citotóxico. 

Oliveira, 

2019 

 

 

EFEITOS ANTICARCINOGÊNICOS 

 

Câncer prostático 

 

 O câncer de próstata é uma neoplasia maligna comum 

no sexo masculino. Como um dos produtos naturais, a 

capsaicina, o composto ativo da pimenta, demonstrou inibir a 

proliferação do câncer de próstata in vitro e in vivo. Lau et al., 

(2014) indicaram que a capsaicina inibe a sinalização de NFκB 

no câncer de próstata pelo papel de um agente de detecção de 

rádio. Outro estudo revelou que a capsaicina promove a 

secreção de IL-6 estimulada por TNF-α em células PC-3 e induz 

a expressão de IL-6 através da ativação de TRPV1, ERK, PKC-

a, PI3K/Akt. 

Curiosamente, o último estudo demonstrou que a 

capsaicina regula negativamente a atividade do receptor de 
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andrógeno nos níveis de mRNA e de proteínas, restaurando a 

criação de perfis de miR-449a. Além disso, pode aumentar a 

sensibilidade do câncer de próstata através do aumento da 

expressão do miR-449a no tratamento com capsaicina. Como 

consequência, a capsaicina pode possivelmente se 

desenvolver como uma droga para o tratamento do câncer de 

próstata (SHIM; SONG, 2015). 

 

Câncer colorretal 

 

 O câncer colorretal é um dos principais problemas de 

saúde pública nos países ocidentais e a terceira principal causa 

de morte relacionada ao câncer nos Estados Unidos. Vários 

estudos de controle de casos e coortes demonstraram uma 

relação inversa entre o consumo de vegetais e o câncer 

colorretal. Entre os vegetais comuns selecionados com base 

nos dados de consumo per capita nos Estados Unidos, a 

pimenta vermelha mostrou uma atividade antiproliferativa e 

antioxidante muito alta. Vários estudos também foram 

comprovados que a capsaicina pode inibir o crescimento de 

células cancerígenas colorretais humanas (CHITTENDEN, et 

al., 2019).  

 O estudo de Lee et al., (2014) elucidaram que a 

capsaicina pode impedir o crescimento de células cancerígenas 

colorretais humanas, suprimindo as vias dependentes da β-

catenina/TCF por meio de múltiplos mecanismos, incluindo a 

supressão da transcrição da β-catenina, a ativação da 

degradação proteossômica da β-catenina e a interrupção da β-

catenina/interações de TCF-4.  

 Além disso, Chakraborty et al., (2014) demonstraram que 

a terapia com alta concentração de capsaicina (≥200 µM para 
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as linhas celulares SW480 e CT-26; ≥25 µM para a linha celular 

HCT116) inibiu a proliferação de células cancerígenas 

colorretais de maneira dependente da dose. O presente estudo 

avaliou os potenciais efeitos sinérgicos da capsaicina, 

sugerindo que a capsaicina e o DIM trabalham sinergicamente 

para inibir a proliferação celular e induzir a apoptose no câncer 

colorretal através da modulação da atividade transcricional de 

NFκB, p53 e genes-alvo associados à apoptose. 

 

Câncer de pulmão 

 

 O câncer de pulmão, o segundo câncer mais frequente, 

ocupa o primeiro lugar como causa de mortalidade em todo o 

mundo entre homens e mulheres. Torna-se um sério problema 

de saúde na maioria dos países e sua taxa de ocorrência está 

aumentando prolificamente. Fumar é a principal causa de 

câncer de pulmão. O fumo do tabaco contém mais de 60 

agentes cancerígenos conhecidos. Entre os agentes 

cancerígenos, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

(HAP), como o benzo (a) pireno [B (a) P]], desempenham um 

papel significativo na carcinogênese pulmonar (ARAUJO, et al., 

2018).  

 Em algumas pesquisas, foi relatado que a capsaicina 

induz apoptose de células tumorais e restringe a tumorigênese 

pulmonar induzida por benzo (a) pireno em camundongos 

albinos suíços. Existem dois tipos principais: câncer de pulmão 

de células não pequenas, que é o mais comum, e câncer de 

pulmão de células pequenas, que se espalha mais 

rapidamente. O câncer de pulmão de células não pequenas é 

responsável por 80% de todos os cânceres de pulmão. Seu 

tratamento é intrinsecamente resistente à quimioterapia ou 
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terapia de irradiação. Pesquisas anteriores mostraram que 

vários fatores pró-angiogênicos, como o fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF), são altamente expressos no 

microambiente tumoral e induzem fortemente a angiogênese 

tumoral, essencial para o crescimento e as metástases do 

câncer de pulmão de células não pequenas (FRIEDMAN, et al., 

2018). 

 Resultados propostos por Chakraborty et al. mostram 

que a capsaicina induz a ativação da alça auto reguladora de 

p53-SMAR1 e regula negativamente o VEGF no câncer de 

pulmão de células não pequenas para restringir a angiogênese, 

e isso pode oferecer o panorama de direcionar exclusivamente 

fatores e caminhos pró-angiogênicos para alcançar uma 

eficiência mais convincente e convincente terapia de câncer de 

pulmão. O câncer de pulmão de pequenas células, representa 

13% de todos os casos de câncer de pulmão, é um tumor 

neuroendócrino caracterizado por disseminação precoce e 

metástase rápida. É a forma mais agressiva de câncer de 

pulmão, com um tempo de sobrevida global em 5 anos inferior 

a 5%. A identificação de compostos alimentares que podem 

diminuir o crescimento do câncer de pulmão de pequenas 

células pode estimular a esperança de novas terapias para esta 

doença (SÁNCHEZ, et al., 2019).  

 

Câncer de intestino 

 

 O câncer gástrico é uma doença maligna que ocorre a 

partir do revestimento do estômago. Embora tenha havido uma 

redução notável no número de pessoas diagnosticadas com 

câncer gástrico nas últimas décadas em todo o mundo, é a 

quarta causa mais comum de câncer e a segunda principal 
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causa de mortalidade por câncer no mundo, causando cerca de 

900.000 mortes em todo o mundo por ano (SAADALLA, et al., 

2018).  

 Muitos estudos sugerem que a capsaicina pode induzir a 

parada do ciclo celular ou apoptose ou inibir a proliferação em 

uma variedade de células cancerígenas e tem potencial para 

atividades quimiopreventivas. O possível efeito 

quimiossensibilizante da capsaicina foi comprovado pelo grupo 

de Lee, et al., (2014) quando a capsaicina e a 5-FU são 

combinadas, o efeito inibitório foi significativamente maior que 

o da 5-FU quando usado individualmente.  

 Hong et al., (2015) demonstraram que a capsaicina 

induziu apoptose em células de câncer gástrico humano e pode 

servir como um agente antitumorigênico no câncer gástrico 

humano. Da mesma forma, outros estudos mostraram que a 

capsaicina exibe atividade apoptótica de células cancerígenas 

gástricas resistentes à cisplatina, causando degradação da 

proteína Aurora-A induzida por cisplatina. 

 

Uso da capsaicina para tratamento da dor em humanos 

 

 O primeiro relatório formal das propriedades de redução 

da dor da capsaicina tópica no Ocidente apareceu em 1850 

como uma recomendação para o uso de um extrato alcoólico 

de pimenta em extremidades em queima ou comichão. Cremes, 

loções e adesivos contendo capsaicina, geralmente na faixa de 

0,025 a 0,1% em peso, agora são vendidos em muitos países, 

muitas vezes sem a necessidade de receita médica, para o 

tratamento da dor neuropática e musculoesquelética. Os 

estudos clínicos desses medicamentos, geralmente envolvendo 

três a cinco aplicações tópicas da pele por dia, por períodos de 
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2 a 6 semanas, geralmente sugerem efeitos benéficos 

modestos contra várias síndromes da dor, incluindo neuralgia 

pós-herpética (NPH), neuropatia diabética e osteomuscular 

crônica. Dor (BEAUVIEUX, et al., 2014).  

 Como os produtos à base de capsaicina de baixa 

concentração geralmente resultam em contaminação do 

ambiente do paciente (roupas, roupas de cama, lentes de 

contato etc.) e cada aplicação pode estar associada a uma 

sensação de queimação, a baixa adesão do paciente a esses 

produtos é frequentemente citada como provável contribuinte 

para eficácia limitada (TIBERGHIEN-CHATELAIN, et al., 2014). 

 Em uma tentativa de avaliar se o alívio da dor poderia ser 

alcançado com uma única exposição a uma concentração muito 

maior de capsaicina tópica, 10 pacientes com síndromes 

dolorosas intratáveis foram tratados com um creme composto 

de 5 a 10% p/p de alta concentração. Os pacientes receberam 

anestesia regional para tolerabilidade e ocorreu contaminação 

aérea das salas de tratamento. Com base em resultados 

encorajadores, um adesivo contendo alta concentração de 

capsaicina (8%) designado NGX-4010 e, em seguida, com o 

nome comercial de Qutenza ™ foi desenvolvido e avaliado 

(RINCÓN-CARVAJAL, et al., 2018). 

 O adesivo de capsaicina a 8% foi desenvolvido para 

fornecer rapidamente capsaicina à pele, minimizando a 

exposição sistêmica ou ambiental indesejada da capsaicina a 

pacientes e prestadores de serviços de saúde. Os dados da 

fase 1 sugeriram que uma única aplicação de adesivo de 60 min 

era adequada para induzir a desfuncionalização do nociceptor, 

medida pela redução reversível nas fibras nervosas intra-

epidérmicas (ENFs), marcada pela imunocoloração estrutural 

do produto gênico da proteína marcadora de nervo estrutural 
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(PGP) 9.5 pequenas alterações reversíveis na função do 

nociceptor cutâneo (BEAUVIEUX, et al., 2014).  

 Os estudos de fase 3 demonstraram eficácia contra PHN 

e HIV-AN doloroso (neuropatia associada). Para ambas as 

síndromes de dor neuropática, observou-se uma eficácia que 

durou 12 semanas. A cegueira foi fornecida por um adesivo de 

controle que continha capsaicina suficiente para induzir dor e 

eritema em um número substancial de indivíduos (AYALA 

GONZALEZ; CARRION, 2019).  

 Uma vantagem importante da abordagem tópica da 

capsaicina é que esta droga é mal absorvida por via 

transdérmica em humanos e parece haver poucos efeitos 

adversos sistêmicos ou mesmo efeitos locais, além de reações 

transitórias no local de aplicação, como dor e eritema. A recente 

aprovação do adesivo de capsaicina a 8%, projetado para ser 

utilizado episodicamente, fornece uma alternativa aos 

medicamentos à base de capsaicina de baixa concentração, 

proporcionando alívio da dor a longo prazo em alguns 

pacientes, evitando a necessidade de repetição diária, falta de 

conformidade do paciente e possível contaminação do 

ambiente doméstico (BEAUVIEUX, et al., 2014). Dado o uso 

comum de capsaicina tópica em uma ampla variedade de 

síndromes de dor crônica e outras condições, esperamos novas 

avaliações clínicas do adesivo de capsaicina a 8% e outras 

formulações tópicas inovadoras de capsaicina (AYALA 

GONZALEZ; CARRION, 2019). 

 

CONCLUSÃO 

 

 Dado que o câncer é iniciado e progride pela expressão 

aberrante de genes e vias de transdução, uma área emergente 
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da pesquisa sobre o câncer é procurar alvos moleculares 

responsáveis e compostos anticâncer eficazes que modulem 

esses alvos de câncer. A capsaicina exibe forte atividade 

anticâncer através do direcionamento de várias vias de 

sinalização e genes associados ao câncer em diferentes 

estágios do tumor, incluindo iniciação, promoção, progressão e 

metástase. 

 A capsaicina tem vários efeitos anticâncer, que foram 

apresentados por um período de tempo. Mas atualmente ainda 

permanece no estágio de experimento com animais e 

experimento in vitro. E há um longo caminho a percorrer antes 

de entrar na fase clínica. Além disso, alguns relatos de que a 

capsaicina tem efeitos cancerígenos, como o aumento da 

proliferação e migração de células tumorais pelo tratamento 

com baixa concentração de capsaicina, o que também limita 

seu uso clínico. 

 Portanto, a segurança da capsaicina deve ser avaliada 

com pesquisa epidemiológica. A síntese química e a 

modificação estrutural podem ser aplicadas para reduzir os 

efeitos nocivos da capsaicina e melhorar seu efeito anticâncer. 

Além disso, é necessário continuar estudando a atividade 

anticâncer da capsaicina em outros tipos de câncer. 

Poderíamos acreditar que a capsaicina pode trazer uma nova 

esperança para os pacientes com câncer, e a capsaicina terá 

um futuro brilhante e um mercado amplo. 

 No geral, os mecanismos anticâncer da capsaicina 

incluem ativação da apoptose, parada do crescimento celular e 

inibição da angiogênese e metástase. A capsaicina estimula a 

via de sinalização antitumorigênica/supressora de tumor e 

fatores de transcrição relacionados, enquanto inibe as vias de 

sinalização oncogênica e promotores de tumor. 
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 Além disso, a capsaicina interage sinergicamente com 

outros agentes preventivos do câncer, proporcionando a 

possibilidade de potencial uso da capsaicina na terapia do 

câncer com outros agentes quimioterapêuticos. Um estudo 

mais aprofundado dos alvos anticâncer da capsaicina possui 

potencial para novas terapias no futuro e merece mais 

pesquisas para melhorar nosso entendimento sobre sua 

eficácia na prevenção e tratamento do câncer. 

 A indicação atual de capsaicina tópica é dor neuropática, 

principalmente se acompanhada de hiperalgesia. As vantagens 

de que falamos colocam a capsaicina em uma opção a ser 

levada em consideração em pacientes idosos afetados por dor 

neuropática, o que reduzirá a incidência de efeitos colaterais 

sistêmicos e interações medicamentosas. A principal indicação 

do uso de capsaicina tópica é a do adjuvante de antidepressivos 

e anticonvulsivantes no tratamento de várias condições de dor 

neuropática, uma vez que, como terapia única, parece ser 

insuficiente. É por isso que seu uso pode ser especialmente 

interessante nos casos em que os efeitos colaterais causados 

por antidepressivos e anticonvulsivantes nos levam a reduzir 

suas doses e sua complementação com terapia tópica. No 

entanto, mais estudos são necessários para estabelecer sua 

eficácia e segurança. 
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RESUMO: O cigarro eletrónico ou cigarro eletrônico, também 
chamado de vape, e-cigarro, e-cig ou e-cigarette, é um 
Dispositivo Eletrônico para Fumar (DEF) que vem sendo 
utilizado cada ver mais na sociedade com o objetivo de diminuir 
o uso do cigarro convencional. Entretanto, seus prejuízos à 
saúde ainda não são completamente conhecidos por ser um 
produto com grande variedade de tipos e produtos químicos. 
Sendo assim, o estudo tem como objetivo analisar os efeitos 
dos cigarros eletrônicos sobre à saúde. Trata-se de uma revisão 
sistemática, realizada no período de maio à novembro de 2019, 
utilizando as bases de dados MEDLINE e Scielo. Foi visto que 
apesar incialmente a proposta do DEF é de distanciar a 
exposição à substâncias tóxicas apresentadas no uso do 
tabaco não tecnológico, os estudos revelaram que a 
vaporização a 350º ocorrida no ecigar resulta em reações 
químicas que compõem produtos tóxicos ao organismo, tais 
como o propilenoglicol, etilenoglicol e acroleína. Além disso, é 
refutável a afirmação de distanciamento da dependência 
ocasionada pelos dispositivos, visto que foi avaliada não só a 
persistência dessa, mas também o aumento do número de 
usuários jovens de tal tecnologia. Com isso, compreende-se 
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que é imprescindível a continuidade dos estudos sobre os E-
cigarettes, sendo essencial a verídica sapiência sobre seus 
efeitos. 
Palavras-chave: Abandono do uso de tabaco. Tabagismo. 
Pneumopatias.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de seu desenvolvimento, o ser humano inseriu 

inúmeros hábitos em seu cotidiano, entre eles o uso do tabaco, 

prática iniciada em meados do ano 1000 a.C., disseminada 

entre tribos indígenas da América Central como ritual para 

estímulo ao fortalecimeto da população guerreira. Ainda nesse 

século, as Grandes Navegações encarregaram-se de levar o 

tabaco e sua utilização para diversas partes do mundo, 

incluindo o Brasil (INFORMATIVO, 2015). 

 Desse momento em diante, o tabagismo institui-se com 

normalidade, contudo desde o século VII já eram evidentes 

seus malefícios. Como consequência da natureza capitalista, 

em contínua busca pelo lucro, espalhada entre a sociedade, 

mesmo que conhecidos os danos ocasionados pelo cigarro 

nenhuma atitude para o seu combate foi tomada até o fim do 

século XX, quando as pessoas passaram a ser mais 

conscientizadas a respeito das adversidades originadas por tal 

hábito (INFORMATIVO, 2015).  

 Assim, empreende-se que apesar de ser o fator de risco 

com a mais alta chance de prevenção no âmbito de saúde, o 

cigarro manifesta-se desencadeando doenças que ocupam a 

segunda colocação na graduação que se refere às causas de 

morte no mundo, e a pericurosidade desse hábito não atinge 

somente aqueles que o fazem ativamente, mas também 

prejudica os que passivamente são expostos à fumaça. Além 
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desses fatores, o tabagismo incide sobre todo o contexto social, 

econômico e cultural em que os indivíduos se inserem, 

ocasionando problemáticas ainda persistentes (BAZOTTI et al, 

2016). 

Nesse contexto, pode-se inferir que ambiente em que as 

pessoas se situam interfere diretamente em como se 

comportam, como se alimentam e em sua saúde, é nesse 

aspecto que se torna efetiva a natureza prejudicial do convívio 

grupal relativo aos danos ocasionados pelo cigarro enquanto 

influência negativa advinda do consentimento e normalização 

do hábito perante a sociedade, reconhecido por muitos em 

determinados períodos históricos como símbolo de elegância 

(ASSIS, 2018).   

Entretanto, segundo estudos o reconhecimento da 

contradição dessa simbologia tem causado a redução do uso 

contínuo do cigarro em capitais brasileiras. Apesar disso, ele 

ainda é entitulado como fator de risco essencial para as 

doenças crônicas não transmissíveis(DCNT), ocasionando o 

aumento de risco de morte entre 20 e 30 vezes, deixando 

evidente o seu grau de nocividade (MALTA et al, 2015). 

Ademais, pode-se acrescentar o espectro patológico 

ocasionado pelo tabagismo, esse que expões seres humanos a 

distúrbios circulatórios, tais como: hipertensão arterial, acidente 

vascular cerebral e infarto do miocárdio, também ocasiona 

neoplasias diversificadas como as de pulmão, cavidade oral, 

bexiga, rins, colo do útero, estômao e esôfago, está diretamento 

ligado às doenças pulmonares obstrutivas crônicas(DPOC), a 

exemplo do enfisema pulmonar, causa distúrbios oftalmológicas 

como catarata e cegueira, induz o crescimento uterino 

retardado, e interfere até mesmo enquanto fator de risco para 

doenças infectocontagiosas transmissíveis como a tuberculose 

(MALTA et al, 2015). 
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  A partir disso, surge entre a sociedade um dispositivo 

conhecido como cigarro eletrônico, utilizado na tentativa da 

redução dos danos trazidos pelo tabaco ou pela gradual 

empreitada de abandonar a dependência ao mesmo. Com isso, 

muito tem sido discutido ao seu respeito entre os indivíduos, 

ainda mais após a sua presente ascensão enquanto 

dispositivos eletrônicos para fumar (DEF), também 

denominados de E-cigarretes, ecigar ou e-ciggy (OLIVEIRA et 

al, 2018).  

 Tal instrumento inicia sua comercialização na primeira 

década deste século, em 2003, o que demonstra relativamente 

sua recente implantação e o consequente restrito conhecimento 

a seu respeito. Contudo, mesmo não tendo grandes evidências 

científicas sobre o ecigar já é notável que muitos jovens, com 

destaque para os universitários, têm sapiência da existência do 

dispositivo e mesmo que em baixa proporção - em torno de 

2,7% - já se expressam aqueles que de alguma forma já 

experimentaram o cigarro eletrônico no Brasil (OLIVEIRA et al, 

2018). 

Todavia, mesmo sendo avaliada uma menor 

disseminação entre os brasileiros, é perceptível a alta 

incidência em países mais desenvolvidos como os Estados 

Unidos, em que há conhecimento sobre o ecigar num 

percentual de 73% dos quais 15% já o experimentaram, 

enquanto que na Austrália conhecimento e experimentação 

relativos ao objeto de discussão apresentam-se, 

respectivamente, nas porcentagens de 66% e 20%, indicando 

a necessidade de estudar a respeito desse instrumento que 

principia seu alstramento pelo mundo (OLIVEIRA et al, 2018). 

 Outra grande problemática ligada ao tema é a 

indeterminação da segurança do DEF derivada da baixa ou 

inexistente quantidade de políticas de regulação e controle de 
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qualidade dos dispositivos, acarretando a incerteza que incide 

sobre aqueles que buscam o e-ciggy como válvula de escape 

para o cigarro convencional, mas tem lançado sobre si o risco 

de se expor a substâncias inesperadamente encontradas entre 

a composição do dispositivo (OLIVEIRA et al, 2018). 

 Foi em meio a esse ambiente de incertezas que em 2009 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária(ANVISA) publicou a 

Resolução RDC 46/2009, que proíbe a comercialização e a 

propaganda dos cigarros eletrônicos até o momento em que 

seja comprovada sua efetividade (SILVA; MOREIRA, 2019). No 

entanto, a iniciativa da ANVISA foi amplamente criticada 

principalmento pelos usuários do DEF, que alegaram a 

proibição de um auxiliar que estaria os ajudando a afastar-se do 

tabagismo e que ofertaria menor toxicidade comparada ao 

cigarro já existente. Com isso, atualmente sabe-se que as 

empresas do ramo de tabaco uniram-se aos aficionados para 

pressionar a Agência Nacional para a liberação dos DEFs 

utilizando os argumentos já citados, o que promove maior 

dificuldade para a verídica intencionalidade de entender os E-

cigarretes e seus riscos antes de estabelecer a sua 

disseminação (SILVA; MOREIRA, 2019). 

 Desse modo, percebe-se que o uso de cigarros 

eletrônicos ainda consiste em um viés um tanto contraditório, 

posto que é considerado benéfico para aqueles indivíduos cujas 

intenções são de cessar o tabagismo, porém é maléfico  em 

relação a reduzida carga científica a seu respeito e seu 

persistente espargimento, ainda mais quando ligado a 

influência sobre indivíduos mais vulneráveis no princípio ao 

consumo de produtos derivados do tabaco. À vista disso, o 

presente estudo tem como objetivo analisar e discutir sobre os 

efeitos dos cigarros eletrônicos à saúde. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Esse estudo trata-se de uma revisão integrativa realizada 

no período de maio à novembro de 2019. Dessa forma, para ser 

realizada a pesquisa foi utilizada como questão norteadora a 

seguinte perguntar: “Apesar dos cigarros eletrônicos 

subistituirem os cigarros tradicionais, eles podem trazer efeitos 

adversos à saúde?” 

Os dados foram obtidos através das bases de dados 

MEDLINE (através do buscador PubMED) e Scielo. No 

PubMed, foram encontrados 2144 artigos pelo uso dos 

descritores E-Cigarettes e Health. A fim de encontrar resultados 

mais condizentes com a pesquisa, foram adicionados os filtros: 

Free full text, 5 years, humans, english, core clinical journals 

restando 63 trabalhos. Dos 63 artigos, foram excluídos 52 

através da leitura do título e resumo, por fuga à questão 

norteadora, restando um total de 11 artigos. Com os mesmos 

descritores foram encontrados 29 artigos. Destes, foram 

excluídos 20 pela leitura do título e resumo, pois fugiam à 

questão norteadora e 5 artigos por serem repetidos, obtendo 3 

artigos. A amostra total foi de 14 estudos. 
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  Fonte: acervo dos autores, 2019. 

  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

      De início, é importante apresentar uma visão 

generalizada dos documentos encontrados como resultados da 

pesquisa avançada por meio da síntese da caracterização dos 

artigos escolhidos para a confecção desta obra, para em 

seguida explanar os assuntos apreendidos após o estudo 

detalhado dos mesmos.   
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Tabela 1. Identificação dos autores/ano, dos seus 

respectivos tipos de estudos e dos principais assuntos 

abordados. 
Autor/ano Tipo de estudo Assunto principal 

HAJEK, et al. 2019. Estudo multicêntrico e 

randomizado 

Cessação do tabagismo 

por eccigys 

BARRINGTON-TRIMIS, 

et al. 2018.  

Estudo de coorte Política de controle do 

tabaco 

HALPERN, et al. 2018. Estudo randomizado e 

controlado 

Aspectos financeiros e 

farmacológicos dos e-

cigarettes 

SOMMERFELD, et al. 

2018. 

Relato de caso Retrata a pneumonite de 

hipersensibilidade e 

síndrome do desconforto 

respiratório agudo 

HAMMOND, et al. 2017. Estudo de coorte 

longitudinal 

Início do uso de cigarros 

DROPE, et al. 2017.  Revisão de literatura Redução de danos no uso 

do tabaco 

SONEJI, et al. 2017. Revisão sistemática e 

meta-análise 

Regulamentaão dos e-

cigarettes 

LEE, et al. 2015.  Estudo multicêntrico Fatores de risco dos 

eccigys 

HELEN G; EATON DL. 
2018.  

Estudo de revisão Efeitos do uso de eccigys 

na saúde 

CHAFFEE BW; 
WATKINS SL; GLANTZ 
SA. 2018.  

Estudo observacional Uso de e-cigarettes e 

progressão para o 

tabagismo 

TATULLO, et al. 2016.  Estudo observacional Efeito dos eccigys na 

saúde bucal 

SUTFIN, et al. 2015. Estudo longitudinal Tabagismo entre 

estudantes universitários 

KHOURY, et al. 2016. Estudo transversal Motivações para o uso 

dos e-cigarettes 

LEVENTHAL, et al.2015 Estudo de coorte 

longitudinal 

Primeiro contato de 

dolescentes com eccigys 

 

 
Fonte: acervo dos autores, 2019. 
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Dessa maneira, com a reunião dos artigos em estudo e 

com o auxílio de fontes externas, é possível discutir que 

tabagismo é considerado um problema de saúde pública. Desse 

modo, a Organização Mundial de Saúde (OMS), criou a 

MPOWER, que é caracterizada por um conjunto de medidas 

estabelecidas pela entidade, a fim de mitigar o número de 

fumantes, dentre elas pode-se destacar: aumentar os impostos 

sobre o tabaco, advertir a população sobre o perigo da 

substância, oferecer ajuda para a cessação do fumo, proteger 

a população contra a sua fumaça, monitorar o uso de tabaco e 

fazer cumprir as proibições sobre publicidade promoção e 

patrocínio. Apesar desse projeto ter sido implantado e obtido 

alguns avanços, no Brasil, em 2018, quase 10% da população 

ainda é fumante (VIGITEL, 2018).  

Surge, assim, o ecigar, os cigarros eletrônicos, e-

cigarettes, ou ainda e-ciggy, instrumentos com função de 

purificador da nicotina advinda do tabaco.O primeiro cigarro 

eletrônico comercializável foi desenvolvido por um farmacêutico 

chinês, Hon Link, em 2003, como sendo um dispositivo 

mecânico-eletrônicos composto por uma bateria de lítio, um 

atomizador - responsável pelo aquecimento e vaporização do 

líquido que contém a nicotina - e um cartucho ou refil, que serve 

como reservatório dessa substância (GRANA, 2014). 

O mecanismo de funcionamento do ecigar é baseado na 

captação dos sinais da traga por um sensor que aciona o 

atomizador do produto para que a nicotina purificada, após a 

remoção de impurezas químicas, seja aquecida a até 350ºC e 

vaporizada. Sendo assim, tornou-se comum a substituição do 

termo “fumante” pelo termo “vaporizador” ao se referir aos 

usuários dos e-ciggy (FARSALINOS, 2014).  

Nesse interím, os cigarros eletrônicos foram criados como 

aparelhos que entregariam nicotina ao usuário, mas livrando-o 
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do contato com algumas substâncias tóxicas presentes no 

cigarro convencional, a exemplo do monóxido de carbono, gás 

tóxico que impede o transporte de oxigênio por se ligar à 

hemoglobina. Isso ocorre porque nos e-cigarettes não há 

combustão e sim a vaporização do e-liquids do cartucho. 

Conquanto, para promover sua vaporização, a 

temperatura dentro desses dispositivos pode chegar a 350ºC, o 

que induz reações químicas e transformam os componentes 

desses líquidos em substâncias potencialmente tóxicas. Como 

exemplo desses compostos existem os solventes glicerina e 

propilenoglicol, uma vez que submetidos a elevadas 

temperaturas geram compostos, como formaldeído, 

acetaldeído, acroleína e acetona, sendo considerados 

citotóxicos, carcinogênicos e irritantes (CARVALHO, 2018). 

Além dessas constituintes, a FDA encontrou na 

composição química desses e-liquids, nitrosaminas específicas 

do tabaco, a exemplo da nitrosamina cetona (NNK), da N-

nitrosonornicotina (NNN), que são as substâncias mais 

cancerígenos derivados da nicotina, além da N-

nitrosoanatabina (NAT) e N-nitrosoanabasina (NAB). Por 

conseguinte, o uso crônico dos cigarros eletrônicos afeta a 

saúde do usuário, uma vez que essas substâncias estão 

relacionadas ao suscitamento de enfisema pulmonar, 

dermatite, reações inflamatórias a câncer metastático, causar 

pneumoniteeosinofílica e pneumonia lipóide exógena. No 

entanto, é necessária a análise detalhada a respeito do ecigar 

para propiciar o melhor entendimento sobre seus efeitos. 

Em uma primeira análise, ao apresntarem uma proposta 

inicial de redução dos danos ocasionados pelo tabagismo não 

tecnológico, os cigarros eletônicos difundiram-se entre a 

sociedade e surgiram inúmeros fabricantes desses produtos. 

Contudo, por não apresentarem dados referentes à composição 
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e a forma de confecção da mistura que formam o vapor liberado 

pelo e-ciggy, diversos países, inclusive o Brasil desde 2009, 

passaram a proibir a comercialização desses dispositivos por 

motivos de precaução a possíveis danos à saúde deusuários, 

tendo em vista o desconhecimento da constituição das fórmulas 

produzidas (ALMEIDA, 2017). 

Diante desse cenário de produção por fabricantes 

diferenciados aliado à baixa fiscalização por órgãos públicos, a 

comunidade científica se defronta com a dificuldade de 

estabelecer os reais riscos à saúde que o indivíduo vaporizador 

se expõe ao fazer uso de um produto que pode aquecer em 

altos graus, favorecendo a indução de reações químicas 

capazes de alterar as características próprias dos componentes 

do DEF tornando-os tóxicos (BRASIL, 2016). 

Assim, para justificar a preocupação das nações em 

relação aos e-cigarettes, é válido citar a ocorrência de mortes e 

complicações cardiorrespiratórias após a utilização dos 

mesmos já confirmada. Desse modo, um relato de caso descrito 

por Sommerfeld et al (2018), apresentou a história de uma 

mulher de saúde preservada que, após o uso de um cigarro 

eletrônico, precisou dar entrada no serviço de emergência de 

um hospital por apresentar insuficiência respiratória com 

hipóxia, atendendo aos critérios base para o diagnóstico da 

Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo.  

Nesse viés, a existência de casos de complicações 

ocasionadas pelo trago dos DEF propiciou o maior desempenho 

e eficácia na coleta das soluções dos chamados e-liquids, que 

contêm solventes ou e-liqued base e variadas concentrações 

de aditivos como a nicotina e os aromatizantes, de diversos 

cigarros eletrônicos para estudo pelos cientistas. Com isso, 

descobriu-se que os solventes mais utilizados nos e-liquids são 
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o glicerol, não sendo obrigatório, o propilenoglicol, mais 

comumente presente e o etilenoglicol (KOSMIDER, 2014). 

Desse modo, notou-se que ao passar pelas elevadas 

temperaturas de vaporização dos ecigar, esses solventes se 

decompõem e originam substâncias tóxicas como o 

formaldeído, o acetaldeído, a acroleína e a acetona, compostos 

esses encontrados também no cigarro de tabaco regular, 

entretanto, apresentando concentrações menores 

(GONIEWICZ, 2013). Porém, também desencadeando 

processos irritativos e tóxicos as células dos sistemas do 

organismo humano.  

Primeiro, é importante citar que o glicerol é um composto 

químico da classe orgânica e do grupamento álcool, desde 

tempos remotos é utilizado pela indústria alimentícia por possuir 

um sabor adocicado. Entretanto, ao sofrer os processos 

desencadeados pelo atomizador do DEF, esse álcool perde 

moléculas de água e se transforma em um novo composto, 

geralmente esse novo é a acroleína ou o acetaldeído, ambos 

tóxicos ao ser humano (NOGUEIRA, 2014).   

Segundo, é necessário explicitar a natureza do 

propilenoglicol. De acordo com a Ficha de Informações de 

Segurança de Produtos Químicos (2015), este também é um 

composto orgânico do grupo álcool com a capacidade de 

miscibilidade em água, acetona e clorofórmio. Sendo assim, ele 

é aplicado na fabricação dos eciggys para realizar a suspensão 

e a intensificação do aroma e para simular a sensação de fumo 

sentida pelo usuário. Essa substância, quando aquecida, se 

torna um agente irritante para pele e mucosas e pode ser 

convertida em glicerol, gerenciando os seus efeitos maléficos.   

Terceiro, ao se tratar da substância etilenoglicol, leva-se 

em consideração que a mesma se caracteriza como um álcool 

de ampla toxicidade ao ser humano, tendo isso em vista, ele 
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não é uma substância autorizada para servir como umectante 

nos produtos derivados do tabaco como a nicotina. Nesse viés, 

fica evidente a irregularidade da atualização do mesmo como 

um dos solventes dos eciggys (BRASIL, 2016).  

Nessa perspectiva, é necessário evidenciar os malefícios 

de cada uma dessas substâncias no indivíduo que se expõe a 

tal condição pelo uso do DEF. Inicialmente, destaca-se o 

acetaldeído, substância comumente gerada no ser humano 

pelo metabolismo do etanol, estando muito geralmente 

associada ao etilismo, uma prática que também é prejudicial. O 

vapor de tal composto equivale a um fator irritativo para as 

mucosas ocular e inalatória quando a exposição ocorre de 

maneira aguda (CETESB, 2017). 

Em acréscimo, a cronicidade dessas exposições 

ocasiona tosse, edema pulmonar, eritema, necrose e, quando 

avaliada em hamsters, forma constatados efeitos como anemia 

do tipo leve, crescimento postergado e aumento poderal dos 

rins, além de serem avaliadas alterações negativas relativas às 

mucosa nasal e traqueia, ressaltando o caráterdanoso da 

substânciaàs vias respiratórias superiores (CETESB, 2017). 

Em seguida, é evidenciada a potencialidade 

desfavorável da acroleína, outra substância resultante da 

prática em discussão. Assim, a acroleína é um produto tóxico e 

cancerígeno cotidianamente encontrado a partir do aumento da 

velocidade da degradação lipídica e dos processos oxidativos 

envolvidos nessas reações gerada por meio do uso de altas 

temperaturas para o manejo do composto orgânico lipídico 

(SILVA et al, 2017). 

Nesse contexto, o efeito danoso de tal produto de 

evidencia na afinidade desse em ligar-se a glutationa muito 

rapidamente, considerando que o último citado é substância de 

valiosa importância para o homem, estando responsável pela 
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defesa do organismo por sua propriedade de reação com 

peróxido de hidrogênio e com xenobióticos, além de promover 

a inativação de radicais livres. Com isso, ao ligar-se a 

glutationa, a acroleína causa a redução dos mecanismos de 

defesa corpóreos contra ofensas derivadas das espécies 

reativas de oxigênio (SILVA et al, 2017). 

Ademais, esse químico também possui afinidade com 

grupos sulfidrilo, levando a ligação veloz e irreversível e 

formação de éteres tiólicos. A acroleína pode causar, ainda, 

danos nas vias de sinalização pela interferência na 

continuidade dos estímulos. Outro efeito que merece destaque 

é sua liação a receptores neurais encontrados na mucosa 

nasal, resultando em despolarização e irritação dessa mucosa 

e, também, da ocular (SILVA et al, 2017). 

A terceira substância a ter seus malefícios destacados é 

o propilenoglicol, constituição de nome genérico 1,2-

propanodiol, cuja periculosidade se evidencia em exposições 

prolongadas, causando descamações e amolecimento da 

estrutura epidérmica, irritação ocular, irritação das vias 

respiratórias superiores e danos a nível de sistema nervoso 

central (SILVA; LIMA, 2005). 

Também é imprescindível citar a periculosidade do 

etilenoglicol, substância que possui como sinônimos 1,2 –di-

hidroxietano,  1,2 – etanodiol, etileno di-hidratado e 

monoetilenoglicol. Sua carga danosa consiste no efeito irritativo 

epidérmico, ocular e respiratório, além de provocar desordem 

nos processos reprodutivos e ser um composto teratogênico 

quando exposto em altas quantidades segundo estudos 

laboratoriais em animais (SIGMA-ALDRICH, 2019). 

Apesar dos efeitos ressaltados, explicita-se a 

persistência da ineficiente composição de dados a respeito das 

interferências das substâncias resultantes dos cigarros 
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eletrônicos no organismo. Contudo, pelo que foi evidenciado 

constata-se a periculosidade efetuada principalmente no uso 

continuado do instrumento inicialmente usado como válvula de 

escape ao tabagismo. 

Além desses integrantes, a maioria dos cartuchos dos 

DEF contêm nicotina, droga que ativa o sistema de recompensa 

do organismo, ou seja o sistema dopaminérgico meso-

corticolímbico por meio de dois mecanismos: um direto e outro 

indireto. No mecanismo direto, a nicotina ativa os receptores 

nicotinicos acetilcolinérgicos que irão liberar o glutamato, 

neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central (SNC), 

o qual liberará dopamina, outra substância excitatória, a qual 

atingirá o sistema de recompensa e produzirá sentimentos de 

satisfação, prazer e felicidade (CARVALHO, 2018). 

 O mecanismo indireto ocorre a partir do bloqueio do 

sistemasistema ácido gama-aminobutírico (GABA), dessa 

forma, o neurotransmissor GABA não será liberado e, assim a 

depressão do SNC não será promovida, deixando-o ainda mais 

excitado e prolongando, consequentemente, os efeitos de bem-

estar. Destarte, a liberação dos neurotransmissores, as 

mudanças químicas causadas por eles no SNC e os efeitos de 

satisfação causam dependência da nicotina, cujo desejo será 

saciado pelo consumo dos DEF, por exemplo. (PLANETA, 

2015). 

Com efeito, estudos retratam um aumento no consumo 

dos cigarros eletrônicos, na contemporaneidade, mormente, 

entre adolescentes. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos 

revelam um aumento em 11,9 % na utilização desses produtos 

entre os anos de 2011 e 2014 pelos estudantes do ensino 

médio. Logo, o uso indiscrimando dos e-cigarettes, possibilita a 

condição de dependência química, estimulada pela nicotina, na 

população jovem que vai usar o cigarro eletrônico como porta 
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de entrada para o tabagismo, explica pesquisa realizada na 

Escócia.   

Além disso, é possível evidenciar que o uso dessa 

substância pela população brasileira pode gerar diversos 

problemas de saúde, dentre eles, o surgimento de neoplasias. 

Consoante o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2017, os 

cânceres de traqueia, brônquio e pulmão estão em primeiro 

lugar ao que corresponde à causa de mortalidade em homens 

e segundo em mulheres. Conquanto, além deles, o tabaco 

também encontra-se associado aos cânceres de boca, faringe 

e esôfago. Ademais, outro problema relacionado ao uso de 

cigarro é o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, uma 

vez que tende a formar placas de ateroma nos vasos 

sanguíneos e provocam efeitos cronotrópicos e inotrópicos 

positivos, que resultará no aumento do débito cardíaco. 

Em contrapartida, mesmo contendo algumas 

substâncias tóxicas, mecanismos derivados da nicotina e de 

gerar dependência, os e-cigarettes são consideras de 9 a 450 

vezes menos tóxicos que os cigarros convencionais. Essa 

característica faz com que esses dispositivos sejam comumente 

utilizados por fumantes que almejam parar com o vício, sendo 

considerados mais eficazes que adesivos de nicotina e gomas 

de mascar, por exemplo. (CARVALHO, 2018). Outrossim, 

consoante Breheny (2017), o vapor gerado pelos DEF não 

causam dano ao DNA nem reações mutagênicas, tendo, por 

conseguinte, sua capacidade de geração de tumor mitigada.  

Entende-se, portanto, que a cronicidade evidenciada na 

exposição prolongada às sustâncias já citadas torna ativa a 

nocividade desses compostos mesmo que as quantidades 

desses enquanto produtos do uso dos E-cigarretes seja menor 

que a derivada da prática tabagista. Nesse caso, pode-se 

estabelecer que embora menos danosos, ainda assim os 
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cigarros eletrônicos ocasionam exposição do ser humano e 

ainda muito pouco se conhece sobre sua natureza. 

É essencial, nessas circunstâncias, a compreensão 

aprofundada de seus mecanismos de ação, pois pelo espectro 

de estudos até hoje existentes relacionados a essa prática, 

sabe-se que a mesma oferece riscos continuados. No entanto, 

é imprescindível o investimento no aperfeiçoamento dos 

estudos, para que possam de forma mais específica ressaltar 

mecanismos ainda não compreendidos e melhorar o 

conhecimento sobre os processos até hoje já evidenciados. 

A partir do supracitado, pode-se instituir que o 

tabagismo, seja ele derivado do cigarro convencional ou dos E-

ciggy, é uma prática que não atinge somente a saúde, mas 

também interfere nas instâncias social e econômica do ser 

humano. Nesse contexto, um fator de risco para o início do uso 

do tabaco entre os adolescentes e a sua banalização, é a 

concepção de que muitas vezes é necessário fumar para 

conseguir socializar ou para poder se integrar em algum grupo 

(BARRETO, 2018).  

Dessa forma, pelo fato dos e-ciggys não emitirem o odor 

característico do tabaco, mas, pelo contrário, terem a 

capacidade de oferecer ao fumante a oportunidade dele sentir 

fragrâncias e sabores diversos que permitem sua customização 

de acordo com as suas preferências, faz com que o uso dos 

mesmos seja aderido mais facilmente pela sociedade, tendo em 

vista que o fumante não sentirá que está incomodando outras 

pessoas com a sua prática apenas pelo fato de não levar ao seu 

próximo um cheiro desagradável (ALMEIDA, 2017). . 

Assim, percebe-se que a sociedade carece de 

informações científicas sobre a composição dos materiais 

utilizados na fabricação dos e-cigarettes e sobre os efeitos 

maléficos que eles provocam no organismo. Dessa maneira, 
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por desconhecer informações desse nível, continuam 

propagando e acreditando na ideia de que os DEF são boas 

opções para aqueles que desejam abandonar o hábito de fumar 

e para aqueles que querem iniciar tal prática sem se expor a 

riscos biológicos severos. É evidente, portanto, o necessário 

avanço em pesquisas para o detalhamento a resspeito do 

cigarros eletrônicos. 

 

CONCLUSÕES  

Pelas evidências ao longo deste escrito evidenciadas, 

avalia-se que, inicialmente, a tentativa de redução dos danos 

ou de distanciamento da dependência ocasionada pelos 

cigarros convencionais originou na atualidade o insurgimento 

de dispositivos eletrônicos que abastecem tal necessidade 

desencadenando uma menor quantidade de problemáticas. 

   Contudo, é notável o pouco conhecimento relativo ao 

ecigar ainda hoje, mas sabe-se que os resultados 

demonstrados acerca do tema já demonstram que apesar dos 

cigarros eletrônicos terem surgido como uma alternativa para 

os cigarros convencionais, eles apresentam ínumeros efeitos 

adversos a saúde humana, pela condição a qual eles se 

disseminam, sem que haja avaliação da qualidade dos mesmos 

resulta a constatação da presença de substâncias como 

etilenoglicol, acroleína e propilenoglicol, produtos prejudiciais 

ao organismo. 

  Com isso, pode-se ressaltar que são necessários os 

estudos neste âmbito para validar ou não a interferência 

positiva desses sobre o afastamento da prática tabagista. Além 

disso, é importante conhecer seus efeitos pela importante 

disseminação social que tem se perpetuado recentemente, a 

qual acaba por espargir uma prática ainda pouco 
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compreendida, a do fumo pelo dispositivo eletrônico destacado 

pela presente obra. 
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RESUMO: A violência contra a mulher é um problema de saúde 
pública, multifacetado e socialmente aceito . A rede de atenção 
a saúde no âmbito da atenção básica, é responsável pela 
promoção, prevenção e proteção à saúde das mulheres vítimas 
de violência, e o profissional de saúde desempenha importante 
papel nesse contexto. O presente estudo objetivou apresentar 
uma revisão integrativa acerca do papel do profissional de 
saúde da atenção Básica diante a violência contra a mulher. 
Trata-se de uma revisão integrativa feita em 6 etapas, que 
utilizou a seguinte questão norteadora: “Qual o papel do 
profissional de saúde da atenção básica diante a violência 
contra a mulher?”. O levantamento bibliográfico foi feito nas 
plataformas PubMed, BVS, e SciELO, com estudos de 2015 a 
2019.  Foram obtidos 69 artigos, após os critérios 
estabelecidos, 9 estudos foram selecionados para compor a 
revisão integrativa, sendo 6 da BVS e 3 da SciELO. Nesse 
contexto, a equipe multidisciplinar que atua na atenção básica 
de saúde assume um papel primordial quanto às ações 
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propostas ao cenário da violência. Assim, compreende-se que 
o atendimento às mulheres vítimas de violência, ainda enfrenta 
grandes obstáculos na execução das ações, devido não apenas 
a falta de preparo dos profissionais, mas também a ambientes 
ambulatoriais inadequados à assistência. 
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Atenção básica. 
Profissionais de saúde.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A violência é um ato intencional de caráter ameaçador 

que resulta na transgressão dos direitos da vítima, gera 

traumas, revelando a qualidade das relações construídas entre 

os indivíduos. Nesse contexto, podemos classificar a violência 

em autodirigida, interpessoal e coletiva. Por sua vez, a violência 

interpessoal é composta pela violência comunitária e doméstica 

(familiar e/ou conjugal). Quanto aos atos violentos, que são 

comuns aos grandes grupos de violência supracitados, esses 

poderão afetar o campo emocional, psicológico, moral, 

patrimonial, físico e sexual da vítima (GUARINI, 2019). 

Assim, representa um problema com raízes históricas e 

perpassa por inúmeras etnias, sociedades e culturas. 

Inicialmente, é importante mencionar que o percurso histórico 

feminino sofreu uma importante reviravolta a partir da instituição 

da conjuntura do patriarcalismo, o qual se baseia na 

desigualdade/descriminação de gênero e que promoveu assim 

a multiplicação dos fatores de vulnerabilidade impostos às 

mulheres (LIMA, 2016). 

Infelizmente, a violência contra a mulher costuma ganhar 

visibilidade quando ocorrem casos radicais e extremos, a 

exemplo de estupros coletivos e feminicídio, os quais ganham 
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destaque na mídia, redes sociais e demandam uma maior 

intervenção do Estado (GARCIA, 2016). 

No Brasil, destaca-se como conquista feminina a 

aprovação da Lei n 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, que visa 

impedir a progressão da violência doméstica, familiar e 

comunitária através da instituição de repercussões penais. 

Contudo, o número de casos de violência ainda aumentam 

progressivamente no país, o que traduz a necessidade de 

enfrentar e prevenir tais atos criminosos através da expansão 

das políticas públicas destinadas à esta temática, visto que a 

mesma origina repercussões em todos os níveis da sociedade, 

representando um problema de saúde pública (LIMA, 2016). 

Com o intuito de expor à população os números 

estatísticos correspondentes à violência, a Organização 

Mundial de Saúde associada a outras entidades, lançaram uma 

série de estudos que constituem os Mapas da Violência, que 

incluiem os crimes de estupro, violência doméstica, feminicídio, 

violência online e importunação sexual. Quanto à análise do 

estupro, a prevalência desse crime ocorre no ambiente 

doméstico, sendo as vítimas mais frequentes as crianças e 

mulheres adultas. O infrator costuma ser pessoas próximas à 

vítima (BRASIL, 2018). 

O Mapa da violência de 2015 no Brasil aponta que entre 

1980 e 2013 106.093 mulheres foram vítimas de homicídio. 

Assim, o quantitativo de vítimas passou de 1.353 mulheres em 

1980 com uma taxa de 2,3, para cada 100mil mulheres, para 

4.762 em 2013 com a taxa 4,8 para 100mil, o que apresenta um 

aumento real de 252%. No Brasil constatou-se, que cerca de 

29% das brasileiras sofrem ou já sofreram algum tipo de 

violência, porém, apenas 11% dessas mulheres procuraram 

uma delegacia da mulher, e o pior, em 43% dos casos, a 
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agressão mais grave ocorre no próprio domicílio e são 

perpetradas por conhecidos ou íntimos das vítimas 

(WAISELFISZ, 2015). 

De acordo com o Atlas da violência (2019), 4.936 

mulheres foram assassinadas no país em 2017, cerca de 13 

mulheres por dia. Aumento de 30,7% (2007-2017). Contudo, 

são assassinadas mais mulheres negras do que brancas no 

país, apresentando uma taxa de 5,2 para cada 100mil mulheres 

negras e 4,7 para cada 100mil brancas. 

Devido à escassez de abordagem e explanação da 

temática durante a graduação e também no ambiente laboral, a 

maioria dos profissionais de saúde não está preparado para 

conduzirem corretamente as vítimas de violência, o que 

compromete a assistência à saúde da mulher. A atenção básica 

é essencial na detecção e condução da violência contra as 

mulheres, através do reconhecimento precoce de atos de 

agressão e na prevenção de que danos mais graves ocorram, 

tornam-se necessários profissionais capacitados e 

humanizados para a realização de um atendimento integral e 

personalizado, que deverá ser composto por uma equipe 

multidisciplinar, formada por no mínimo médico, enfermeiro e 

assistente social (BRASIL, 2018). 

Nesse contexto, para Machado et al., (2016) é 

imprescindível que os profissionais formem vínculo com as 

mulheres e promovam a escuta qualificada, caracterizada pelo 

sigilo profissional, privacidade e ausência de julgamentos. A 

partir desse contato, são elaboradas estratégias para o 

combate a violência em questão. O atendimento inicial deverá 

ser feito em uma sala reservada e sem interferências de outros 

indivíduos, para que a vítima possa expor suas necessidades, 

além de possibilitar ao profissional a realização de um exame 
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físico e anamnese detalhados, registrando todos os dados 

colhidos e classificando as lesões encontradas no prontuário da 

paciente, caso estas existam.  

Dessa forma, o profissional envolvido deve compreender 

a dificuldade da vítima em relatar os fatos, ficando atento 

também às expressões corporais e faciais apresentadas pela 

paciente. Quanto aos agentes comunitários de saúde, estes são 

fortes aliados na prevenção da violência, visto que estão em 

contato direto com as famílias, fazendo a ligação entre a equipe 

multidisciplinar e os problemas enfrentados pela comunidade 

(MACHADO et al., 2016). 

 Outro aspecto relevante é notificação compulsória da 

violência, realizado através do preenchimento da Ficha de 

Notificação Compulsória do Sistema de informação de Agravos 

de Notificação (SINAN) que é essencial na formação dos dados 

estatísticos dos casos de violência, os quais irão compor os 

mapas de violência (BRASIL, 2016). Contudo, trata-se ainda de 

informação subnotificadas pelos profissionais.  

Assim, a rede de atenção básica de saúde, além de ser 

promotora do primeiro atendimento, é responsável também pela 

promoção, prevenção e proteção à saúde das mulheres vítimas 

de violência. Tais princípios poderão ser concretizados através 

da ampliação das políticas públicas destinadas ao Sistema 

Único de Saúde e intensificação de campanhas de 

conscientização contra a violência e, dependendo da 

necessidade, encaminhar para outros serviços da rede como 

Centro de Referência Especializado em Assistência Social e 

Centro de Referência de Atenção à Saúde da Mulher em 

Situação de Violência que, apesar de não comporem a principal 

porta de entrada das mulheres violentadas, são reconhecidos 

como uma forte rede de apoio para as vitimas visto que também 
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proporcionam um atendimento integral e resoluto, que não é 

limitado à unidade básica de saúde (GUARINI, 2019). 

Diante do exposto, o presente estudo objetivou 

apresentar uma revisão integrativa acerca do papel dos 

profissionais de saúde da atenção básica diante a violência 

contra a mulher. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura 

realizado por meio do método de Pesquisa Baseada em 

Evidências, cujo objetivo é a reunião e sumarização de 

informações acerca da temática proposta através de pesquisas 

anteriores de forma ordenada, de modo a aprofundar o estudo 

em questão (MENDES, 2008). Desse modo, foi realizado esse 

processo de sumarização em seis etapas: determinar a questão 

norteadora, delimitar os critérios de inclusão e exclusão, coleta 

de dados dos artigos extraídos, avaliação criteriosa dos estudos 

selecionados para consistir a revisão integrativa, discussão e 

interpretação dos resultados e apresentação da síntese 

elaborada. 

Dessa forma, definiu-se a seguinte questão norteadora 

para compor a primeira etapa: “Qual o papel do profissional de 

saúde da atenção básica diante um quadro de violência contra 

a mulher?”. A coleta dos artigos foi realizada durante o mês de 

outubro de 2019, através do levantamento bibliográfico nas 

bases de dados e bibliotecas eletrônicas: USA National Library 

of Medicine (PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Como estratégias 

de investigação, foram utilizados três descritores, com o 
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boleano AND, na seguinte combinação: violência contra a 

mulher AND atenção básica AND profissionais de saúde.  

Quanto aos critérios de inclusão, foram selecionados 

artigos completos disponíveis eletronicamente nos idiomas 

português e inglês, no período de 2015 a 2019, e que 

contemplassem a temática proposta no título, resumo ou nos 

descritores. Após consulta na literatura, constituíram critérios de 

exclusão: artigos em duplicidade, trabalhos de conclusão de 

curso, dissertações, teses e artigos não disponíveis na íntegra.  

Logo após a busca dos artigos, procedeu-se a leitura dos 

títulos e resumos. Os estudos enquadrados nos critérios de 

inclusão foram lidos na íntegra para seleção daqueles de maior 

relevância para o tema em questão. Posteriormente, os artigos 

foram enquadrados quanto ao nível de evidência (MELNYK, 

2005), conforme pode ser observado na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Cenário das publicações na base de dados e biblioteca virtual por 
descritores 

Nível de evidência Tipo de estudo 

I Revisão sistemática ou meta-análise 
II Experimentos randomizados ou controlados 
III Experimentos controlados sem randomização 
IV Estudo de coorte ou caso-controle 

V Revisão sistemática de estudos qualitativos ou descritivos 

VI Estudos qualitativos ou descritivos 

VII Opinião de autoridades e/ou comitê de especialistas 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na base de dados SciELO, ao utilizar a combinação 

“violência contra a mulher AND atenção básica AND 

profissionais de saúde” foram encontrados 16 estudos, sendo 

12 em português e quatro em inglês. Contudo, quando 

submetidos ao filtro, restaram em quatro artigos científicos que 
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se adequaram ao estudo, sendo selecionados três para compor 

a presente revisão integrativa.  

Já na plataforma BVS, utilizando as mesmas 

combinações de descritores supracitadas, foram encontrados 

53 resultados, sendo 48 em português e cinco em inglês, ao ser 

aplicado o filtro, foram obtidos 18 artigos, todavia, somente 6 se 

adequaram ao presente estudo e foram selecionados. 

Na PubMed, não foram encontrados artigos com a 

combinação dos descritores escolhidas para a construção deste 

estudo. 

Portanto, a partir dos critérios de inclusão norteadores 

dos filtros, foram encontrados 22 artigos nas bases de dados e 

biblioteca virtual. Após uma análise minuciosa, 9 se adequaram 

aos parâmetros desejados e, assim, esta quantidade totalizou 

a amostra final de estudos desta revisão integrativa. 

Após a seleção dos 9 estudos, todos foram avaliados 

levando-se em consideração os autores, o ano de publicação, 

o título, a base de dados na qual foram encontrados. No que 

tange à base de dados, a SciELO possuiu maior 

representatividade com 66,6%; já a BVS, 33,3%. A PubMed não 

apresentou representatividade. No que tange ao nível de 

evidência, 77,7% enquadraram-se no nível VI e 22,2%, no nível 

V. Os demais níveis não detém expressão. 

Para facilitar a inspeção e apresentação dos resultados, 

elaborou-se a Tabela 2 que aponta os artigos obtidos, 

selecionados e excluídos. A Tabela 3 aponta autores, base de 

dados, ano de publicação, nível de evidência, título e os 

principais resultados de cada estudo em questão. 
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Tabela 2. Resultados da combinação: “violência contra a mulher AND atenção básica 
AND profissionais de saúde” 

Base de dados Estudos obtidos Estudos 
selecionados 

Estudos 
excluídos 

ScIELO 16 3 13 

BVS 53 6 47 

PubMed 0 0 0 

 
Tabela 3. Identificação dos artigos e apresentação de resultados 

Autores Base de 
dados/ 
Biblioteca 

Ano  Nível de 
evidencia 

Título do 
Estudo 

Principais 
resultados 

MARQUES 
et al. 

SciELO 2018 VI Estratégias 
para 
identificação e 
enfrentamento 
de situação de 
violência por 
parceiro 
íntimo em 
mulheres 
gestantes 
 

É difícil identificar 
e enfrentar a 
violência contra a 
gestante por uma 
pessoa próxima. 
As lesões físicas 
são os principais 
indícios da 
violência sofrida 
notadas pelo pré-
natal. 

SIGNORE
LLI; TAFT; 
PEREIRA 

SciELO 2018 VI Domestic 
violence 
against 
women, 
public 
policies and 
community 
health 
workers in 
Brazilian 
Primary 
Health Care 

Existe uma 
lacuna entre a 
aplicação das 
políticas públicas 
em nível local. O 
agente 
comunitário de 
saúde é o elo 
entre mulheres 
violentadas, 
profissionais de 
saúde e o 
sistema de 
saúde. 

VISENTIN 
et al. 

SciELO 2015 VI Women's 
primary care 
nursing in 
situations of 
gender 
violence 

Existem 
limitações dos 
profissionais em 
reconhecer e 
lidar com a 
violência, 
destacando a 
baixa eficiência 
da rede de 
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serviços e o 
despreparo 
profissional. 

CARNEIR
O et al. 

BVS 2019 VI Contexto da 
violência 
conjugal em 
tempos de 
Maria da 
penha: um 
estudo em 
grounded 
theory 

O contexto da 
violência 
conjugal sofrida 
pela mulher é 
capaz de ser 
identificada pelos 
profissionais de 
saúde, os quais 
podem auxiliar 
no 
enfrentamento 
da situação. 

AMARIJO 
et al. 

BVS 2018 VI Assimilação 
teórica e 
prática da 
violência 
doméstica: 
profissionais 
de 
enfermagem 
atendendo 
vítimas na 
atenção 
primária 

A articulação dos 
serviços de 
proteção e 
assistência às 
vítimas deixaria o 
atendimento 
mais efetivo e 
integral às 
mulheres 
assistidas na 
atenção básica 

LIMA et al. BVS 2017 V Assistência 
de 
enfermagem 
às mulheres 
vítimas de 
violência 
doméstica 

Devem ser 
realizadas visitas 
domiciliares para 
investigar a 
violência contra a 
mulher para 
identificar os 
casos e prestar 
assistência 

OLIVEIRA 
et al. 

BVS 2016 V Assistência 
de 
profissionais 
de saúde à 
mulher em 
situação de 
violência 
sexual: 
revisão 
integrativa 

Existe falta de 
articulação 
intersetorial e 
despreparo dos 
profissionais na 
rede de atenção 
para prestar 
assistência na 
violência contra a 
mulher. 
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COSTA; 
LOPES; 
SOARES 

BVS 2015 VI Violência 
contra 
mulheres 
rurais: 
gênero e 
ações de 
saúde 

O preconceito e 
desigualdade de 
gênero explica a 
violência 
doméstica e é um 
problema difícil 
de ser inserido 
no campo da 
saúde 

CORDEIR
O et al. 

BVS 2015 VI Formação 
profissional e 
notificação 
da violência 
contra a 
mulher 

A maioria dos 
profissionais não 
teve abordagem 
durante a 
graduação e/ou 
pós-graduação 
sobre a 
notificação da 
violência contra a 
mulher e essa 
temática não é 
foco nas 
reuniões da 
Equipe de Saúde 
da Família. 

 

A violência contra a mulher apresenta-se como 

consequência da desigualdade de gênero prevalente na 

sociedade atual, constituindo-se um entrave que perpassa 

fronteiras socioeconômicas, culturais, temporais e espaciais. 

Vem sendo um dos assuntos mais debatidos no âmbito 

mundial, sobretudo, quando se fala de políticas públicas no 

cenário da saúde (SANTOS et al., 2019). 

Logo, é de fundamental importância que o Ministério da 

Saúde (MS) ofereça subsídios para que os profissionais de 

saúde possam ser orientados quanto à conduta frente a uma 

paciente que tenha sofrido violência. Os serviços devem 

compor uma rede que forneça a mulher cuidados durante toda 

vida reprodutiva, sendo livre de discriminação e que a oriente 
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em como proceder após uma condição de violência (BEZERRA 

et al., 2016). 

Contudo, lamentavelmente, esse tipo de violência no 

Brasil, ainda possui expressivos índices, com destaque para a 

mental, física e sexual, as quais podem culminar com impactos 

negativos na vida da mulher. Por essa razão, representa um 

problema de saúde publica de cunho universal (CORDEIRO et 

al., 2015). Desse modo, os profissionais de saúde da Atenção 

Básica desempenham importante papel na detecção precoce 

desse crime por estarem em maior proximidade no processo de 

cuidado da saúde da mulher. 

De acordo com Amarijo et al. (2018), a articulação coesa 

dos serviços de proteção e assistência às vítimas de violência 

deixaria o atendimento mais efetivo e integral às mulheres 

assistidas na atenção básica. Todavia, quando elas buscam a 

atenção primária, nem sempre os profissionais irão identificar o 

problema, visto que é complexo e por muitas vezes existem 

fatores que são obstáculos para a procura do auxílio legal, a 

exemplo do medo decorrente das ameaças do agressor e a 

inibição do julgamento social.  

Essa situação do impasse na detecção na atenção 

primária pode estar atrelada à subnotificação de casos. Assim, 

muitas vitimas não possuem o manejo adequado pela Rede de 

Saúde, o que pode ser justificado pelos estudos de Cordeiro et 

al. (2015), os quais apontam que grande parcela dos 

profissionais da atenção básica não tiveram abordagem 

adequada durante a graduação e/ou pós graduação sobre a 

notificação da violência contra a mulher, bem como refere a 

ausência de foco sobre a temática nas reuniões da Equipe de 

Saúde da Família.  
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Em Carneiro et al. (2019), corrobora-se a mesma ideia 

anteriormente relatada, apontando para a necessidade de 

inserção da temática violência conta a mulher na formação 

acadêmica dos profissionais de saúde, para que, assim, esses 

agentes de transformação possam ter embasamento e 

segurança para realizar ações educativas destinadas aos 

homens e mulheres acerca desse tema, propagando, dessa 

forma, informações que venham a interferir positivamente nos 

índices de violência contra a mulher.  

Tendo e vista a pouca abordagem do assunto, ainda há 

pouco estímulo à produção cientifica sobre essa temática, 

apontando para a necessidade de maior incentivo à produção 

de trabalhos científicos nas universidades por parte dos 

próprios gestores e coordenadores dessas instituições 

considerando a grande relevância  de sua abordagem e 

discussão no âmbito acadêmico para melhoria da atenção à 

saúde da mulher (BEZERRA et al., 2016). 

Para Cruz et al., (2017), a mulher vítima de violência 

dificilmente chegará em um consultório com a queixa de 

agressão, dificultando a atuação do profissional, este em muitos 

casos, têm o foco apenas nas consequências físicas da 

agressão como traumas, escoriações e hematomas devido ao 

modelo biologicista hegemônico que tem seu foco voltado para 

a doença. Ademais, o profissional, por muitas vezes, tem 

conhecimento da situação apenas quando realiza uma visita 

domiciliar, ou quando alguma pessoa próxima à vítima relata, 

demonstrando a falta de sensibilidade para detecção precoce 

desses quadros de violência.   

Assim, o papel chave na aproximação entre vítima e os 

demais profissionais são os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), que possuem como instrumento de trabalho o 
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estabelecimento do elo entre o diálogo das mulheres 

violentadas, dos profissionais de saúde e do sistema de saúde. 

Além disso, verifica-se que deve ser dada prioridade à 

capacitação do ACS para que esse possa saber orientar a 

condução dessa mulher na rede de assistência, além de se 

proteger quanto ao risco a que está exposto, tendo em vista que 

sua maior proximidade com a vítima possibilita maior 

comprometimento pessoal. Necessitando, nesses casos, atuar 

com uma postura ética e moral a respeito do sigilo das 

informações relatadas (SIGNORELLI; TAFT; PEREIRA, 2018).  

Segundo Visentin et al., (2015), há uma dificuldade por 

parte das mulheres que sofrem violência em verbalizar o que se 

passa em sua vida, tornando difícil o acesso aos indícios e 

informações necessárias para que os profissionais da atenção 

básica reconheçam suas vulnerabilidades. Nesse ínterim, 

aponta-se o vínculo, acolhimento, empatia e escuta qualificada 

como ferramentas fundamentais para que se possa estabelecer 

a confiança entre usuária e trabalhador da saúde. 

Ademais, segundo Macedo et al., (2018), atividades em 

grupo como oficinas e atividades educativas entre mulheres que 

compartilham esse mesmo entrave também são estratégias 

possíveis de serem utilizadas pelos profissionais da atenção 

primária, sendo essas atividades fundamentais para que as 

mulheres possam se sentir à vontade para desabafar e 

compartilhar formas de enfrentamento para essa condição. 

Evidencia-se que há, ainda, preponderância do modelo 

de assistência biologicista e medicalizante o qual limita a visão 

do profissional de saúde que deveria ser empregada de forma 

integral para a identificação precoce de quem está sobre 

condições de violência. Dessa forma, o foco na patologia, 

diagnóstico e tratamento acaba sendo um empecilho para uma 
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maior resolutividade e condução dessa mulher na rede 

intersetorial (SILVA et al., 2015). 

De acordo com Bezerra et al., (2016), a preocupação por 

parte dos profissionais de saúde com relação a violência contra 

mulher fica restrita aos impactos que trará para a Saúde da 

Mulher, deixando de lado as implicações judiciais que essa 

condição traz. Logo, a vítima fica sem direcionamento, sendo 

difícil superar o trauma ocorrido. Além de tratarem dessas 

situações como um caso policial que se solucionará, 

unicamente, com a prisão do agressor, transferindo, dessa 

forma, a culpa de sua ocorrência para o serviço de segurança 

pública.  

Em Delziovo et al., (2018), foi observado que como 

decorrência da violência sexual, muitas mulheres ficam 

grávidas, implicando consequências devastadoras para suas 

vidas. Por seguinte, a contaminação com Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST’s) também se faz presente, 

sendo seu risco bem maior quando o abuso é realizado por mais 

de um agressor. Nesse contexto, define-se como imprescindível 

a ação rápida e efetiva dos profissionais de saúde na realização 

da contracepção de emergência e profilaxias das IST’s.  

No tocante ás funções dos serviços de saúde, é 

percebido a necessidade de elaboração de estudos mais 

amplos não só voltados aos nos serviços de referência, mas   a 

toda rede de atendimento integrante do SUS, com a finalidade 

de promover melhorias nas notificações dos casos e redução 

dos danos às vítimas, garantindo assim a punição dos culpados 

(PINTO et al., 2017).  

 Além disso, infelizmente, ainda existe uma lacuna entre a 

aplicação das políticas públicas federais voltadas ao cuidado 

contra a violência da mulher a nível local, o que pode 
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representar riscos para essas mulheres (SIGNORELLI; TAFT; 

PEREIRA, 2018). Entretanto, diversas conquistas no âmbito da 

saúde da mulher trouxeram melhoras para a assistência 

prestada nos serviços da atenção básica, dentre elas, a 

implementação do Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Mulher que em 2004 tornou-se Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher, tendo essa, como um dos principais 

focos o cuidado com as adolescentes expostas à violência 

(MINAYO et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Em virtude da multifatorialidade do fenômeno da 

violência contra a mulher e da sua longa construção histórica, 

pode-se inferir que a desconstrução da rede de violência que 

une esse fenômeno requererá ainda alguns anos. Contudo, no 

prazo disposto atualmente, ainda poderão ser realizadas 

inúmeras contribuições para que ocorra a involução dos atos 

violentos contra a figura feminina. Apesar de o Estado ser 

detentor de grande parte do poder e recursos, o papel de 

realizar as mudanças idealizadas também recai sobre a 

sociedade em geral. Em conjunto, esses atores do cenário 

social em muito contribuirão.      

 Nesse contexto, os profissionais multidisciplinares da 

atenção básica de saúde, que constitui a principal porta de 

entrada das vítimas, assumem um papel primordial quanto às 

modificações propostas ao cenário da violência. Essa 

importância se justifica pelo fato de que a violência é uma 

prática que causa adoecimento, seja da ordem física ou 

psíquica. Assim, através da capacitação dos profissionais que 

compõem a atenção básica aliada à instituição de uma rede de 
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atendimento redigida especificamente para as mulheres vítimas 

de violência, se tornará possível alcançar um cuidado resolutivo 

e integral, que além de tratar as que sofreram tais atos, também 

será eficaz, à sua medida, em impedir que novas mulheres 

sejam vitimizadas. 

          Compreende-se que o atendimento às mulheres vítimas 

de violência, ainda enfrenta grandes obstáculos na execução 

das ações, devido não só a falta de preparo dos profissionais 

como também ambientes ambulatoriais inadequados à 

assistência. Além disso, muitos profissionais ainda empregam 

o modelo biomédico, centrado apenas na doença esquecendo 

de priorizar ações de caráter preventivo e de promoção à 

saúde. 

           Ressalta-se a escassez de estudos científicos nesta 

área o que remete a importância de enfocar melhor as questões 

relacionadas a violência contra a mulher, pois torna-se 

necessário a identificação precoce dos atos de agressividade 

para que os mesmos sejam combatidos.  

             Por fim, é necessário que as mulheres conheçam os 

seus direitos reprodutivos, sexuais e legais, embora no que 

tange as leis de proteção, ainda prevalece à ineficácia das 

mesmas perante as vítimas que denunciam seus parceiros, 

gerando medo, angústia, sentimento de insegurança para 

aquelas mulheres que decidem denunciar o agressor. Somado 

a isso, é muito importante o contato entre as mulheres vítimas 

de violência, através disso cria-se uma verdadeira rede de 

apoio, onde as mulheres aprendem uma a ajudar a outra, de 

forma a compreender a situação exposta por cada vítima.           
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RESUMO: A família é um dos pilares da vida psicológica dos 
indivíduos, influenciando os padrões de comportamento, o 
sentimento de pertencimento social e a saúde psíquica. Tal 
estrutura pode ser abalada quando há um membro com 
microcefalia que ocorre quando o menino apresenta perímetro 
cefálico igual ou inferior a 31,9cm, e a menina, igual ou inferior 
a 31,5cm. Dessa forma, o presente estudo objetivou-se 
compreender a percepção de genitoras de crianças com 
microcefalia no tocante as ações de enfrentamento deste 
agravo. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e 
qualitativo, realizado com sete mães de crianças com 
microcefalia, em um Centro de Referência Municipal de 
inclusão para pessoas com deficiência em João Pessoa, 
Paraíba. Os dados foram coletados por meio de entrevistas e 
submetidos à análise de conteúdo. As categorias emergidas 
foram: (1) O impacto do diagnóstico de microcefalia na vida das 
genitoras. (2) Dificuldade x enfrentamento nos cuidados ao 
recém nascido com microcefalia. (3) Assistência dos serviços e 
orientações dos profissionais de saúde frente às crianças com 
microcefalia. Destarte, a valorização das mães por ser a 
principal cuidadora da criança, gera o efeito de reciprocidade 
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entre profissional de saúde e usuário culminando em confiança 
e respeito mútuo, e tem sido fator significante na redução de 
agravos à saúde após o nascimento. 
Palavras-chave: Crianças. Microcefalia. Genitora. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A microcefalia é uma malformação congênita em que o 

cérebro do recém-nascido não se desenvolve de maneira 

adequada. É caracterizada por um perímetro cefálico inferior ao 

esperado para a idade e sexo, e, dependendo de sua etiologia, 

pode ser associada a malformações estruturais do cérebro ou 

ser secundária a causas diversas (BRASIL, 2016). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

literatura científica internacional, a microcefalia é uma anomalia 

em que o Perímetro Cefálico (PC) é valor igual ou menor que 

32cm, levando em consideração o tempo de gestação (WHO, 

2016). O PC varia conforme a idade gestacional do recém-

nascido. Assim, a maioria das crianças que nascem após nove 

meses de gestação, o PC de 33cm é considerado normal para 

a população brasileira, podendo haver alguma variação para 

menos, dependendo das características étnicas e genéticas. 

Diante do aumento dos casos de microcefalia em recém-

nascidos, o Ministério da Saúde passou a adotar, novos 

parâmetros para medir o perímetro cefálico e identificar casos 

suspeitos de bebês com microcefalia. Para menino, a medida 

será igual ou inferior a 31,9 cm e, para menina, igual ou inferior 

a 31,5 cm (BRASIL, 2016). A mudança está de acordo com a 

recomendação anunciada recentemente pela OMS, e tem como 

objetivo padronizar as referências para todos os países, 
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valendo para bebês nascidos com 37 ou mais semanas de 

gestação. 

O Brasil e outros países da América Latina e do Caribe, 

particularmente as populações urbanas pobres, enfrentam um 

enorme desafio com a epidemia do Zika virus. A respeito disso, 

o governo brasileiro, instituições de saúde pública, agências de 

pesquisa, universidades e institutos de pesquisa, comunidades 

profissionais e científicas e a sociedade civil devem se unir para 

mostrar a capacidade de enfrentar esse emergente problema 

de saúde (HORTON, 2016).  

O Ministério da Saúde declarou, em novembro de 2015, 

estado de emergência sanitária nacional devido a um surto em 

Pernambuco de neonatos com microcefalia, com o registro de 

268 casos. O valor é muito superior à média do período 2010- 

2014 que correspondeu a nove casos por ano. O número cresce 

de forma alarmante, sugerindo que poderá haver milhares de 

crianças afetadas (BRASIL, 2015).  

Estão sendo investigados 5.640 casos suspeitos de 

microcefalia em todo o país. Até o dia 20 de fevereiro de 2016 

o boletim apontava que 583 casos já tiveram confirmação de 

microcefalia, sendo que 6 com relação ao vírus Zika. Os 583 

casos confirmados ocorreram em 235 municípios, localizados 

em 16 unidades da federação: Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Rondônia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do 

Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ao todo, foram 

notificados 120 óbitos por microcefalia e/ou alteração do 

sistema nervoso central após o parto (natimorto) ou durante a 

gestação (abortamento ou natimorto). Destes, 30 foram 
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confirmados para microcefalia e/ou alteração do sistema 

nervoso central. Outros 80 continuam em investigação e 10 já 

foram descartados (BRASIL, 2016). 

A microcefalia não é transmissível e está sendo 

associada a uma série de fatores, desde desnutrição da mãe e 

ao abuso de drogas até infecções durante a gestação, como a 

rubéola, a toxoplasmose e ao citomegalovírus, entre outras. 

Uma variedade de anormalidades e síndromes metabólicas 

e/ou genéticas, agressões ambientais e causas ainda 

desconhecidas pode afetar o desenvolvimento do cérebro e se 

associar à doença. Embora as investigações não sejam 

conclusivas, a principal suspeita da causa do surto é a infecção 

materna pelo Zika vírus transmitido pelo Aedes aegypti, RNA-

vírus do gênero Flavivírus, família Flaviviridae (Reis, 2015).  

Dentre as manifestações clínicas da microcefalia estão à 

epilepsia, paralisia cerebral, retardo no desenvolvimento 

cognitivo que ocorre em cerca de 90% dos casos, 

comprometimento motor e fala que pode variar de acordo com 

o grau de acometimento cerebral, além de acometimento de 

funções sensitivas como visão e audição (BRASIL, 2016). 

Um estudo realizado, envolvendo crianças com 

microcefalia revelou queo nascimento de uma criança com 

malformação congênita afeta a dinâmica familiar, provocando 

afetos permeados de angústia, ansiedade e frustração. A 

microcefalia no bebê conduz a família a questionar os seus 

planos de vida, os seus sonhos e desejos. Os pais 

compreendem a necessidade de proporcionar estímulos 

contínuos de desenvolvimento para as competências de 

aprendizagem e sociais, visando o empoderamento da criança 
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com microcefalia como sendo um cidadão no mundo (FÉLIX; 

FARIAS;2018). 

Ao lidarmos com a criança com microcefalia, entende-se 

como importante compreender as implicações no desempenho 

ocupacional dessas crianças, refletidos em seu cotidiano, bem 

como o papel da família no processo de acolhimento e 

assistência à essas crianças, sobretudo nos primeiros anos de 

vida, fase em que a formação de habilidades primordiais e a 

plasticidade neuronal estão fortemente presentes, 

proporcionando amplitude e flexibilidade para progressão do 

desenvolvimento nas áreas motoras, cognitiva e de linguagem 

(BERTUOLI;2016).  

Frente ao evento inusitado de alteração do perímetro 

cefálico e a ocorrência de registros de microcefalia em recém-

nascidos no País, considerando a microcefalia um agravo 

emergencial em saúde pública, que tem impacto na qualidade 

de vida das crianças e suas famílias e que pode causar um 

possível aumento da mortalidade neonatal evidencia-se à 

relevância deste estudo. Diante exposto, a pesquisa tem como 

questão norteadora: Qual a compreensão das genitoras de 

crianças com microcefalia no tocante as ações de 

enfrentamento desta patologia? 

Destarte, o objetivo deste estudo foi compreender a 

percepção de genitoras de crianças com microcefalia no 

tocante as ações de enfrentamento deste agravo. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com 

abordagem qualitativa, desenvolvida no Centro de Referência 

Municipal de Inclusão para pessoas com Deficiência da cidade 

de João Pessoa, Paraíba. 

A população do estudo foi composta por 20 mães de 

crianças com microcefalia atendidas no referido local. A 

amostra foi obtida por conveniência e por saturação dos dados 

totalizando sete entrevistadas. Foram utilizados como critérios 

de inclusão: as mães de crianças com microcefalia atendidas 

no local da pesquisa; maiores de 18 anos; com capacidade 

cognitiva para responder as questões contempladas no 

instrumento de coleta de dados; com disposição e interesse 

em participar da pesquisa através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). E, como critério de 

exclusão: a não adequação aos critérios de inclusão. 

Os dados foram coletados no período de setembro a 

outubro de 2016, por meio de entrevista semiestruturada, 

contendo dados de caracterização da amostra e questões 

norteadoras do estudo, que se seguem: Qual a sua percepção 

frente ao diagnóstico de microcefalia? Qual a ferramenta de 

enfrentamento utilizada para o cuidado e relacionamento com 

o recém nascido com microcefalia? Qual a dificuldade 

vivenciada frente aos cuidados com o recém nascido com 

microcefalia? Você acha que a demanda dos serviços 

ofertados e orientações dos profissionais de saúde é suficiente 

para prestação de uma assistência satisfatória para as 

crianças com microcefalia? Senão, explique. Ressalta-se que 
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as entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra para 

posterior análise.  

O material empírico foi analisado conforme a proposta de 

análise de conteúdo, na modalidade análise temática 

transversal, descrita por (BARDIN; 2011)essa abordagem 

consiste num conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, visando a obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção 

dessas mensagens.  

Para a análise, realizou-se o recorte das falas, levando-se 

em consideração a frequência dos temas extraídos dos 

discursos, a fim de se encontrarem os principais núcleos de 

sentido, cuja presença dão significado ao objetivo proposto 

(MINAYO, 2015).  

O estudo atendeu às diretrizes da Resolução 466/2012 e 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Ciências Medicas da Paraíba (FCMPB).  Todos os sujeitos 

participantes assinaram o TCLE. Para assegurar o anonimato, 

os discursos foram identificados com as letras “M”, em 

referência à palavra Mãe, seguido do número, conforme a 

sequência de sua realização. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As sete mães participantes do estudo tinham faixa etária 

entre 19 e 39 anos com média de 29 anos. No tocante à 

situação conjugal, cinco delas são casadas e duas eram 
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solteiras. Quanto à profissão quatro eram do lar, uma 

comerciante, uma estoquista, uma estudante e possuíam em 

média dois filhos no momento da entrevista. Pelo fato de a 

amostra ser majoritariamente feminina, utilizaremos o termo 

mães ao nos referirmos às participantes deste estudo.  

A partir da análise temática emergiram três categorias 

relevantes: (1) O impacto do diagnóstico de microcefalia na vida 

das genitoras. (2) Dificuldade x enfrentamento nos cuidados ao 

recém-nascido com microcefalia. (3) Assistência dos serviços e 

orientações dos profissionais de saúde frente às crianças com 

microcefalia. 

CATEGORIA I – O IMPACTO DO DIAGNÓSTICO DE 

MICROCEFALIA NA VIDA DAS GENITORAS 

O impacto causado pelo diagnóstico da criança com 

deficiência na família se caracteriza pela mistura de 

sentimentos extremos, como amor e ódio, alegria e sofrimento, 

aceitação e rejeição, euforia e depressão, além de sentimentos 

de angústia, como o medo, a culpa e vergonha (BERTUOLI; 

2016). A forma como as mães recebem o diagnóstico reflete 

diretamente no modo de enfrentamento, conforme observa-se 

nas falas a seguir: 

[...] Eu estava grávida de sete meses na clínica de 

ultrassom, quando soube do diagnóstico chorei muito de início, 

após uma semana aceitei, passou. O problema foi porque o 

médico me mostrou umas imagens feias, depois aceitei, pensei, 

ele vai ter uma característica a mais, uma coisinha a mais, um 

detalhe pra eu amar mais (M1). 
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[...] Eu descobri quando ele nasceu na hora do parto, eu vi 

logo o pé torto aí depois a médica pegou e disse o que ele tinha 

(M2). 

[...] Eu descobri o diagnóstico no parto quando ela nasceu, 

eu chorei muito sem parar e quando o pediatra passou a visita 

disse também que ela tinha. Eu tive foi pressão alta, passei sete 

dias internada sem baixar de jeito nenhum, foi ruim viu, pense 

(M3). 

[...] Descobri quando fui com meu esposo fazer a ultrassom 

na clínica e o próprio médico explicou e mostrou algumas 

imagens, aí a gente pensou logo em tirar porque as imagens 

eram feias, chocantes, pensei até em tirar minha vida se não 

fosse pecado (M5). 

Enfaticamente, os trechos dos depoimentos revelam o 

impacto do diagnóstico de microcefalia na vida de tais 

genitoras, caracterizado pela dificuldade de enfrentamento da 

referida situação, considerando principalmente o sofrimento 

mental vivenciado no momento do diagnóstico, além do 

despreparo dos profissionais médicos em abordar tal 

problemática.  

É de suma relevância o apoio emocional durante a 

gravidez, o parto e o puerpério. O apoio do companheiro, da 

família e dos amigos são medidas preventivas contra o 

sofrimento mental puerperal, é importante que a mulher se sinta 

amada e segura. Devendo ser encaminhada a mãe com risco 

elevado de depressão pós-parto ou outros transtornos mentais 

aos serviços de saúde mental (BRASIL, 2016).  

Para confirmação do diagnóstico é necessário à avaliação 

da criança que inclui anamnese completa e aferição da medida 



PERCEPÇÃO DE GENITORAS DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA 

416 
 

do perímetro cefálico, histórico da gestação, e exame físico dos 

seus pais, amostra de sangue materno e do sangue do cordão 

umbilical para pesquisa de Reverse TranscriptionPolymerase 

Chain Reaction (RT-PCR), técnica utilizada para verificar a 

expressão gênica) para ZIKAV, sorologia para toxoplasmose, 

rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis, dengue e 

chikungunhya. A realização de exames por imagem são 

necessários, entre eles a ultrassonografia transfontanela, a 

tomografia computadorizada do encéfalo e/ou ressonância 

magnética (BRASIL, 2015). 

A associação entre alguns tipos de infecções maternas e as 

anomalias congênitas foram reconhecidas há muito tempo, 

especialmente quando a infecção ocorre durante as primeiras 

12 semanas de gestação (SILASI; CARDENAS; KWON; 

RACICOT; ALDO; MOR; 2015). Em 2015 foram consolidadas 

evidências que corroboram o reconhecimento da relação entre 

a presença do vírus Zika e o aumento da ocorrência de casos 

de microcefalia no País (BRASIL, 2015), fato também 

vislumbrado no depoimento das mães entrevistadas: 

[...] Descobri no parto quando nasceu, eu fiz uma ultrassom 

com oito meses e não deu nada, só soube no parto mesmo. Eu 

tive Zika com cinco meses de gestação. O diagnóstico foi 

fechado quando ele fez a ultrassom transfontanela que viu a 

microcefalia e a calcificação da cabeça (M6). 

[...] No dia que eu soube foi na última ultrassom, já estava 

com nove meses, estava eu e meu esposo juntos, mesmo na 

época do surto de Zika, o médico perguntou porque eu estava 

fazendo a ultrassom com nove meses e eu disse que era porque 

tive a doença com dois meses de gestação, aí ele disse sem 
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pena que ela tinha microcefalia que a cabeça dela era do 

tamanho de uma laranja. O pior que a médica que eu fazia pré-

natal já sabia, porque com seis meses eu fiz uma ultrassom que 

o médico disse que a barriga dela estava maior que a cabeça e 

até grifou no resultado e ela não me falou nada, como pode? 

Se ela ficou com medo de eu fazer alguma besteira a decisão 

era minha, não cabia a ela me esconder (M7). 

Compreende-se, a partir dos trechos acima, a correlação 

entre a infecção pelo vírus Zika e o aumento da ocorrência de 

casos de microcefalia, principalmente durante o período de 

gestação.  

A notícia de uma criança portadora de microcefalia 

congênita causa um grande impacto no ambiente familiar 

despertando sentimento de impotência de gerar um filho 

“perfeito”, ansiedade quanto ao futuro dessa criança, angústia 

em relação aos cuidados, preocupações sobre a questão da 

estética, medo em relação à aceitação dessa criança na 

sociedade. De um modo geral, o recebimento do diagnóstico 

caracteriza-se como um momento difícil para toda a família, 

causando, geralmente, choque e negação, uma vez que 

concretiza o medo comum das gestantes em relação às 

malformações de seus fetos (BARROS, et.al; 2017).  

Para superar todas essas adversidades é necessário à 

família contar com todo apoio e informações dos profissionais 

que estejam envolvidos com a assistência dessa criança, pois 

os pais vivem uma instabilidade emocional devido à incerteza 

do futuro do seu recém-nascido, e todos os membros da família 

terão de passar por mudanças de papéis, alteração em sua 

maneira de agir com o outro, mudanças de atitude em relação 
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ao seu modo de vida, rotinas do lar, rotinas médico-hospitalares 

e, até mesmo, mudanças de valores. A família terá que lidar não 

apenas com a aceitação da diferença no meio externo à ela, 

mas também com questões que circunscrevem a família nessas 

condições, geralmente inseridas num contexto de maior 

vulnerabilidade social e econômica, tornando-as quase 

invisíveis, sem reconhecimento enquanto grupo social. (FÉLIX; 

FARIAS;2018).  

Diante do exposto, percebeu-se que a forma como as mães 

recebem o diagnóstico da microcefalia ainda é permeado de 

despreparo dos profissionais médicos na revelação deste tão 

temido agravo, gerando na sua maioria um impacto negativo 

com repercussões para toda vida. Em nenhum dos relatos, 

verificou-se o suporte de uma equipe multidisciplinar capacitada 

para este momento da revelação da patologia. Assim, percebe-

se, que mesmo fazendo uso de recursos como a comunicação 

verbal e não verbal (através de imagens), faz-se necessário 

ainda à qualificação dos profissionais de saúde para este 

momento tão delicado do diagnóstico da microcefalia.  

CATEGORIA II - DIFICULDADE X ENFRENTAMENTO 

NOS CUIDADOS AO RECÉM-NASCIDO COM 

MICROCEFALIA 

Passado o impacto do diagnóstico surgem então as 

preocupações em relação à sobrevivência e ao futuro da 

criança, quanto o desconhecimento e dificuldade sobre como 

cuidar; aspectos estes que podem acarretar sentimento de 

culpa, de impotência e dependência de terceiros.  

Contudo, nos depoimentos das entrevistadas observou-se 

que a maioria não relatou maiores dificuldades encontradas 
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frente aos cuidados com as crianças com microcefalia nos 

primeiros momentos. É perceptível o processo de 

enfrentamento diante de tão situação, conforme vislumbrado 

nos relatos a seguir: 

[...] O primeiro mês de vida dele foi normal, igual a minha 

primeira filha, quando ele nasceu passou um tempinho lá né? 

Depois pegou o peito direitinho, pegou chupeta, saiu três dias 

depois. Quando nasceu teve apgar 10/10, tudo normal direitinho 

(M1).  

[...] Foi tudo normal, só um cuidado a mais (M2), (M3) e 

(M7). 

[...] Achei normal, ela é normal, não é essas coisas que o 

povo falam, não achei diferença nenhuma era igual aos os 

outros, agora ela é mais abusadinha, chatinha, chora mais, 

porém, tem que ter mais cuidado (M4).  

[...] Não achei dificuldade no cuidado dela, foi tudo normal, 

ela só é mais chorosa que as outras crianças (M5).  

[...] Foi normal, não trato ele como doente, ele tem apenas 

limitações, um retardo, ele faz tudo, não quero que ele seja 

digno de pena de ninguém, ele não é especial, ele é normal 

(M6). 

Cuidar de uma criança é uma atividade que requer a 

aquisição de habilidades e competências por parte do cuidador, 

não sendo uma tarefa fácil ou espontaneamente desenvolvida. 

Há sobrecarga de trabalho e, na medida em que o 

comportamento do bebê muda, conforme o desenvolvimento, a 

família precisa também mudar e se adaptar às novas demandas 

(PEREIRA et al.,2014).  
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Nas falas explicitadas evidencia-se que as mães tratam 

com naturalidade e normalidade o cuidado destinado às 

crianças com microcefalia, e retratam que como suporte de 

estratégias de enfretamento, utilizam em sua maioria, os meios 

de comunicação (internet e televisão) e a espiritualidade, como 

referem os trechos a posteriore: 

[...] Esperamos em Deus, Deus trabalha né? A internet 

só tem coisas feias. Quando ela nasceu foi lindo, não foi 

daquele jeito como os médicos tinham me mostrado nas 

imagens. O que mata mais os pais é o preconceito com a 

fisionomia (M5). 

[...] Procurei na internet, mas não me desesperei quanto 

aos cuidados (M2) e (M3).  

[...] Eu pesquisei na internet e vi que sempre existiu só 

que agora está muito por conta do Zika vírus. O que me deu 

forças foi ela e Deus, cada dia me ensinando mais né? (M7) 

[...] Eu não fui atrás de nada não, assisti uma reportagem 

na televisão sobre o assunto que me ajudou, mas não procurei 

na internet, pois só tem coisas feias, e se perguntar a outras 

pessoas elas fazem maior alarde, aí não fui atrás (M6). 

O enfrentamento pode focar-se no problema, na emoção 

ou reunir ambos, pode incluir diferentes tipos de estratégias, 

como a religiosidade, por exemplo. Nesse sentido, a 

espiritualidade pode representar uma importante fonte de 

suporte e aconchego para muitas pessoas, conforme relato 

descrito no estudo de Félix e Farias (2018): “Eu entendo que é 

uma deficiência muito severa, mas, com a ajuda de Deus, pode 

desenvolver”. Hoje em dia, ao contemplar o indivíduo numa 

perspectiva biopsicossocial, a espiritualidade é uma forma 
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muito utilizada de enfrentamento, sendo importante considerar 

esse aspecto no atendimento dos usuários de serviços de 

saúde. 

Os meios de comunicação são bastante úteis e de fácil 

acesso por partes dos usuários, facilitam a realização de 

pesquisa, a geração de conteúdo, o atendimento ao cliente a 

construção de relacionamentos, a troca intensa de 

informações.Todavia, também tem seu lado negativo, com a 

exposição de matérias e informações, que por vezes, possuem 

conteúdo sem confiabilidade que geram repercussões como 

alienação, depressão e isolamento, quando usado de forma 

inapropriada.  

Desse modo é oportuno salientar que, no concernente à 

prestação de apoio as genitoras de crianças com microcefalia, 

o avanço científico atrelado ao acolhimento qualificado dos 

profissionais de saúde; o emponderamento dos genitores 

através das religiosidade/espiritualidade, bem como, a busca de 

informações através dos meios de comunicação, quando 

utilizados de forma apropriada; podem melhorar 

significativamente a qualidade de vida tanto destas crianças 

como de suas famílias e tornar-se facilitadores em nível de 

intervenções terapêuticas. 

CATEGORIA III - ASSISTÊNCIA DOS SERVIÇOS E 

ORIENTAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE 

A CRIANÇAS COM MICROCEFALIA 

O apoio social é um importante fator de proteção e 

promoção de saúde mental nos pais dessas crianças. O suporte 

socioemocional auxilia no desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento para as dificuldades de manejo da vida diária em 
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pais de crianças com déficit intelectual. Desse modo, além do 

acompanhamento da criança, faz-se necessária a atenção aos 

grupos de pais para verificar indicadores de problemas 

emocionais e de qualidade de vida, estruturando-se uma rede 

de suporte social para promover saúde mental nessas famílias 

(BRUNONI; et. al., 2016).  

As redes e ações de apoio às crianças com microcefalia 

precisam ser fortalecidas e elas representam atualmente 

formas relevantes de garantia quanto à inserção destas em 

programas de estimulação cada vez mais precoce. Crianças 

com microcefalia e prejuízos do desenvolvimento 

neuropsicomotor necessitam de estimulação precoce, que 

objetiva estimular a criança e ampliar suas competências, 

abordando os estímulos que interferem na sua maturação, para 

favorecer o desenvolvimento motor e cognitivo. A criança deve 

ser inserida nesse programa, que deve ter seu início tão logo o 

bebê esteja clinicamente estável e se estender até os 3 anos de 

idade (BRASIL, 2016). Conforme averiguado nos discursos que 

a seguir: 

 [...] Eu recebi informações quanto à microcefalia e o 

encaminhamento para fazer o tratamento ainda na maternidade 

(M2). 

[...] Quem me encaminhou foi à médica do postinho, tudo 

bem direitinho. Os serviços são bons, ela faz acompanhamento 

com a neuro, fono e fisio (M3). 

[...]A doutora disse que eu levasse ela para fazer 

acompanhamento, aí desde que ela nasceu que faço o 

tratamento dela, eu acho que ela está se desenvolvendo bem 

(M4). 
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[...] Tive bastante informação na maternidade, graças a 

Deus, toda hora tinha enfermeiras, médicos, todo mundo em 

cima, não faltou assistência. Eu levo ela na estimulação visual, 

fono, fisio, sou muito bem atendida desde a recepção, gosto 

demais das meninas e principalmente, do acompanhamento 

com a neuro, ela é ótima (M7). 

Oferecer esclarecimento acerca da microcefalia deixará 

a mãe e os familiares fortalecidos para lidar melhor com a 

situação (BRASIL, 2106). Através da comunicação 

multidisciplinar junto com a família, a criança irá se sentir mais 

segura e apresentará melhor prognóstico, daí o pressuposto de 

que a ajustabilidade e adequabilidade são fundamentais para a 

intervenção eficaz que devem ser de acordo com cada caso. Os 

esclarecimentos prestados pelos profissionais devem estar 

incluídos nos serviços especializados de reabilitação, de exame 

e diagnóstico e serviços hospitalares (BRASIL, 2015).  

Contudo, evidenciou- se por meio das falas das genitoras 

que as informações quanto o cuidado por vezes, são 

negligenciadas. Outra dificuldade apontada pelas mães diz 

respeito à demora na realização dos exames necessários ao 

longo do tratamento, onde os mesmos deveriam estar 

disponíveis e acessíveis para todas essas crianças: 

[...] Os serviços são bons, agora os exames demoram 

muito para chegar e a gente tem que esperar porque não tem 

dinheiro para pagar, eu fico desesperada com a demora, pois 

sei que é importante fazer esses exames (M2). 

[...] Não recebi nada de informação na maternidade. 

Acho ruim os exames que demoram (M3). 
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[...] As informações foram mínimas, nem tudo a gente 

gosta, eu levo ela pra fazer fono, fisio e os exames faço 

particular porque no SUS as coisas demora muito (M5). 

[...] Não recebi muitas informações da doença na 

maternidade não, recebi encaminhamento para pediatra para 

fazer o tratamento, como tudo isso foi no início nem eles sabiam 

o que deveriam fazer, agora não, eles sabem, já estudaram, na 

época que eu tive foi mesmo no período do surto. Ele faz fono 

e fisio, quanto mais acompanhamento melhor para ele e faço 

exercícios em casa também (M6). 

A Estimulação Precoce é definida como um programa de 

acompanhamento e intervenção clínico-terapêutica 

multiprofissional com bebês de alto risco e com crianças 

pequenas acometidas por patologias orgânicas como, a 

microcefalia, buscando o melhor desenvolvimento possível, e a 

diminuição das sequelas do desenvolvimento neuropsicomotor; 

bem como de efeitos na aquisição da linguagem, na 

socialização e na estruturação subjetiva, podendo contribuir, 

inclusive, na estruturação do vínculo mãe/bebê e na 

compreensão e no acolhimento familiar dessas crianças 

(BRASIL, 2016).  

As ações de reabilitação precoce de bebês nascidos com 

microcefalia promovem a harmonia do desenvolvimento entre 

vários sistemas orgânicos funcionais (áreas: motora, sensorial, 

perceptiva, proprioceptiva, linguística, cognitiva, emocional e 

social) dependentes ou não da maturação do Sistema Nervoso 

Central (BRASIL, 2016).  

Assim, percebe-se que todos os neonatos com 

microcefalia devem receber avaliação, reabilitação precoce e 
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acompanhamento regular durante a infância, incluindo: 

crescimento da cabeça, histórico da gestação, antecedente 

materno e familiar, avaliação de desenvolvimento, exames 

físicos e neurológicos, incluindo avaliação da audição e ocular 

para identificação de problemas.  

Desse modo é importante que haja parceria entre a 

equipe multidisciplinar e os pais nas tomadas de decisões e 

orientações quanto ao cuidar da criança com risco estabelecido 

como a microcefalia, afim de implementar estratégias para 

promover o desenvolvimento das áreas fracas, melhorar ou 

reduzir a gravidade dos atrasos existentes e obtenção de 

resultados expressivos na vida dessa criança. 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo confirmou o impacto relevante e 

negativo na vida de genitoras de crianças com microcefalia, 

frente à revelação do diagnóstico e a falta de preparo dos 

profissionais médicos elucidados nos depoimentos 

apresentados. A família, as orientações dos profissionais, a 

religiosidade/espiritualidade e os meios de comunicação 

emergiram como um fio condutor na vida dessas mulheres, no 

sentido de proporcionar a construção da aceitação e o 

empoderamento para o cuidar. Contudo, percebeu-se que deve 

haver mais investimentos por parte das autoridades públicas, 

para realização de capacitações permanentes aos serviços e 

profissionais de saúde que lidam com essa obscura patologia. 

Faz-se necessário também a melhoria no acesso aos exames 
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indispensáveis ao longo do tratamento, com resultados em 

tempo hábil para melhorar a resposta terapêutica. 

No tocante aos achados desta pesquisa, evidenciou-se 

ainda que o significado de cuidado varia tanto para os 

profissionais como para as próprias mães. Porém, o cuidado na 

forma de atitudes e sentimentos intrínsecos de preocupação, 

desvelo, atenção, carinho e amor é um ponto chave tanto para 

a essência da equipe multidisciplinar, como para o cuidado de 

qualidade que essas crianças necessitam, esse cuidar vai além 

de uma simples orientação as genitoras sobre como proceder 

com o bebê.  

Ressalta-se por sua vez que algumas mães e 

profissionais ainda possuem uma visão do cuidado limitada à 

assistência técnica, fato este, que revela a necessidade de 

ampliação do conhecimento dos aspectos conceituais do 

cuidado para além das obrigações dos profissionais, a fim de 

construir um vínculo de fundamental importância para o 

tratamento. A valorização das mães por ser a principal 

cuidadora da criança gera o efeito de reciprocidade entre 

profissional de saúde e usuário capaz de gerar confiança e 

respeito mútuo, e tem sido fator significante na redução de 

agravos à saúde após o nascimento. 
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RESUMO: O câncer é uma doença caracterizada pela 
proliferação celular anormal e desordenada, que pode acometer 
várias partes do corpo e, consequentemente, prejudicar sua 
capacidade funcional. O câncer de mama representa a 
neoplasia maligna mais frequente que acomete as mulheres em 
todo o mundo. No Brasil representa também o principal tipo de 
câncer na população feminina. O presente estudo trata-se de 
um relato de experiência de acadêmicos de medicina sobre 
uma ação educativa e de cuidados com a saúde da mulher, 
desenvolvida pelo projeto de extensão intitulado “Educação 
Popular em Saúde”, o qual faz parte da Faculdade de Medicina 
Nova Esperança, localizada no município de João Pessoa-PB. 
A ação foi realizada na própria instituição para um grupo de 
cerca de 15 mulheres, com idades entre 35-65 anos, teve inicio 
com o acolhimento delas, em seguida, realizou-se uma roda de 
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conversa, com uma das docentes falando da importância do 
autoexame de mama, assim como sobre a necessidade de 
frequentemente ir ao ginecologista e, para aquelas que têm 
mais de 50 anos, segundo o Ministério da Saúde, fazer a 
mamografia anualmente. Esse primeiro contato com o grupo de 
pacientes foi de suma importância, pois as usuárias 
compartilharam suas opiniões e conhecimentos prévios, assim 
como tiveram a oportunidade de sanar dúvidas. Além disso, 
esse momento abriu espaço para o início de uma melhor 
relação médico-paciente.  
Palavras-chave: câncer de mama, educação popular, 
extensão universitária. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma doença caracterizada pela proliferação 

celular anormal e desordenada, que pode acometer várias 

partes do corpo e, consequentemente, prejudicar sua 

capacidade funcional. As células mutadas e indiferenciadas são 

altamente capazes de se disseminar por outros tecidos, o que 

frequentemente se associa à maioria das mortes por câncer. 

Com o processo de envelhecimento da população, o câncer 

vem se tornando um grande problema de saúde pública. Para 

o biênio 2018-2019, no Brasil, há estimativas da ocorrência de 

600 mil novos casos de câncer para cada ano (TONETI, et. Al, 

2019). 

As mulheres têm pelo menos 100 vezes mais chances 

de desenvolver um câncer de mama que os homens, 

principalmente após os 40 anos, aumentando ainda mais a 

incidência quando na família da mulher algum parente como a 

mãe, o pai, a filha ou a irmã já teve neoplasia de mama. 
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Situações em que há aumento da exposição a estrógenos, 

como mulheres que tiveram o primeiro filho após os 35 anos, 

menarca antes dos 12 anos e pararam de menstruar após os 

50 têm um risco maior para o desenvolvimento da doença. 

Estão mais propensas a desenvolver, ainda, as mulheres 

obesas, tabagistas, aquelas que ingerem bebida alcoólica e que 

não fazem atividade física (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

MASTOLOGIA, 2017). 

Neste público, as Sociedades Brasileiras de Mastologia, 

Cirurgia Oncológica e Radiologia recomendam que se inicie o 

rastreamento através da mamografia a partir dos 40 anos de 

idade e com frequência anual, na tentativa de se fazer o 

diagnóstico precoce e, com isso, possibilitar tratamento mais 

efetivo e a redução da morbimortalidade. Segundo o Instituto 

Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), 

investir em novos conhecimentos sobre essa doença é 

necessário para estabelecer prioridades e alocar recursos para 

modificar o cenário observado na população brasileira.  

O câncer de mama representa a neoplasia maligna mais 

frequente que acomete as mulheres em todo o mundo. No 

Brasil representa também o principal tipo de câncer na 

população feminina. O sexo feminino com diagnóstico de 

câncer de mama, em especial, utiliza mais as terapias 

complementares do que o sexo masculino. O risco de ter essa 

neoplasia ao longo da vida para a população em geral em nosso 

país é da ordem de 8%. Assim, uma em cada doze mulheres 

desenvolverá câncer de mama ao longo da vida (TONETI, et. 

Al, 2019). 

É importante informar o público feminino sobre as 

manifestações mais comuns do câncer de mama como 
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vermelhidão, pele endurecida, áreas de abaulamento e 

retração, feridas que não cicatrizam, coceiras que não 

melhoram, saída de líquido do bico do peito de cor vermelha ou 

transparente, caroço ou local endurecido. Entretanto, na 

maioria dos casos, o câncer se manifesta como um caroço na 

mama (SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOLOGIA, 2017). 

As principais estratégias para o controle do câncer da 

mama são: prevenção primária (identificação e correção dos 

fatores de risco evitáveis), prevenção secundária (detecção 

precoce e tratamento) e prevenção terciária (reabilitação e 

cuidados paliativos). As estratégias de prevenção secundária 

são as únicas que promovem reduções nas taxas de 

mortalidade e, por esse motivo, são as que vêm recebendo 

maior atenção dos sistemas nacionais de saúde (PORTO, et. 

AL, 2013). 

A saúde atualmente encontra-se ainda guiada por um 

modelo que cria dependência, não promovendo autonomia ao 

ponto das pessoas se responsabilizarem do cuidado com sua 

própria saúde. O conceito de autocuidado que vem ganhando 

força, sobretudo nos últimos anos adota a proposta de 

empoderamento do paciente ensinando-os como modificar 

hábitos promotores de doenças. Essa proposta nova estimula a 

iniciativa e a tomada de decisões por parte do paciente, criando 

condições que possibilitem o autocuidado. A educação em 

saúde é a peça fundamental para realização desse modelo, por 

meio de implementação de programas de educação e 

conscientização e a promoção do autocuidado em saúde. 

A prevenção por meio do autocuidado é a melhor saída 

para o enfrentamento e modificação desse cenário em saúde. 

De tal modo, é necessário maior esclarecimento sobre os 
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métodos de prevenção do câncer de mama e informações 

adequadas sobre a realização e importância do autoexame das 

mamas. A disseminação dessas informações deve contar 

sobretudo com o suporte da mídia para disseminar o 

conhecimento para o maior número de mulheres. Uma vez que 

sem ter ciência de tamanha importância desse autocuidado não 

é possível ter autonomia em relação aos cuidados que devem 

ter com sua saúde. (ARAUJO, et. Al, 2010). 

O atendimento psicológico pode ajudar pacientes a 

lidarem com o câncer e os efeitos dos tratamentos. Dentre as 

intervenções psicológicas mais utilizadas no cenário do câncer 

de mama, figuram o grupo de apoio, a psicoterapia de grupo 

suportivo-expressiva e o grupo psicoeducativo, uma vez que as 

mudanças decorrentes do tratamento realizado para o câncer 

de mama estão relacionadas, principalmente, à aparência física 

e a alterações psicossociais, o que inclui: manifestações de 

ansiedade, sintomas depressivos, diminuição da libido, 

problemas físicos, sociais e financeiros (SANTOS, 2019). 

O grupo de apoio objetiva criar condições favoráveis de 

interação entre as mulheres com câncer de mama, estimulando 

reflexões sobre eventos de vida diários, especialmente as 

repercussões psicossociais da mastectomia, além de promover 

a melhora da autoestima e da qualidade de vida. O formato 

grupal favorece condições que proporcionam vivências que 

facilitam a troca de experiências (SANTOS, 2019). 

A alteração na imagem corporal decorrente desse tipo de 

câncer tem inúmeros efeitos na vida sexual e conjugal da 

paciente, interferindo também nas relações sociais e consigo 

mesma. A influência em sua autoestima e no seu sentimento de 

feminilidade é tanta que pode produzir efeitos nocivos em sua 
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qualidade de vida e em seu estado emocional, podendo levar 

ao desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão. 

Logo, o acometimento da mulher acaba por "adoecer" também 

sua visão corporal. Esse impacto pode variar conforme o tipo 

de procedimento cirúrgico escolhido, os tratamentos 

complementares adotados, a rede de apoio que cerca a 

paciente e as características individuais da mulher acometida 

pela doença. Assim, a mastectomia radical, vem sendo 

substituída atualmente por cirurgias mais conservadoras, que 

evitam a mutilação. A escolha do tratamento é individualizada, 

conforme as particularidades de cada caso. (Almeida, et Al. 

2012). 

Fundamentando-se neste contexto, o presente trabalho 

tem como objetivo relatar a experiência de uma ação educativa 

realizada pelo projeto de extensão “Educação Popular em 

Saúde”, com um grupo de mulheres, em referência à prevenção 

do câncer de mama, ressaltando-se a importância do 

autocuidado e do reconhecimento do seu próprio corpo, 

contribuindo também para o seu crescimento pessoal e 

autoestima. 

 

MATERIAIS E METÓDOS 

 

O presente estudo trata-se de um relato de experiência 

de acadêmicos de medicina sobre uma ação educativa e de 

cuidados com a saúde da mulher, desenvolvida pelo projeto de 

extensão intitulado “Educação Popular em Saúde”, o qual faz 

parte da Faculdade de Medicina Nova Esperança, localizada no 

município de João Pessoa-PB. 
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O referido projeto tem como principais objetivos 

identificar as necessidades da comunidade e estabelecer metas 

para motivá-la a desenvolver o empoderamento e a prática do 

autocuidado, motivando as famílias a trabalharem suas 

necessidades. Além disso, busca-se estimular nos discentes o 

poder de crítica, liderança e autonomia, fortalecendo o 

envolvimento tanto dos discentes, quanto dos profissionais de 

saúde com a comunidade. 

A ação foi realizada na própria instituição para um grupo 

de cerca de 15 mulheres, com idades entre 35-65 anos, 

participantes do referido projeto e usuárias da Unidade de 

Saúde da Família (USF) Ipiranga, no Valentina Figueiredo, 

situada na área de abrangência das imediações da referida 

instituição. 

O desenvolvimento das atividades deu-se por discentes 

do curso de graduação em Medicina, regularmente 

matriculados na instituição, sob a supervisão de docentes 

integrantes do referido projeto de extensão. A atividade foi 

realizada no mês de outubro no ano de 2019, em uma terça-

feira à tarde, com quatro horas de duração. 

A ação iniciou-se com o acolhimento das mulheres, afim 

de se promover uma maior interação entre as participantes, 

além de estabelecer uma confiança das mesmas para com os 

participantes do projeto. Em seguida, realizou-se uma roda de 

conversa, com uma das docentes falando da importância do 

autoexame de mama, assim como sobre a necessidade de 

frequentemente ir ao ginecologista e, para aquelas que têm 

mais de 50 anos, segundo o Ministério da Saúde, fazer a 

mamografia anualmente, articulando-se a este momento a 

vivência e o conhecimento das mulheres sobre seus corpos e 
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sua saúde, fazendo-se analogia à autoestima e à proposta do 

outubro rosa. 

No segundo momento foi aberto um espaço para que as 

mulheres pudessem relatar suas experiências acerca do tema, 

falassem mais da sua relação com seu corpo e sua mama, se 

elas realizavam autoexame das suas mamas, da relação delas 

com os maridos, de como elas se viam diante da sociedade 

atual e se gostariam que fosse realizada alguma mudança nos 

seus corpos, sendo realizado um compartilhamento de 

conhecimentos, dúvidas, anseios e desejos. 

Em seguida, houve uma dinâmica de mitos e verdades 

com base em um folhetim distribuído pelo Ministério da Saúde 

para observar como estavam os conhecimentos das usuárias 

sobre o câncer de mama, dentre estes: os fatores de risco para 

câncer de mama, amamentação ser um fator proteção, se 

algum trauma pode resultar no desenvolvimento do tumor, entre 

outras.  

Logo após, foram distribuídas cartolinas, lápis de cor e 

enfeites para que elas desenhassem como elas se enxergavam 

ou como elas queriam estar. Ao final, todas apresentaram seus 

desenhos e compartilharam mais uma vez suas experiências e 

conhecimentos sobre o tema. No encerramento foram 

distribuídos panfletos do Ministério da Saúde com o objetivo de 

reforçar mais uma vez a importância do autoexame e das 

consultas regulares ao médico. Foram também distribuídos 

lembrancinhas e lanches. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A ação educativa em saúde em referência ao “Outubro 

Rosa” possibilitou o incentivo a prevenção e ao diagnóstico 

precoce, contribuindo para redução da mortalidade em 

decorrência do câncer de mama. Além disso, foi possível 

ressaltar o contexto mais amplo da vida da mulher, que envolve 

também seus aspectos psicológicos, culturais, educacionais, 

econômicos e sociais. 

O Outubro Rosa é um movimento criado nos anos 90 

voltado para a conscientização e controle do câncer de mama. 

Essa data é comemorada anualmente para ressaltar a 

importância da prevenção, compartilhar informações e 

novidades da comunidade acadêmica com a comunidade, 

conscientizar sobre a doença, mas, principalmente, aumentar o 

acesso da população aos serviços de diagnóstico e de 

tratamento, contribuindo assim para a redução da mortalidade 

(INCA, 2019). 

Porém, é importante ressaltar que a prevenção, rastreio 

e exames de diagnostico devem ser feitos o ano inteiro, não 

apenas no mês de outubro. Como também, que o cuidado com 

as mamas deve ser feito também pelos homens, embora afete 

apenas cerca de 1% desta população, mas de forma bastante 

agressiva. 
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Figura 1. Capa da campanha Outubro Rosa 2019. 

 

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

Outro fato que deve ser enfatizado é que a escolaridade 

é um fator que afeta diretamente a campanha, visto que foi 

constatado que pessoas com menor escolaridade possuem 

menos acesso a informação, devido ao fato de que possuem 

menor instrução e observância da real necessidade da 

campanha. Assim, a região Norte do país é a que possui menor 

taxa de realização de mamografias, com apenas 38,7%, em 

contrapartida, a região Sudeste, que é a que possui mais 

mulheres com curso superior completo, tem 67,9% (INCA, 

2019). 

Os dados acima mostram a necessidade de dar uma 

atenção maior as regiões mais carentes, assim como as 
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comunidades mais necessitadas, para assim reduzir a 

incidência do câncer e sua taxa de mortalidade.  

Esse primeiro contato com o grupo de mulheres foi de 

suma importância, pois as usuárias compartilharam suas 

opiniões e conhecimentos prévios, assim como tiveram a 

oportunidade de sanar dúvidas. Além disso, esse momento 

abriu espaço para o início de uma melhor relação estudante-

usuária. 

 Como já esperado, houve predominância exclusiva do 

gênero feminino, sendo a faixa etária de maior frequência acima 

dos 35 anos. Esse fato evidencia uma maior preocupação das 

mulheres com a saúde, comprovado pela Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2013). 

Algumas mulheres fizeram seus relatos sobre os 

atendimentos médicos, uma possui nódulos benignos e o 

acompanha sempre para analisar possível alteração, outra tem 

antecedente familiar, o que a deixa mais preocupada, mas 

todas demonstraram conhecimento acerca do que deve realizar 

para prevenção do câncer.  

Outro fato que deixou notório o conhecimento das 

usuárias sobre a prevenção do câncer de mama, foi que a 

maioria acertou todas as respostas da dinâmica de mitos e 

verdades e não tiveram maiores dúvidas acerca do comentado, 

evidenciando o fato de que as ações realizadas na comunidade 

do Ipiranga estão surtindo o efeito desejado.  

Na ação foi estimulada a prática do autoexame das 

mamas, pois se sabe que colabora para o diagnóstico precoce 

do câncer de mama, aumentando as chances de cura. Também 
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foi estimulada uma maior atenção das mulheres no que diz 

respeito ao conhecimento do seu corpo e reconhecimento de 

possíveis alterações para que a procura ao serviço de saúde 

seja realizado o mais cedo possível. Esse conhecimento é mais 

efetivo se a mulher souber fazer o autoexame, palpar 

ocasionalmente suas mamas.  

Figura 2. Sinais de alerta do câncer de mama. 

 

FONTE: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

 

Essa orientação às usuárias para a realização da 

autopalpação, observação e o autoexame das mamas, a 

procurar esclarecimentos médicos sempre que perceberem 

alguma alteração mamária, assim como a frequentar ações 
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para educação da mulher e de detecção precoce do câncer de 

mama, devem ser estimuladas pelos profissionais de saúde, 

pois o permitem o diagnóstico precoce do câncer de mama, 

assim como a redução do estágio de apresentação do mesmo 

(INCA, 2018). 

A frequência na realização do autoexame das mamas 

influencia diretamente a eficácia do mesmo. Segundo estudos, 

para mulheres que nunca praticaram o exame, geralmente os 

nódulos cancerígenos identificados medem 3,5cm, para as que 

o praticam eventualmente, os nódulos têm cerca de 2,5 cm; e, 

para as que o fazem mensalmente, são identificados com 

aproximadamente 2cm ou menos. Aquelas que praticam o AEM 

e descobrem os nódulos, têm expectativa de vida de 75% e as 

que não o fazem reduzem suas chances para 59%(6). (Marinho 

LAB, 2003).  

As usuárias foram orientadas sobre a periodicidade das 

avaliações médicas de acordo com o risco avaliado. A maioria 

já cientes da necessidade de buscar o médico para avaliação e 

a importância que cada consulta traz. E isso demonstra que as 

ações de informação e prevenção de câncer de mama 

realizadas pelo Ministério da Saúde estão tendo um impacto 

bastante positivo. Segundo o Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), o câncer de mama apresentou redução nas taxas de 

incidência e morte, assim como nas taxas de sobrevida (INCA, 

2019), o que corrobora com as evidências da presente ação 

educativa em saúde.  

Porém, devemos lembrar que as praticas descritas 

acima, mesmo que não sejam encontradas alterações, não 

excluem a necessidade da mamografia a cada dois anos para 

mulheres entre 50 e 69 anos, que é o período de pós-
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menopausa e é onde mais são encontradas lesões mamarias. 

Antes dessa idade, as mamas são mais densas, logo a 

sensibilidade da mamografia não é tão eficaz, gerando um 

grande numero de falso-negativos e falsos-positivos, 

demonstrando que não há necessidade de uma maior 

exposição a radiação pela mamografia antes da idade 

preconizada (INCA, 2019). 

Uma questão relevante da atividade foi o uso do lúdico 

como uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento 

dos níveis físico, emocional, intelectual e social, favorecendo, 

portanto para a construção de relações mais socializadoras, 

assim como fomentando uma maior reflexão do indivíduo. 

Logo, ressalta-se a importância da Extensão 

Universitária para permitir ampliar a assistência com ênfase na 

relação teórico-prática, tendo como intuito principal criar um 

diálogo entre a comunidade e a instituição de ensino, 

integrando o conhecimento científico com o popular. Assim as 

informações chegam de forma mais leve e dinâmica para essas 

pessoas, que acabam assimilando a importância dos assuntos 

administrados e adquirindo conhecimento. (SILVA, 2017). 

A Extensão universitária é muito importante para a 

realização de ações na comunidade, pois elas acarretam uma 

maior qualidade de vida à população devido ao fato de trazerem 

mais informação e estimular o interesse quanto a prevenção de 

doenças e promoção da saúde, conhecendo mais tanto acerca 

das doenças, como dos serviços disponibilizados pela unidade 

de saúde. Esses projetos devem estimular, juntamente com os 

profissionais de saúde, a realização de rodas de conversas para 

a troca de aprendizados e saberes, que, alem de ofertar esses 

conhecimentos, também proporcionam um maior respeito ao 
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próximo e suas opiniões, assim como incentivar o autocuidado 

e a autoestima.  

Logo essas ações são bastante relevantes para a 

qualidade de vida da população, melhorando assim os índices 

de saúde na comunidade. Almeja-se, portanto, que a 

comunidade, juntamente com as equipes de saúde e projetos 

de extensão realizem esse tipo de atividade com maior 

freqüência. 

A realização dessas ações nas comunidades permite a 

integração das mais diversas pessoas, assim como a troca de 

saberes e experiências. Atividades realizadas em grupo tem o 

principal interesse de facilitar e criar novas percepções sobre 

fatos, acontecimentos e valores, assim como de aprender a 

escutar e respeitar a opinião dos outros (ANDRADE, 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O câncer por ser uma doença que carrega muitos 

estigmas, crenças e temores relacionados ao tratamento e às 

perspectivas de vida diante da doença, influencia 

significativamente no modo pelo qual o indivíduo o enfrenta. 

A mulher encontra-se com si mesma e confronta-se com 

o outro, ou seja, tudo aquilo que se espera dela como ser no 

mundo, o que torna ainda mais difícil lidar com a doença e seus 

sintomas. Muitas vezes, aquilo que é valorizado pela sociedade 

e que se espera da mulher, na situação do adoecimento, 

proporciona uma reflexão íntima do ser com os significados 



PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE E A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA: 

PROMOVENDO SAÚDE, AUTOCUIDADO E AUTOESTIMA 

445 
 

atribuídos a sua própria existência frente a seus sentimentos, 

esperanças, crenças, valores e vivências. 

Atualmente tem-se um novo olhar para o cuidado frente 

à situação factual do vivenciar o câncer e o processo de 

enfrentamento e tratamento da doença. Dentro desse contexto, 

a compreensão do fenômeno e a oferta de ações educativas, 

rodas de conversa e terapias de relaxamento nos cuidados à 

mulher com câncer de mama possibilitam o encontro deste ser 

no mundo, além de contribuir para o seu autocuidado e 

autoestima. 

Apesar de haver dificuldades para implantação das 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no 

SUS decorrente da insuficiência de dados de produção, de 

pesquisas, das limitações no controle das ações em saúde. As 

PICS estão relacionadas com a Política Nacional de Promoção 

da Saúde, objetivando promover saúde como um campo de 

propostas, ideias e práticas, de forma crescente na saúde 

pública. Partindo de uma ampla concepção do processo saúde-

doença e de seus determinantes, e propõe a articulação de 

saberes técnicos e populares e a mobilização de recursos 

institucionais e comunitários, públicos e privados, para seu 

enfrentamento e resolução. (LIMA, et. Al, 2014). 

A implantação das PICS no SUS configura uma ação de 

ampliação de acesso e qualificação dos serviços, na tentativa 

de envolver a integralidade da atenção à saúde da população. 

Desse modo, a Atenção Primária tem o papel de fortalecer as 

práticas de promoção da saúde, em especial as PICS e reforçar 

conhecimentos existentes e agregação de novas informações 

sobre o câncer de mama no contexto da Unidade Básica de 

Saúde, campanhas de esclarecimento à população enfatizando 
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os meios disponíveis para prevenção: autoexame, exame 

clínico e a mamografia. 
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RESUMO: A Síndrome da regressão caudal (SRC) é uma 
malformação congênita rara (1:60.000) caracterizada por 
acometimento da coluna vertebral e da medula espinhal caudal 
combinada à patologia dos órgãos viscerais e extremidades 
inferiores. Está associada a fatores externos durante a 
embriogênese, sendo a Diabetes o principal teratogênico. 
Objetiva-se relatar o caso de um recém-nascido (RN) portador 
de SRC de paciente acompanhada no pré-natal de alto risco, 
parto e pós-operatório em centro de referência médico-
hospitalar. O estudo envolveu a coleta de dados do prontuário 
da genitora e do neonato internados e revisão da literatura em 
bases de dados. Paciente, 38 anos, tercigesta, dois abortos, 
diagnosticada previamente com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) 
com histórico de amputações e neuropatia e má adesão ao 
tratamento. Achados compatíveis com SRC na ultrassonografia 
(USG) morfológica do segundo trimestre.  RN pré-termo, 
gigante para idade gestacional (GIG), com genitália 
hipodesenvolvida, ausência de sacro e malformação de 
membros inferiores, APGAR 5 no 1º minuto. A SRC é uma 
patologia de importante reconhecimento por parte dos 
profissionais de saúde, de forma que o diagnóstico precoce e 
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atenção multiprofissional possibilitam melhor qualidade de vida 
ao paciente. Ademais, é imprescindível relatar a relevância do 
pré-natal de qualidade na evolução da gestação e da adesão 
da paciente aos planejamentos estabelecidos, em especial ao 
controle glicêmico no caso em questão. 
Palavras-chave: Anormalidades Congênitas. Diabetes 
Mellitus. Assistência à Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Regressão Caudal (SRC) é uma 

malformação congênita que atinge aproximadamente 1 em 

cada 60 mil indivíduos, sendo classificada como rara 

(CHAWLA; AGRAWAL; BAJWA; 2017). Trata-se de um 

acometimento da coluna vertebral e da medula espinhal caudal 

combinada com uma patologia dos órgãos viscerais e 

extremidades inferiores. Essa patologia está associada ao 

contexto da embriogênese, no qual o defeito é resultado de uma 

falha na formação de notocórdio ocorrendo na fase da 

gastrulação, a partir da terceira semana.  

As causas da síndrome estão relacionadas 

principalmente a fatores externos, embora haja evidências de 

parcial contribuição genética. O uso de substâncias tóxicas, 

isquemias e infecções antes da quarta semana de 

desenvolvimento podem estar relacionados, entretanto, a 

hiperglicemia materna, que é o teratogênio reconhecido mais 

importante. A malformação ocorre em até 1% das gestações de 

mães diabéticas com até 22% dos casos associados ao tipo I 

ou tipo II diabetes mellitus. Formas graves podem causar morte 

neonatal precoce por insuficiência cardíaca, renal e respiratória. 

O diagnóstico ocorre geralmente no segundo e terceiro 

trimestre da gestação através da ultrassonografia, na qual é 
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evidenciada pela disgenesia sacrococcígea com terminação 

alta e abrupta da medula espinhal com cone medular de 

extremidade contundente. Em crianças e adultos as 

modalidades de imagem são as radiografias e ressonância 

magnética da coluna vertebral. (KUMAR et al., 2017). 

Clinicamente, os pacientes apresentam um amplo 

espectro de sintomas que variam, podendo ser leves, 

moderados ou graves associados a déficits sensoriais nas 

extremidades inferiores à bexiga neurogênica, incontinência 

fecal e refluxo vesicoureteral. Sintomas neurológicos 

progressivos sugerem a acometimento da medula espinhal 

localizada abaixo do nível L1 (VISSARIONOV et al., 2018). 

O tratamento é bastante variável, sendo importante a 

estabilização da coluna, afinal tem um impacto significativo na 

função dos órgãos viscerais. O tratamento cirúrgico na SRC é 

difícil, com uma alta taxa de complicações, entretanto, permite 

a melhoria da atividade motora e verticalização dos pacientes, 

desenvolvimento da coluna vertebral no processo de 

crescimento, e adaptação social das crianças (VISSARIONOV 

et al., 2018). O tratamento sintomático visa manter e melhorar 

as funções renal, cardíaca, pulmonar e gastrointestinal, 

prevenindo infecções renais e alcançando continência. A 

intervenção ortopédica para corrigir as malformações 

associadas com auxílio da fisioterapia são cuidados de grande 

importância.  

Dessa forma, vale salientar que o diagnóstico precoce 

associado a cuidados multiprofissionais no pré e pós-natal são 

imprescindíveis para oferecer melhor qualidade de vida ao 

paciente (KUMAR et al., 2017). Com isso, o trabalho visa relatar 

um caso de uma paciente acompanhada no serviço de 

referência, contribuindo para a disseminação do conhecimento 
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acerca da síndrome e, consequentemente, para aumento da 

eficácia no manejo do portador da síndrome desde RN até 

idades mais avançadas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de caso, isto é, um estudo 

individuado observacional transversal, associado à revisão de 

literatura. Consiste em revisão de prontuário e coleta de 

informações de paciente neonato internado em centro de 

referência médico-hospitalar de atenção quaternária, localizado 

na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte 

no nordeste do Brasil. 

Para a coleta de informações foi necessária a 

autorização pela coordenação de pesquisa e extensão da 

instituição.  Além disso, também foi preciso a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo 

responsável pelo paciente. Os dados utilizados foram 

adquiridos através do sistema eletrônico de atendimentos e do 

prontuário físico, como também por meio da coleta da história 

clínica diretamente com a genitora do neonato.     

 A revisão de literatura utilizou artigos das bases de dados 

Pubmed, Lilacs e Scielo, sendo incluídos artigos de 2014 a 

2019, nacionais e internacionais nos idiomas português, inglês 

e espanhol. Foram excluídos artigos que tangenciaram a 

temática ou antecederam o ano de 2014.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Paciente MMP, 38 anos, casada, ensino médio 

incompleto, com renda familiar de até 1 (um) salário mínimo. É 
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tercigesta, possui dois abortos (primeira gestação de feto 

anencéfalo), diagnosticada há 3 anos com Diabetes Mellitus 

tipo 2 (DM2) e neuropatia sensitiva, com recomendação de uso 

de insulina para tratamento. Durante a gestação interrompeu o 

tratamento da DM2 por conta própria. Há 2 anos, foi internada 

em razão de uma erisipela e para amputação do 1º ao 4º 

pododáctilos esquerdos devido à DM2.  

Não realizou a Ultrassonografia (USG) morfológica do 

primeiro trimestre, apenas do segundo trimestre em que 

apontou alguns achados: feto com 22 semanas; membros 

inferiores sem apresentação de movimento, com dificuldade na 

visualização dos ossos e com aparente alteração da curvatura 

de pés; interrupção de formação de corpos vertebrais ao nível 

de colunas lombar e sacral, não individualização de sacro, não 

definição de linha inter-glútea, achatamento de musculatura 

glútea; presença de brida amniótica próxima a região ístmica. 

Dessa forma, a conclusão da USG foi de alterações 

compatíveis com SRC.  

Com a obtenção desses dados, foi solicitado uma USG 

obstétrica após 1 semana, na qual os achados corroboram os 

resultados encontrados no exame anterior. 

Prosseguiu tendo pré-natal de alto risco na Maternidade 

Escola do Estado, apresentando nas consultas a DM2 não 

controlada. Não compareceu às consultas do ambulatório de 

endocrinologia e nem aos encaminhamentos para outras 

atividades de acompanhamento da DM2, como nutricionista e 

com o educador físico. Assim como, realizou parcialmente os 

exames solicitados. 

Com 36 semanas e 3 dias de gestação, a paciente 

apresentou perda líquida volumosa, com algumas contrações 
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uterinas leves e esparsas. Desse modo, foi encaminhada para 

a realização do parto cesáreo.  

Recém-nascido (RN) nasceu pré-termo com 36 semanas 

e 3 dias, Apgar 5/10 no 1° minuto de nascimento e progrediu 

para 8/10 nos primeiros 5 minutos, apresentando SRC e 

desconforto respiratório precoce. 

RN nasceu pesando 3.660g, gigante para a idade 

gestacional (GIG), sem chorar, hipotônico e bradicárdico, 

evoluindo com SDR precoce. Dessa forma, necessitou de 

ventilação com pressão positiva 21%, apresentando melhora; 

foi colocado aparelho de Pressão Positiva Contínua nas Vias 

Aéreas (CPAP) nasal, sendo encaminhado para UTI neonatal.  

Ao exame físico, o RN apresenta genitália 

hipodesenvolvida (ausência de grandes lábios); malformação 

de membros inferiores com ausência de ossos da perna e de 

sacro com fóvea local, pés tortos e presença de 5 dedos. 

No dia posterior ao nascimento desenvolveu icterícia, 

sendo iniciada a fototerapia intensiva. Teve perda de 200g e 

realizou USG abdominal que apontou: edema difuso dos planos 

adiposos do abdome inespecífico; imagens sugestivas de 

calcificações hepáticas grosseiras e persistência de lobulação 

fetal renal bilateral e discreta ectasia calicial à esquerda. Além 

disso, realizou avaliação da cardiologia que apontou hipertrofia 

discreta concêntrica de ventrículo direito e ventrículo esquerdo. 

RN foi encaminhado para o parecer da ortopedia e para 

realização de Raio-X dos membros inferiores que afirmaram a 

ausência de sacro (Figura 1), hipoplasia pélvica com agenesia 

vertebral lombossacral com rigidez articulares, hipotrofia dos 

membros inferiores e pé equino bilateral; compatíveis com a 

SRC (Figura 2). 
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Figura 1. Radiografia: malformação sacral. 

 

     
Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Figura 2. Radiografia: anomalia de membros inferiores. 
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Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Antes de receber alta hospitalar, a paciente evadiu do 

local de internação, levando consigo o neonato. Foi acionada a 

assistência social para investigação do caso e tentativa de 

conciliação para o retorno da paciente para o serviço de 

referência, sem sucesso. 

Diante do exposto, este relato de caso trata-se de uma 

SRC, que- pelas bases científicas- têm forte relação com a 

DM2.  

No primeiro trimestre da gestação, a hiperglicemia 

materna pode causar gestações com diabetes gestacional que 

resulta em defeitos congênitos graves e abortos espontâneos. 

Um desses defeitos é a SRC, que é aproximadamente 200 

vezes mais frequente em bebês de mães com diabetes do que 

em outros recém-nascidos com mães saudáveis (RISKIN; A 

GARCIA-PRATS, 2019).  

A incidência da SRC nos lactentes de mães diabéticas é 

de 1 a 2,5 por 100.000 nascidos vivos, enquanto na população 

geral é de 0,05 a 0,1 por mil (KHOURY; PATTERSON, 2017). 

Trata-se de uma síndrome associada a mutações genéticas e 

anormalidades no gene da homeobox HLBX9 no cromossomo 

7q36. Esse gene também é expresso no pâncreas, o que pode 

resultar na coocorrência de SRC e hiperglicemia diabética.  

Outros fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da 

síndrome são hipoperfusão vascular e exposição a trimetoprim-

sulfametoxazol ou minoxidil (CHAWLA; AGRAWAL; BAJWA; 

2017). 

Embora o tratamento com insulina e os cuidados pré-

natais e neonatais intensivos tenham melhorado, complicações 

e anomalias congênitas são observadas em gestações 
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diabéticas que contribuem para a taxa de mortalidade perinatal 

que varia de 0,6 a 4,8% (RISKIN; A GARCIA-PRATS, 2019). 

Essa síndrome também pode ocorrer com aumento da 

incidência de filhos de mães com diabetes dependente de 

insulina (KHOURY; PATTERSON, 2017). O risco geral relatado 

para malformações graves é de aproximadamente 5 a 6 por 

cento, com uma taxa de prevalência mais alta de 10 a 12 por 

cento quando as mães necessitam de terapia com insulina 

(RISKIN; A GARCIA-PRATS, 2019). 

Observa-se que neste relato de caso, a genitora possuía 

DM2 avançada, com neuropatia sensitiva, desde 2016, tendo 

tratamento com insulinoterapia, o qual não era seguido 

corretamente pela paciente. 

A ocorrência supracitada pode possuir relação com o 

grau de escolaridade e a situação socioeconômica da genitora, 

já que ela apresenta apenas o segundo grau completo e uma 

renda familiar constituída de um salário mínimo. Tal fato pode 

impactar negativamente na adesão ao tratamento e no 

entendimento das complicações que a diabetes pode originar, 

a exemplo da amputação dos pododáctilos que ocorreu na 

genitora, além de acarretar outras manifestações da DM2, 

como a retinopatia, nefropatia e doenças congênitas para o feto 

em gestantes. 

A resistência ao tratamento e suas possíveis causas são 

corroboradas pela ausência da paciente nos serviços de 

assistência para controle de sua doença crônica. Foi ofertado 

para paciente um atendimento multiprofissional, todavia não 

houve seu comparecimento aos ambulatórios da endocrinologia 

e da nutrição, bem como ao educador físico. 

De acordo com a análise da Pesquisa Nacional sobre 

Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 
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Medicamentos (PNAUM), a baixa adesão ao tratamento de 

doenças crônicas está mais prevalente em pacientes que nunca 

estudaram e que estão mais enquadrados na classe econômica 

D/E, assim como naqueles que não possuem plano de saúde 

(TAVARES et al., 2016). Com isso, tanto a resistência da 

genitora em tratar a própria DM2 adequadamente quanto a falta 

de entendimento e de conscientização da complexidade e 

gravidade da SRC do seu filho, são reflexos- possivelmente- da 

ausência de uma maior escolaridade e, até mesmo, das 

condições financeiras para realizar todas as demandas do 

tratamento. Isso compromete diretamente a qualidade de vida 

de toda a família, principalmente no que tange às complicações 

futuras em razão da falta de assistência para o neonato, quanto 

para as consequências que a DM2 ainda pode provocar na 

genitora. 

Além disso, a DM2 está relacionada com lactentes GIG- 

como demonstra neste relato de caso- e com partos 

prematuros, em razão da hiperglicemia, lipotoxicidade, 

resistência à insulina e estresse oxidativo, levando à disfunção 

endotelial; assim como a diabetes pode ser um dos fatores para 

o desenvolvimento da pré-eclâmpsia (KONG et al., 2019). O 

excesso de nutrientes fornecidos pela mãe  com diabetes mal 

controlada causa aumento do crescimento fetal, principalmente 

de tecidos sensíveis à insulina (fígado, músculo, coração e 

gordura subcutânea), resultando em macrossomia (RISKIN; A 

GARCIA-PRATS, 2019). 

A SRC consiste em anomalias de desenvolvimento das 

vértebras caudais, membros inferiores, órgãos digestivo e 

urogenital, além de defeitos significativos no tubo neural. A 

gravidade dessa síndrome varia da ausência do cóccix ao 

envolvimento do sacro ou agenesia lombossacra completa.  Tal 
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doença pode cursar com anomalias ortopédicas, anorretais 

(ânus imperfurado), vertebrais, geniturinárias (extrofia da 

bexiga) e cardiopulmonar, podendo incluir a associação 

VACTERL: anomalias de vértebras, ânus, sistema 

cardiovascular, fístula traqueoesofágica, agenesia renal e 

envolvimento dos membros (CHAWLA; AGRAWAL; BAJWA, 

2017). 

O acometimento é dividido em quatro grupos sendo o 

tipo I definido como uma agenesia sacral unilateral parcial ou 

total. O tipo II tem uma agenesia sacral parcial com defeito 

simétrico bilateral, vértebra sacral normal ou hipoplásica e uma 

articulação entre o ílio e a primeira vértebra sacral. No tipo III, 

existe uma lombar variável e agenesia sacral total, com o ílio 

articulando-se com os lados da vértebra mais baixa presente; e 

no tipo IV, existe uma lombar variável e agenesia sacral total 

com a placa caudal da vértebra mais baixa repousando acima 

ou ílio fundido ou uma anfiartrose ilíaca (VISSARIONOV et al., 

2018). Segundo Vissarionov et al. (2018), a agenesia sacral 

poder ser classificada como aponta a imagem abaixo (Figura 

3): 

A SRC pode ser diagnosticada no primeiro trimestre, por 

meio da USG transvaginal, no entanto a confirmação é 

geralmente feito no segundo trimestre. Da 1° até a 12° 

semanas, é complicado obter um diagnóstico preciso em razão 

da ossificação incompleta do sacro, porém é viável identificar 

sinais ultrassonográficos precoces, como menor comprimento 

craniocaudal e aparência anormal do saco vitelino. Em relação 

ao segundo trimestre, observa-se anormalidades que variam 

das alterações do sacro a sua ausência e da coluna lombar, 

podendo estar atrelada a transformações das extremidades 
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inferiores, como deformidades nos ângulos de flexão e nas 

angulações do pé (ZEPEDA et al., 2015). 

 

Figura 3. Classificação de Renshaw de agenesia sacral: A (tipo 

I), B (tipo II), C (tipo III), D (tipo IV). 

 

 
Fonte: Vissarionov et al. (2018). 

 

Em alguns países é permitida a interrupção da gestação, 

como no caso publicado no Polish Journal of Radiology em 

2017 por Chawla, Agrawal e Bajwa, no qual o diagnóstico foi 

realizado com idade gestacional de 21 semanas, sendo 

realizado o abortamento oportuno. 

Pela legislação e pelos profissionais da saúde de 

Portugal, eles se baseiam pelo prognóstico para as crianças 

com SRC, em que depende da gravidade da lesão e da 

presença de anomalias associadas; porém, dada a 

complexidade de alguns casos, pode ser uma indicação para o 

término da gravidez, com isso o diagnóstico pré-natal precoce 

da SRC- em Portugal-, que tem uma alta taxa de morbi-

mortalidade, concede aos pais tempo para refletir na 



SÍNDROME DA REGRESSÃO CAUDAL EM NEONATO: RELATO DE CASO E 

REVISÃO DA LITERATURA 

460 
 

interrupção da gravidez até uma dada idade gestacional 

(MOURAZ et al., 2016). 

No Brasil, a interrupção da gestação só é permitida 

legalmente em situações específicas. De acordo com Madeiro 

e Diniz (2018), o código penal isenta de punição na 

circunstância de prática de aborto em que a gravidez é oriunda 

de um estupro ou quando há risco de morte para a genitora. 

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal acrescentou a gravidez 

de feto anencéfalo como passível de interrupção gestacional. 

Os principais diagnósticos diferenciais da SRC são 

disgenesia segmentar da coluna vertebral (DSCV) e complexo 

da parede corporal com defeitos caudais. A última doença inclui 

extrofia da bexiga, disrafismo espinhal, onfalocele e 

mielomeningocele sacral. A diferenciação entre DSCV e SRC é 

difícil com base apenas em achados radiológicos (CHAWLA; 

AGRAWAL; BAJWA, 2017). 

O RN deste caso possui ausência de sacro, hipoplasia 

pélvica com agenesia vertebral lombossacral com rigidez 

articulares, hipotrofia dos membros inferiores e pé equino 

bilateral, que colaboram com os achados na literatura para a 

SRC: comprometimento do desenvolvimento das extremidades 

inferiores, asas ilíacas fundidas, anomalias das vértebras 

lombossacrais, defeito do tubo neural fechado com cordão 

amarrado e lipoma, e agenesia renal (KHOURY; PATTERSON, 

2017; VISSARIONOV et al., 2018). 

Somado a isso, no relato de caso apresentado, o RN 

possui hipertrofia concêntrica de ventrículo direito e esquerdo, 

síndrome do desconforto respiratório e o desenvolvimento de 

icterícia. Estudos mostraram que o excesso de glicose no 

sangue pode levar a hiperinsulinemia fetal crônica que resulta 

em taxas metabólicas elevadas, provocando um maior 
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consumo de oxigênio e- consequentemente- hipoxemia fetal, os 

quais contribuem para o aumento da mortalidade, acidose 

metabólica, alterações na distribuição fetal de ferro e aumento 

da eritropoiese,  promovendo a produção de catecolaminas, 

que podem resultar em hipertensão e hipertrofia cardíaca; essa 

situação pode contribuir para a taxa de 20 a 30% de natimortos 

observada em gestações diabéticas mal controladas 

(TOPCUOGLU et al., 2015).  

Pensa-se também que a hiperinsulinemia fetal contribua 

para a maturação pulmonar prejudicada ou retardada e tem sido 

associada como uma das complicações em lactentes de mães 

com diabetes, aumentando os riscos da síndrome do 

desconforto respiratório; assim como a hiperbilirrubinemia 

ocorre em 11 a 29% dos bebês de mães com diabetes, 

especialmente em bebês prematuros (RISKIN; GARCIA-

PRATS, 2019). 

O acompanhamento do neonato é imprescindível para 

esse caso. No período pós-natal, é indicada a realização da 

USG e radiografia da coluna e extremidades totais, que 

possuem o objetivo de diagnóstico e de avaliação da extensão. 

No caso em questão, esses primeiros procedimentos foram 

realizados. 

Com relação ao seguimento desses pacientes, ele deve 

ser feito por abordagem multidisciplinar, com papel essencial da 

fisioterapia. O tratamento depende de algumas variáveis: grau 

e localização da lesão medula e da existência de anormalidades 

associadas. A SRC, atualmente, é considerada uma doença 

intratável, todavia, o tratamento de suporte deve ser oferecido. 

É necessária uma atenção especial às anormalidades 

ortopédicas e problemas urológicos, que devem receber 

tratamento precoce para evitar possíveis complicações, como 
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infecções do trato urinário recorrentes, que podem evoluir com 

pielonefrite, hidronefrose e queda da função renal (ZEPEDA et 

al., 2015).   

 

CONCLUSÕES  

 

É evidente que a Diabetes Mellitus é uma das doenças 

que mais pode causar dano e anomalias para o indivíduo. 

Tratando-se de Diabetes Mellitus gestacional descontrolada, a 

gravidez está associada a um aumento de risco fetal, neonatal 

e complicações na prole. 

Neste relato de caso, observa-se que essa doença já 

vinha provocando prejuízo para a mãe do lactente com a 

amputação de alguns pododáctilos e, possivelmente, também 

foi um dos agravantes para o surgimento da SRC. Somado a 

isso, a falta do seguimento do tratamento da Diabetes Mellitus 

e um pré-natal não tão bem acompanhado pela equipe 

multiprofissional, podem ter influenciado no desenvolvimento 

da síndrome no RN.  

Além disso, é imprescindível o controle ativo por meio da 

USG, para detectar precocemente a ocorrência de grandes 

malformações no feto. O manejo atual deve ter como finalidade 

a prevenção do diabetes materno, controle adequado em 

pacientes que já sofrem da doença e atendimento apropriado 

da gravidez e do parto. 

Um ponto em destaque do caso relatado foi a evasão da 

paciente, juntamente com a sua prole, antes da alta hospitalar 

da maternidade. Tal situação prejudicou o acompanhamento 

neonatal da criança e representa um risco para o seu futuro 

seguimento clínico, que deveria ser composto por atendimento 

multiprofissional e interdisciplinar. Desse modo, é cabível para 
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essa circunstância o acionamento da assistência social a fim de 

intermediar o retorno da mãe e do seu filho ao serviço de saúde 

e garantir a assistência necessária para o pleno 

desenvolvimento da criança. Além disso, os serviços da 

psicologia poderiam ser solicitados para facilitar esse regresso. 

Dessa forma, este relato de caso mostra o quanto é 

importante a rigidez no tratamento e acompanhamento da 

Diabetes Mellitus, principalmente no que tange a Diabetes 

Mellitus gestacional, em que seu controle pode evitar variadas 

disfunções metabólicas e orgânicas para o RN e síndromes, 

como a de Regressão Caudal. 
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RESUMO: No contexto da atenção básica, surge a 

Estratégia Saúde da Família, que visa a reorganização da 
atenção básica no País, por meio de uma equipe 
multiprofissional. As ações programáticas e estratégicas atuam 
em grupos de pessoas, sendo a visita domiciliar uma tática para 
promover o atendimento integral à saúde das pessoas. O 
trabalho tem por objetivo discorrer sobre visita domiciliar a 
idosos e atividades educativas em saúde em uma instituição 
pública na cidade de João Pessoa. O presente estudo é 
descritivo, do tipo relato de experiência, que foi elaborado por 
estudantes de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da 
Paraíba. A confecção do trabalho se deu após quatro visitas 
domiciliares, no condomínio Cidade Madura, entre os meses de 
março e setembro de 2019. Durante as visitas observou-se a 
adesão dos idosos e uma aproximação com os estudantes, 
abrindo espaço para diálogos e posterior continuação dos 
tratamentos previamente propostos. Além disso, ao fim das 
visitas houve uma atividade educativa a fim de promover melhor 
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interação entre todos os envolvidos e esclarecimentos acerca 
das patologias mais prevalentes, visando a promoção da saúde. 
Diante do exposto, têm-se que a visita domiciliar é de grande 
valia como instrumento para promover uma melhor qualidade 
de vida, principalmente para as pessoas que estão, por algum 
motivo, incapacitadas de se locomover. 

Palavras-chave: Atenção básica; Atividades educativas; 
Visita domiciliar. 
 
INTRODUÇÃO 

  

 No contexto da atenção básica, de forma a 

melhorar a qualidade de vida da população surge a Estratégia 

Saúde da Família (ESF), que visa a reorganização da atenção 

básica no País, sendo sua equipe formada por profissionais de 

diversas áreas, ou seja, uma equipe multiprofissional. 

A atenção básica é definida pela portaria n°2.436, DE 21 

DE SETEMBRO DE 2017 como: “Art. 2º A Atenção Básica é o 

conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas 

que envolvem promoção, prevenção, proteção, (...) 

desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado (...)”. 

Dessa forma, cabe aos profissionais que atuam na atenção 

básica um olhar holístico sobre o usuário que está contido no 

território adscrito de sua responsabilidade. 

No âmbito da ESF surgem as ações programáticas e 

estratégicas à saúde, que visam tratar grupos específicos de 

acordo com a sua prioridade. As ações programáticas e 

estratégicas atuam em grupos de pessoas, de forma a 

transcender o espaço físico da Unidade Básica de Saúde.  

Vale ressaltar que a portaria n°2.436, DE 21 DE 

SETEMBRO DE 2017 define a Unidade Básica de Saúde como: 

“Art. 6º Todos os estabelecimentos de saúde que prestem 
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ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de 

acordo com esta portaria serão denominados Unidade Básica 

de Saúde (UBS). ” 

Um grande diferencial é que dentro dessas ações não 

existe apenas o saber científico, pois, à medida que elas 

acontecem, a população alvo também pode compartilhar o seu 

conhecimento ou dúvidas e automaticamente se tornarem 

coparticipes do processo de saúde e doença, e além disso, a 

equipe da unidade de saúde pode fortalecer vínculos com os 

usuários. 

Entre essas ações, têm-se a visita domiciliar como uma 

estratégia para promover o atendimento integral à saúde das 

pessoas, principalmente as que não possuem meios para se 

locomover até a sua UBS. Esta caracteriza-se por uma técnica 

que consiste no atendimento ou acompanhamento dos usuários 

pela equipe de atenção primária (psicólogos, assistentes 

sociais, médicos, enfermeiros, entre outros) no seu local de 

residência, servindo como uma forma de criar fortes vínculos 

afetivos com pacientes, especialmente os que podem estar com 

dificuldade de locomoção; abrindo espaços de comunicação e 

diálogo entre saberes e práticas, além de novas perspectivas 

para a reflexão e ação.  

Assim, o profissional passa a conhecer os problemas de 

saúde dos sujeitos no contexto concreto no qual estes estão 

inseridos. Nesse sentido, essa aproximação por parte dos 

profissionais da saúde pode gerar uma compreensão mais 

ampla sobre o processo de saúde/doença/cuidado da 

população. 

O Brasil está atingindo o estágio final da sua transição 

demográfica/epidemiológica. Inverteram-se os termos da 

ocupação demográfica do espaço físico: de uma população 
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fundamentalmente rural (66%), passando à condição de um 

país urbano, com mais de 80% das pessoas atualmente 

radicadas nas cidades.  

Além disso, até a década de 60, as características 

demográficas do país indicavam uma população bastante 

jovem, com altas taxas de fertilidade e taxas de mortalidade que 

apenas começavam a diminuir. Quando as taxas de fertilidade 

e de mortalidade se mantém baixas, há um progressivo 

aumento, na proporção de adultos, na população, incluindo, 

naturalmente, os mais idosos.  

Neste estágio da transição epidemiológica, a "pirâmide" 

populacional passa a apresentar uma configuração 

retangularizada, característica dos países de primeiro mundo, 

desenvolvidos. 

 Nos últimos 25 anos, a desnutrição em crianças (relação 

altura/idade) apresentou um declínio cumulativo de 72%, 

enquanto em adultos sua prevalência baixou em 49% no meio 

rural e 52,7% no meio urbano, praticamente desaparecendo 

como problema epidemiológico em maiores de 18 anos.  

Em contraposição, ao mesmo tempo em que declina a 

ocorrência da desnutrição em crianças e adultos num ritmo bem 

acelerado, aumenta a prevalência de sobrepeso e obesidade 

na população brasileira. 

Por conseguinte, as grandes mudanças registradas nos 

indicadores do estado nutricional da população brasileira 

decorrem de outras variáveis não referidas ao desempenho da 

economia: a redução substancial da natalidade, a melhoria do 

saneamento básico, a proteção contra as doenças infecciosas 

e, notadamente, a prevenção específica de agravos 

imunopreviníveis, a elevação do nível de escolaridade das 

mães, as modificações nos perfis de consumo alimentar e o 
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acesso às ações básicas de saúde, principalmente nas 

aglomerações urbanas. 

O envelhecimento populacional traz consigo problemas 

de saúde que desafiam os sistemas de saúde e de previdência 

social. Envelhecer não significa necessariamente adoecer. A 

menos que exista doença associada, o envelhecimento está 

associado a um bom nível de saúde.  

De forma preventiva, deve haver uma promoção de 

saúde da pessoa idosa de forma eficaz, que promova um 

envelhecimento saudável, observando e cuidando de forma 

integral da pessoa idosa, promovendo a intersetorialidade, 

estimulando essas pessoas a conviverem umas com as outras. 

Além disso, os avanços no campo da saúde e da 

tecnologia permitiram para a população com acesso a serviços 

públicos ou privados adequados, uma melhor qualidade de vida 

nessa fase. 

Segundo o Ministério da Saúde (2019), há um forte 

predomínio de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) na 

população idosa, constituindo a maior carga de 

morbimortalidade no mundo e sendo responsáveis por 63% das 

mortes globais.  

No Brasil, as DCNT correspondem a 72% das causas de 

morte. Além disso, dados da Pesquisa Nacional de Saúde - 

PNS (2013) mostram que mais de 45% da população adulta - 

54 milhões de indivíduos - relata pelo menos uma DCNT. 

Entretanto, verificou-se que a população de idosos não é 

incapaz de realizar suas atividades ou o seu papel social. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como 

doenças crônicas não transmissíveis as doenças 

cerebrovasculares, cardiovasculares, diabetes mellitus, 

doenças respiratórias obstrutivas, asma e neoplasias; em 
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função do crescimento dos quatro principais fatores de risco: 

tabaco, inatividade física, uso prejudicial do álcool e dietas não 

saudáveis. 

Diabetes melittus e hipertensão arterial atingem, 

respectivamente, 6,3% e 23,3% dos adultos brasileiros e 

representam a primeira causa de mortalidade e de 

hospitalizações, sendo apontadas como responsáveis por mais 

da metade dos diagnósticos primários em pessoas com 

insuficiência renal crônica submetidas à diálise no Sistema 

Único de Saúde brasileiro. 

Segundo estimativas, em 2025, o Brasil terá mais de 30 

milhões de indivíduos com 60 anos ou mais, e a maioria deles, 

cerca de 85%, apresentará pelo menos uma DCNT. Portanto, o 

enfrentamento dessas doenças necessita de ações e políticas 

públicas voltadas para a prevenção e redução dos fatores de 

risco, acesso aos cuidados de saúde, organização da vigilância 

e monitoramento. 

Somado a isso, tem-se o enfrentamento dos 

determinantes sociais como a redução da pobreza e das 

diferenças no acesso aos bens e aos serviços, baixa 

escolaridade e desigualdades no acesso à informação, pois 

determinam, de modo geral, maior prevalência das doenças 

crônicas e dos agravos decorrentes das suas evoluções. 

 

 Atividades educativas em saúde 

 

 Sabendo-se que o direito à moradia adequada se tornou 

um direito humano universal aceito e aplicável em todas as 

partes do mundo como um dos direitos fundamentais para a 

vida das pessoas, a Constituição Federal traz no seu artigo 6º: 



VISITA DOMICILIAR E ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE: UM 

FORTALECIMENTO NO APRENDIZADO DE ESTUDANTES DE MEDICINA 

471 
 

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, (...)”, entre outros. 

Sendo reforçado pelo Estatuto do Idoso no artigo 37: “O 

idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou 

substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando 

assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. ” 

Tomado por isso, o poder público, da cidade de João 

Pessoa, lançou um programa inédito no País, o Condomínio 

Cidade Madura. É uma iniciativa do Governo da Paraíba para 

atender idosos de baixa renda, que não possuem sua casa 

própria, mas apresentam autonomia para realizar suas 

atividades diárias.  

Inaugurado em 2014, o condomínio segue as normas de 

acessibilidade para idosos e portadores de necessidades 

especiais e conta com 40 residências todas adaptadas com 

portas de 90 cm de largura e banheiros adaptados. Possuindo 

também um centro de vivências, posto de saúde, equipamentos 

de ginástica ao ar livre, guarita, praça, redário, horta 

comunitária e estacionamento. 

O núcleo de assistência à saúde possui sala de 

enfermaria, sala de curativos e sala de repouso. O centro de 

vivências é composto por: sala multiuso (utilizada para 

realização de oficinas, curso de informática, educação de 

jovens e adultos - EJA, entre outras atividades) e sanitários 

masculino e feminino; é utilizado para a realização de diversas 

atividades de socialização, proporcionadas pela secretaria e 

eventos particulares dos idosos.  

A pista de caminhada, assim como a academia de saúde, 

visa proporcionar ao idoso uma melhor qualidade de vida, que 

com o acompanhamento de um profissional de educação física, 

são realizadas atividades junto aos idosos. A horta comunitária 



VISITA DOMICILIAR E ATIVIDADES EDUCATIVAS EM SAÚDE: UM 

FORTALECIMENTO NO APRENDIZADO DE ESTUDANTES DE MEDICINA 

472 
 

foi criada com o objetivo de promover a colaboração e 

socialização entre os idosos, na perspectiva que todos façam 

parte do plantio e da colheita. 

 

OBJETIVO 

 Discorrer sobre visita domiciliar a idosos e 

atividades educativas em saúde em uma instituição pública na 

cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. 

 

METODOLOGIA 

 O presente estudo é descritivo, do tipo relato de 

experiência, que foi elaborado por estudantes de Medicina do 

quinto período da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. 

A confecção do trabalho se deu após quatro visitas domiciliares, 

no condomínio Cidade Madura, entre os meses de março e 

setembro de 2019. Houve uma separação dos discentes, na 

qual cada dupla acompanhou um usuário diferente. O intuito 

dessas visitas foi atuar no âmbito da prevenção de doenças e 

promoção da saúde.  

Após as visitas foi confeccionado um diário de campo, no 

qual os estudantes utilizaram como base para a criação deste 

trabalho. Esse diário teve como função guardar as informações 

colhidas durante as visitas - todas permitidas pelos pacientes 

índices – transformando-se posteriormente em um trabalho 

para apresentar em sala de aula para as professoras e os outros 

discentes da turma.  

Antes de cada visita domiciliar foram traçadas 

estratégias para a atuação dos discentes frente aos pacientes. 

Na primeira visita, o intuito foi apenas de conhecer a realidade 

da vida cotidiana, como também um pouco da história atual e 
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pregressa, não se detendo ao processo de saúde e doença 

propriamente dito. 

A partir da segunda visita, os alunos começaram a 

adentrar no campo da saúde dos seus respectivos pacientes e 

a partir das descobertas, buscaram subsídios para esclarecer 

possíveis dúvidas ou até mesmo articular com a equipe de 

saúde responsável pelo condomínio estratégias que visassem 

uma melhor qualidade de vida aos pacientes. 

O último dia de visita foi marcado por um momento de 

atividade educativa em saúde, no qual todos os moradores do 

condomínio foram convidados e se fizeram presentes. Durante 

a execução da atividade educativa 01 houve uma encenação 

teatral, mostrando os benefícios de uma alimentação saudável 

e os prejuízos que a sua falta pode causar, além disso, houve 

uma breve explanação sobre diabetes mellitus e hipertensão 

arterial sistêmica, tendo em vista que eram as duas patologias 

mais frequentes entre os moradores. O enfoque maior foi em 

aspectos que melhorassem a qualidade de vida dos idosos.  

Após esse momento mais técnico e científico, os 

discentes promoveram um bingo no intuito de promover uma 

maior interação entre os moradores e serviram um café da 

manhã, o qual continha alimentos permitidos e necessários 

para uma alimentação balanceada para quem porta diabetes 

mellitus e hipertensão arterial sistêmica.  

A atividade educativa 02, foi contemplada com uma 

palestra sobre “Quedas na terceira idade”, realização de um 

bingo, entrega de brindes e um lanche. 

Os pacientes foram escolhidos previamente pelas 

professoras do módulo de Atenção em Saúde V, e após cada 

visita, houve discussão crítico-reflexiva sobre o dia e as 

repercussões que o usuário apresentava.  
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Essas discussões geraram subsídios para possíveis 

intervenções no âmbito da prevenção de doenças e promoção 

da saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Visita domiciliar 01 

 

Ao chegar na casa da usuária selecionada, os discentes 

se depararam com uma senhora de 94 anos de idade, nascida 

em 09.03.1915, a mais idosa do condomínio, a qual os acolheu 

e demonstrou muito interesse pela presença deles. Tendo em 

vista que era a primeira visita, o intuito maior era de formar um 

vínculo com ela, deixando os quesitos próprios da saúde para 

um outro momento.  

Durante a conversa, a usuária relatou ser viúva, ter 7 

filhos, sendo que um deles trabalha o dia todo e vai dormir com 

ela à noite, evitando assim, que ela fique sozinha por muito 

tempo, possui escolaridade até a 5º série do ensino 

fundamental.  

Relatou ainda ser natural de uma cidade do interior do 

Estado da Paraíba, mas veio morar na capital muito jovem e 

não sabe dizer com precisão quando foi, e que há 3 anos reside 

neste condomínio, ou seja, desde 2016. 

De maneira despretensiosa relatou um pouco da sua 

rotina: acorda cedo, realiza os afazeres domésticos e assiste 

televisão; ficando nesse momento bem claro que é uma idosa 

lúcida, consciente que está atualizada no que está acontecendo 

no mundo e a sua volta. Sua autonomia e independência 

também fica nitidamente demonstrada. 
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Sobre a sua relação familiar, mediante o seu discurso, se 

mostrou forte e afetuosa, pois recebe familiares e realiza visitas 

nos finais de semana aos filhos e netos. Relatou ter bom 

convívio com os vizinhos e com os demais profissionais 

vinculados ao condomínio. Pratica atividade física, sabe a 

importância de uma alimentação saudável, inclusive se limita 

com medo de adquirir diabetes, evita comidas gordurosas e 

doces.  

Esse ponto foi importante para os discentes pois a partir 

dele, eles tentaram traçar uma estratégia para que ela não se 

privasse tanto dos alimentos por medo. E, sondaram durante as 

outras visitas para fazer uma abordagem concisa, mas, sem 

quebrar o vínculo com a usuária, mostrando a luz da ciência, 

através de uma linguagem popular, a necessidade e a 

possibilidade dela comer os diversos tipos de comida, em 

quantidades pequenas, e não desenvolver a patologia, já que 

era o seu maior medo. 

Após esse momento, os alunos adentraram um pouco 

mais para conhecer sobre a sua saúde. A usuária relatou ser 

hipertensa, em uso regular das medicações e mantém a sua 

pressão arterial regulada. Refere não ter outras patologias.  

Demonstra ser uma pessoa bem ativa, cuidando 

pessoalmente da sua casa, cozinhando, lavando roupa e 

praticando atividade física, seja uma caminhada ou atividades 

promovidas pelo condomínio executadas por educadores 

físicos. 

Ainda durante essa visita, a usuária referiu que já foi mais 

ativa, fazendo uso do transporte coletivo regularmente, sozinha 

pela cidade, até os 91 anos. Fazia parte de um grupo de dança 

para idosos, vinculada a Unidade Básica de um bairro da capital 
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paraibana, três vezes por semana, e geralmente ia sozinha para 

lá.  

Entretanto, temendo a violência urbana e o descaso, que 

segundo a usuária, recebia por parte de alguns motoristas de 

ônibus, somado ao pedido de amigos e familiares, deixou de 

andar sozinha pela cidade, ficando restrita a suas atividades 

domésticas e ao condomínio. 

 Após essa limitação refere fazer parte da rotina de 

atividades recreativas que o condomínio dispõe com 

educadores físicos, além disso, vai semanalmente a uma 

consulta com psicólogo e diariamente uma enfermeira que fica 

no posto situado no condomínio vai até a sua residência aferir 

a sua pressão arterial.  

Em um outro momento, os estudantes contaram com a 

presença de um dos filhos da usuária, e durante a conversa, 

puderam avaliar alguns exames que ela tinha feito, entre eles: 

glicemia de jejum, eletrocardiograma, hemograma, função renal 

e função hepática. Os resultados dos exames estavam todos 

dentro da normalidade. A usuária referiu que anualmente fazia 

todos os exames, no intuito de prevenir as doenças, 

principalmente o diabetes mellitus.  

 Com essa prevenção, a paciente se priva de muitos 

alimentos, com medo de comer qualquer quantidade e vir a 

desenvolver o Diabetes. E mesmo tentando a convencer de que 

ela poderia comer em pouca quantidade esses alimentos, os 

alunos não obtiveram êxito, pois, o medo dela é maior. 

 Foi informado por ela sobre os antecedentes familiares a 

existência de hipertensão arterial em quase totalidade na 

família. Além disso, relatou que o esposo faleceu pelas 

complicações decorrentes do diabetes mellitus tipo 2. Sobre 

antecedentes patológicos e cirurgias, os partos foram todos 
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normais, já teve uma fratura no fêmur, fez cirurgia de catarata, 

teve AVC com diminuição da acuidade visual do olho direito.  

Relata que aos 32 anos teve desmaios aparentemente 

sem motivo e não diagnosticado, mas foi medicada com 

Diazepam e Fenobarbital, não sabe informar por quanto tempo, 

e atualmente não faz uso dessa medicação.  

Por ser hipertensa faz uso regular de fármacos 

hipotensores e quando indicado AAS, além de prevenção da 

osteoporose com medicações e associando o banho de sol.  Os 

discentes observaram que de fato ela aferia a pressão 

diariamente no núcleo de enfermagem, tendo acesso ao seu 

prontuário. 

Quanto à espiritualidade, refere ser católica da ordem 

franciscana. Além disso, relata que todos os dias assiste a 

santa missa, inclusive diz estar viva porque Deus assim deseja. 

A religião é um dos temas recorrentes durante todas as visitas. 

A partir do exposto, observou-se na prática como os 

aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais 

interferem no processo de adoecimento das pessoas. Essa 

paciente índice contribuiu de forma significativa para a 

formação médica dos discentes, mostrando que de fato essa 

multifatorialidade está intrinsecamente ligada a saúde e o 

adoecimento das pessoas. 

Mais do que uma simples visita domiciliar, ficou a 

reflexão de quão importante é analisar todos os aspectos 

singulares de cada indivíduo, tendo em vista que eles 

contribuirão significativamente no quadro clínico apresentado e 

na terapêutica que será instituída.  
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Visita domiciliar 02 

 

No dia e horário combinado, os alunos se reuniram com 

as professoras do módulo de Atenção em Saúde V e após a 

divisão dos grupos dirigiram-se para a casa do idoso designado. 

Ao chegar na casa do usuário selecionado, os discentes se 

depararam com um senhor muito solícito e educado, de 85 anos 

de idade, pardo, analfabeto, natural de uma cidade do interior 

do Estado, aposentado, viúvo e pai de três filhos.  

Durante a conversa, o usuário relatou que morou a maior 

parte da sua vida em João Pessoa, trabalhando como pedreiro 

e que com suas economias comprou uma casa, mas que está 

alugada para complementar seus rendimentos. Relatou ainda, 

que sua renda no momento era bem comprometida, pois a 

sobrinha que o ajudava nos afazeres domésticos ingressou em 

um curso de ensino superior e ele teve que contratar uma 

diarista para exercer as funções que outrora eram da sobrinha, 

todas as manhãs; além dos gastos com suas medicações de 

uso contínuo. 

De maneira cautelosa relatou um pouco da sua rotina: 

acorda bem cedo (por volta das 5:30h), toma banho, aplica sua 

insulina e prepara sua primeira refeição, pois a diarista que o 

acompanha pela manhã só chega depois das sete horas.  

Nesse momento, apesar das suas limitações e 

dificuldades de deambulação, percebeu-se que é um idoso 

muito ativo, lúcido, consciente, que está atualizado no tempo e 

no espaço, mas que só costuma sair de casa para receber sua 

aposentadoria e fazer a feira, o qual se locomove por meio de 

carona com um casal de vizinhos que também mora no 

condomínio. 
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Quanto à espiritualidade, refere ser evangélico atuante e 

frequenta uma ou duas vezes por semana a igreja Batista que 

fica localizada na rua do condomínio. Se mostrou bem religioso 

e que sua espiritualidade é usada para o enfrentamento das 

situações adversas que surgem no decorrer da vida, como por 

exemplo, a morte da sua esposa e o afastamento dos filhos. 

Sobre sua relação com a família, principalmente os 

filhos, mediante discurso deprimido, mostrou-se bem 

decepcionado, pois além de não receber visitas de seus 

familiares, também não as realiza. O único vínculo que 

conserva e diz ser muito grato, é com a sobrinha, que por algum 

tempo morou com ela.  

Relatou não ter bom convívio com o morador da casa 

colada à sua, ao ponto de nem se cumprimentarem por 

diferenças de temperamento, mas ter bom convívio com os 

demais vizinhos e com os profissionais vinculados ao 

condomínio.  

Não pratica atividade física, apesar de adorar observar 

as atividades oferecidas pelo condomínio e executadas por 

educadores físicos, porém, não se acha mais apto para realizá-

las; sabe a importância de uma alimentação saudável, mas não 

segue a dieta prescrita pela nutricionista da Unidade Básica de 

Saúde por relatar ter picos de hipoglicemia pela restrição 

calórica. 

A partir desses relatos gerais sobre a vida do idoso, os 

alunos começaram de fato a se aprofundar nas questões sobre 

sua saúde, no qual o usuário relatou ser diabético e hipertenso 

desde o ano de 2014, com retinopatia e neuropatia diabéticas 

associadas, em uso regular de insulina e anti-hipertensivos. 

Apresenta dificuldades para se locomover, usando uma 

bengala que era sua aliada para tudo. Sendo acompanhado 
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diariamente na sua casa pela técnica de enfermagem do 

condomínio para aferição da pressão arterial e glicemia.         

Na segunda visita, utilizou-se uma pesquisa baseada em 

dois anexos: lista de problemas crônicos e agudos (relatando 

também os fatores de risco) e cálculo do IMC, no qual foram 

utilizadas uma balança digital para verificação do peso e fita 

métrica para medidas.  

O idoso apresentou peso em torno de 87,5kg; 1,60m de 

altura e IMC de 34,17kg/m; apresentando-se com sobrepeso, 

que de acordo com a sua altura e idade, o seu peso pode variar 

entre 76,8kg a 89,6kg, dados de grande importância para a 

prevenção e/ou agravamento das patologias já existentes. 

 Ao término da coleta de todos esses dados, o idoso foi 

orientado pelos discentes sobre os fatores de risco 

apresentados, ressaltando a importância de uma alimentação 

saudável (incluindo uma boa ingesta hídrica), da realização de 

uma atividade física (respeitando suas limitações), do uso 

correto das medicações em uso e da importância de se incluir 

em grupos sociais para diminuir a solidão, evitando assim, a 

depressão. 

Em um outro momento, os estudantes contaram com a 

presença da acompanhante do idoso, e durante a conversa, ela 

mostrou alguns exames realizados, entre eles: glicemia de 

jejum, hemograma, colesterol total e frações, função renal e 

função hepática. Os resultados dos exames não estavam 

dentro da normalidade, reforçando a ideia de que o idoso não 

estava se cuidando/alimentado como deveria.  

O usuário referiu que dificilmente realiza os exames de 

rotina que deveriam ser feitos anualmente, pois haveria se 

conformado com a doença por saber que não tem cura. Sobre 

os antecedentes familiares e patológicos, afirmou a existência 
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de hipertensão arterial e diabetes em quase totalidade da 

família; e que nunca realizou nenhum procedimento cirúrgico. 

Além disso, relatou ainda que a esposa faleceu em decorrência 

de um tumor maligno no colo do útero.  

Por ser hipertenso faz uso regular de anti-hipertensivos 

duas vezes ao dia; para diabetes usa insulina regular pela 

manhã e noite, além de fazer massagem nas pernas com uso 

de óleo para melhorar a circulação todos os dias da semana, 

associado ao banho de sol.   

Tendo acesso ao seu prontuário, e consequentemente, 

aos seus registros diários, no posto de enfermagem do 

condomínio, os discentes puderam observar que de fato as 

aferições de glicemia e pressão arterial eram feitas 

rigorosamente pela equipe de saúde. 

 

Visita domiciliar 03 

 

No primeiro dia de visita os alunos foram direcionados para 

a residência dos seus pacientes índices, um casal de idosos. 

Ao chegarem lá foram recepcionados pela esposa a qual se 

dispôs a conversar sem nenhum problema. O marido, estava 

presente, porém, estava dormindo, algo corriqueiro em todas as 

visitas. Em um diálogo aberto, a idosa referiu estar feliz em 

morar no condomínio.  

Ao ser questionada sobre sua saúde e a do seu marido 

referiu aos discentes que se achava bem de saúde, “só não 

estava 100% pois convivia há mais de 20 anos com diabetes 

mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica”, e relatou que 

seu marido também tinha as mesmas duas condições que ela 

só que mais descompensado. Além disso, afirmou que este não 
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se importava com a alimentação, era sedentário e não realizava 

nenhuma prática de atividade física.  

Os discentes questionaram a paciente sobre esse sono 

excessivo do esposo, logo ela relatou que era algo corriqueiro 

desde que ele deixou de trabalhar. Segundo ela, seu esposo 

passou praticamente a vida toda trabalhando como motorista. 

Percebeu-se então que ele sentia bastante falta de se sentir útil, 

de trabalhar com alguma coisa, mas com isso se trancou e não 

se permitia fazer nada, só dormir e assistir jornal. À noite, ele 

saia de casa somente quando suas filhas chamavam.  

Em todas as visitas os discentes tentaram conversar com 

ele, aplicar alguns testes utilizados na prática da geriatria como 

o de depressão, mas sua esposa dizia que ele era bastante 

resistente em relação a falar com os estudantes e dessa forma 

não houve o contato. 

A paciente relatava ser bastante feliz com sua vida, disse 

que as suas filhas eram sempre presentes, dispostas a ajudar 

aos pais, e eram as únicas pessoas que conseguiam fazer com 

que seu esposo saísse de casa. Não tinha nenhuma doença 

recente, único problema que se observou foi em relação a 

alimentação.  

Sempre que questionada, a sua glicemia estava alterada, 

mais de 140 mg/dL, e após um longo diálogo, percebeu-se que 

a alimentação do casal não era ideal para pessoas portadoras 

de diabetes mellitus.  

Como medida interventiva, sugeriu-se que o casal 

retornasse ao endocrinologista para analisar se os 

medicamentos que estavam sendo usados eram efetivos ou se 

a dose estava correta e, além disso, que procurassem uma 

nutricionista, até mesmo na Unidade Básica de Saúde que 

cobriam o seu território área, no intuito de melhorar a dieta do 
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casal, promovendo uma melhor qualidade de vida para eles, de 

forma direcionada e que compreendesse as reais 

necessidades, fazendo uma balança do lado aquisitivo da 

família com o que era necessário para não 

descompensar/agravar as patologias existentes.  

Sobre a prática de atividade física, diferente do seu esposo, 

a paciente referiu realizar caminhadas pelo condomínio ao 

menos três vezes por semana, afirmando que entendia que isso 

era necessário para melhorar a qualidade de vida dela.  

Percebeu-se que a usuária fazia tudo de casa, não 

dependia de ninguém para nada, tinha a sua independência 

preservada, e pelo o que relatou, seu esposo também era 

independente em relação as atividades de vida diárias. E em 

relação a família observou-se que eram muito presentes. As 

filhas e netas do casal sempre estavam à disposição. A opção 

por morar no condomínio cidade madura foi exclusivamente 

visando uma melhor independência. 

 

Visita domiciliar 04 

 

Ao chegarem ao local, os estudantes foram direcionados 

pelas professoras ao espaço de acolhimento do condomínio e 

a turma foi dividida em equipes (trios e duplas) para efetuarem 

as visitas aos idosos selecionados, em seu domicilio. 

Posteriormente, as professoras fizeram a orientação inicial, cujo 

propósito foi de que os estudantes estabelecessem um vínculo 

inicial com o idoso.  

Ao chegarem à casa da idosa selecionada, os discentes 

observaram que ela mora sozinha há 5 anos, não tem filhos e 

nunca foi casada, mostrando-se uma pessoa bastante ativa e 

acolhedora. 
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Durante conversação inicial a idosa relatou ser de uma 

família de sete irmãos, ter nascido em Viçosa, estado de 

Alagoas, em junho de 1938, tem ensino fundamental e médio 

completos e morou com os pais até os 22 anos de idade, 

quando decidiu seguir a vida religiosa, indo morar em Convento 

na cidade de Maceió. 

Atualmente, sua mãe e 6 irmãos já eram falecidos. 

Referiu a existência de muitos sobrinhos, mas recebe visita 

familiar de apenas um único sobrinho, filho da única irmã que 

também a visitava no condomínio.  

Relatou ainda, que trabalhou inicialmente, aos 30 anos 

de idade, como cuidadora de idoso, e morava com quatro irmãs 

mais velhas; mas decidiu dar continuidade aos estudos e 

concluiu o ensino técnico em contabilidade.   

Em seguida, relata que após o falecimento da idosa a 

qual ela cuidava, foi trabalhar numa fábrica de fiação de agave 

por um período de 3 anos. Depois teve mais dois empregos, de 

6 meses cada um. Estabeleceu maior tempo de trabalho em 

uma sorveteria por um período de 11 anos até o período que a 

empresa fechou e decretou falência. O emprego que lhe 

proporcionou a sua estabilidade financeira foi quando teve a 

oportunidade de trabalhar em colégio estadual. Prestou 

concurso para funcionária pública estadual e manteve-se como 

funcionária da mesma escola, de onde saiu com sua 

aposentadoria de servidora pública.  

O dia a dia da usuária é sempre ocupado por 

compromissos pessoais ao longo da semana. Costuma realizar 

suas próprias atividades instrumentais necessárias, vai ao 

banco, ao supermercado e resolve suas pendências pessoais 

sozinha. Para ocupar-se e manter-se ativa continua 

participando de atividades em grupo que lhes são prazerosas, 
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como: 3ª e 6ª feiras atividade física em grupo de 6 às 7 horas 

no condomínio; grupo de convivência 1 vez por semana; grupo 

de idosos de um hospital 3 vezes por semana; coral 1 vez por 

semana; grupo de memória quinzenalmente, com psicólogo, 

com profissionais da saúde sobre saúde do idoso; grupo do 

centro social uma vez por semana (atividades de lazer, como 

dança e passeio) e grupo de oração da igreja 1 vez por semana. 

 Após esse contato inicial, os alunos consideraram ter 

atingido o objetivo de conhecer e estabelecer um vínculo para 

as demais visitas. A usuária terminou a visita bastante alegre e 

dando risadas de fatos da sua vida, relatando que nunca tinha 

namorado, em virtude também do seu interesse inicial e pela 

dedicação à família. Diante disso, também relatou ser uma 

pessoa resguardada de poucas amizades dentro do 

condomínio, tendo apenas mais contato com duas moradoras. 

Ao segundo dia de prática no condomínio, houve uma 

reunião no espaço do acolhimento, com as professoras, as 

quais entregaram uma ferramenta de checklist de saúde 

abordando problemas crônicos e fatores de risco (ver anexo 1) 

para ser aplicado no ato da visita prática.  

Ao chegarem na casa da idosa, os alunos direcionaram 

a conversa para conhecer melhor o estado de saúde da usuária, 

a qual relatou ter feito cirurgia (colecistectomia) há mais de 20 

anos e ser portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 

artrose, osteoporose, anemia crônica e glaucoma.  

Em exames realizados anteriormente, ela relatou a 

presença de úlcera e gastrite há alguns anos, e ter ficado com 

sensibilidade ao consumo de gordura. Além disso, referiu sentir 

problemas gastrointestinais, como azia, plenitude gástrica e 

dores no joelho que a incomodam bastante, devido à sua 

necessidade de locomoção em transporte público para cumprir 
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com seus compromissos pessoais e sociais, os quais faz 

questão de participar de modo ativo semanalmente.   

Assim, aproveitou-se para conversar sobre a frequência 

dos acompanhamentos médicos e dos tratamentos de saúde 

que havia acabado de relatar. Percebeu-se que ela estava um 

pouco afastada da equipe de saúde e que existia prescrições 

de exames laboratoriais solicitados e que estavam com 

bastante atraso, pois aguardava a liberação do 

encaminhamento da unidade pela Secretaria de Saúde. Além 

disso, fazia bastante tempo que não se consultava com o 

médico sobre o tratamento da osteoporose e artrose, 

demonstrando atraso também nos exames respectivos de 

acompanhamento. Percebemos ainda que ela não gostava da 

assistência prestada na Unidade de Saúde da Família de 

referência da sua região. 

Os alunos orientaram a idosa sobre a necessidade de 

cuidar dos problemas de saúde e a buscar retorno sobre a 

marcação dos exames laboratoriais já solicitados, bem como 

marcar consulta médica. Em seguida, a idosa gentilmente 

serviu um lanche, e houve o momento da despedida. 

No decorrer da última visita, os estudantes analisaram os 

resultados dos últimos exames feitos pela usuária, e 

aproveitaram a visita domiciliar para também fazer o convite 

para a festa de confraternização na data do último encontro com 

todos os idosos, confirmando gentilmente sua presença na 

atividade social da disciplina.  

Após a despedida os estudantes foram ver o prontuário 

médico da usuária no posto médico do condomínio. Somado a 

isso, os discentes retornaram ao espaço de acolhimento do 

condomínio, para a discussão com as professoras sobre a 

última visita, momento em que se finalizou o planejamento das 
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atividades do último encontro, bem como sobre a entrega do 

relatório de acompanhamento em visita domiciliar de cada 

equipe.  

 

Atividade educativa 01 

 

Finalizando as visitas, foi executado um dia diferente, 

com atividades educativas voltadas para prevenção de doenças 

e promoção de saúde, não só para os usuários que foram 

visitados pelos discentes, mas, foi aberto para todos os idosos 

do condomínio. 

O acolhimento trouxe muitas cores, com rosas e um 

cartaz com a seguinte frase: “Envelhecer é colecionar 

memórias” (Figura 1), no qual todos foram posicionados em 

cadeiras em formato de círculo, para que as boas-vindas 

fossem dadas, seguida de um momento de oração para 

agradecer pela vida.  

Após esse momento, iniciou-se uma peça teatral 

executada pelos estudantes, que trouxe como principais 

abordagens, a alimentação saudável para prevenção de 

doenças e o risco de quedas. 

Como a maioria dos moradores eram portadores de 

diabetes mellitus e de hipertensão arterial, a peça trouxe um 

enfoque maior nessas duas patologias, mostrando de forma 

lúdica e importância dos hábitos saudáveis para minimizar os 

danos dessas patologias, e consequentemente, aumentar a 

qualidade de vida. 
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Figura 1: Painel utilizado na atividade educativa. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

Em seguida, foi realizado o bingo (Figura 2), coordenado 

por um dos alunos e supervisionado pelos demais; que ao final, 

para surpresa de todos, obtiveram-se dois ganhadores, os 

quais foram presenteados com objetos simbólicos doados pelos 

estudantes como forma de prêmio pela participação e de 

agradecimento por tantos ensinamentos e pela educada 

recepção. 

O intuito do bingo era de promover uma maior interação 

entre os moradores do condomínio, entendendo que mesmo em 

momentos de diversão, sempre alguém tem algo a ensinar e 

que mesmo com suas patologias, eles não eram incapazes de 

realizar as atividades que os faziam felizes. 
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Figura 2: Instrumentos para a realização do bingo. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

Após o bingo, houve um café da manhã, servido aos 

idosos, que permaneceram sentados. Os estudantes fizeram 

questão de servir aos moradores e assim, aproveitaram para 

compartilhar informações e conversar de forma despretensiosa 

e natural sobre qualquer demanda de assunto que pudesse 

surgir. 

No âmbito das atividades educativas em saúde, todo 

mundo tem sempre alguma coisa a ensinar, não 

necessariamente e de forma exclusiva o profissional da equipe 

de saúde, mas, os usuários também. 
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Para isso, é necessária uma escuta qualificada e estar 

com o paciente, não apenas fisicamente, mas se doando 

inteiramente àquele momento, se permitindo aprender aquilo 

que o paciente está disposto a ensinar. Com esse intuito, os 

acadêmicos de medicina priorizaram esse momento tão 

importante. 

 Em seguida foram distribuídas lembrancinhas, contendo 

sabonete líquido e toalha para as mãos. Todos esses 

momentos foram realizados com música, e com atenção e 

envolvimento dos idosos convidados. 

Por meio dessas atividades, entende-se que de uma 

forma coletiva consegue-se trabalhar aspectos da saúde e de 

doenças com a população, de forma coletiva, com uma 

linguagem clara, e acessível para os usuários, fazendo com que 

realmente eles entendam a proposta que foi levada até eles e 

tirem todas as suas dúvidas.  

Além disso, há uma otimização do tempo, tendo em vista 

que as dúvidas que uma pessoa tem pode ser a mesma de 

outra no mesmo ciclo, e com isso, todos saem esclarecidos em 

um menor espaço de tempo.  

As atividades educativas em saúde atuam no âmbito da 

prevenção de doenças e promoção de saúde. Assim, com 

essas medidas, entende-se que a população, com o auxílio dos 

profissionais, pode se tornar coparticipes do processo de saúde 

e doença, não sendo literalmente pacientes, mas, ativos no que 

se refere a sua própria saúde. 

 

Atividade educativa 02 

 

Todas as equipes chegaram ao último dia para a 

organização da confraternização e acolhimento de todos os 
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idosos, que tão gentilmente receberam os estudantes em suas 

casas e lhes deram a oportunidade de conhecer detalhes sobre 

o dia a dia e a saúde, dentro do processo de envelhecimento de 

cada um deles, apresentando todas as suas particularidades. O 

espaço de convivência do condomínio transformou-se em cores 

e entusiasmo, diante da atitude conjunta de toda a turma em 

recepcionar os idosos da mesma forma como foram 

recepcionados por eles individualmente nas semanas 

anteriores.  

Cada grupo, começou a organizar o espaço para 

realização da atividade educativa e lúdica, com abordagem de 

material ilustrativo e educativo, com palestra e tira-dúvidas 

sobre o tema “Quedas na terceira idade” e realização de um 

bingo. O grupo de acolhimento preparou o espaço com uma 

decoração alegre (Figura 3), para demonstrar a intenção de 

toda a turma em satisfazê-los no último contato dentro do 

condomínio. Em seguida, cada equipe dirigiu-se as residências 

para conduzir os idosos para o local da confraternização do 

Clube Madura. 

No momento da palestra, os idosos mostraram-se 

atenciosos, participativos e reforçaram saberem da devida 

importância de algumas estruturas em domicílio capazes de 

prevenir quedas, como barras no banheiro, pisos e tapetes 

antiderrapantes e boa iluminação, especialmente no período 

noturno, quando precisam deslocar-se dentro de casa e ao 

levantar-se da cama. 
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Figura 3: Preparação da decoração da atividade 

educativa. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

A atividade foi complementada com a realização do 

bingo, com o intuito de promover maior interação dos idosos 

com toda a turma e professoras, no qual teve o sorteio de 03 

brindes de doações (2 travesseiros, e uma caixinha de som). Ao 

final do bingo, todos os idosos também ganharam uma 

garrafinha plástica de presente, como forma de lembrá-los da 

importância da hidratação diária para a pessoa idosa.  

Após isso, foi servido um lanche (Figura 4), com frutas, 

sucos, café, chá, bolos, sanduíche natural e pipoca, além de 

proporcionar um momento único em que toda a turma pudesse 

confraternizar-se com os idosos presentes ao som de muita 
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felicidade e música, esse momento pôde também alegrá-los 

nesta época da vida marcada por tantas mudanças inerentes 

ao envelhecimento humano. 

Figura 4: Mesa do lanche oferecido na atividade 

educativa. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Como agradecimento final toda a turma se juntou aos 

idosos presentes para registrar com uma fotografia esse 

momento importante e marcante na vida de cada um ali 

presente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do que foi exposto, têm-se que a visita domiciliar 

é de grande valia como instrumento para promover uma melhor 
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qualidade de vida, principalmente para as pessoas que estão, 

por algum motivo, incapacitadas de se locomover até a sua 

Unidade Básica de Saúde ou para algum local com uma equipe 

de saúde específica. 

Dessa forma, percebeu-se a imensa contribuição na 

formação acadêmica dos estudantes de Medicina, os quais 

puderam colocar em prática aquilo que aprenderam em sala. 

Porém, mais do que isso, tiveram a oportunidade de conhecer 

na prática os benefícios de um olhar e de uma atenção mais 

humanizada. 

A população necessita de tratamentos intervencionistas, 

de medicamentos e dietas, como também necessita de 

profissionais com escuta qualificada, para entender suas 

angústias e assim compreender de forma holística a patologia 

que acomete aquele indivíduo. 

Sabendo que o processo de saúde e doença é 

multifatorial e envolve os aspectos biológicos, psicológicos, 

sociais e espirituais, os profissionais devem estar cada vez mais 

aptos a entender esses fatores que são inerentes a cada 

pessoa para que dessa forma tenha uma terapêutica mais 

adequada e assertiva. 

Entende-se que a doença pode ser a mesma, mas ela 

tem comportamento diferente de indivíduo para indivíduo, por 

isso essa necessidade de compreender todos os seus 

aspectos, e as visitas domiciliares junto com as atividades 

educativas em saúde promovem um olhar mais apurado do 

profissional frente a essas situações. 

As atividades educativas em saúde proporcionam uma 

quebra de protocolos, em que em vez de estarem em uma sala, 

o profissional e o usuário se unem a outras pessoas para 

compartilhar experiências e informações. 
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Sempre a luz da ciência, o profissional leva a mensagem 

para os seus pacientes, abordando as temáticas e os tópicos 

mais necessários para aquele público alvo e em contrapartida, 

abre espaço para que os usuários compartilhem suas vivências. 

Dessa forma, há crescimento e conhecimento mútuo, 

tendo em vista que cada pessoa tem sua história de vida e 

bagagem pessoal, e com isso, sempre tem algo a ensinar. 

A promoção de saúde e prevenção de doenças tem sido 

cada vez mais necessárias no cenário atual. Além de reduzir os 

custos em serviços mais especializados de saúde, promovem 

uma melhor qualidade de vida aos usuários que se permitem 

participar dessa proposta. 

A contribuição na formação dos acadêmicos é para além 

dos protocolos, pois cada vez mais se humanizam, 

desenvolvem habilidades de contato e abordagem, aprendem a 

importância e o valor da presença e informações passadas aos 

pacientes. Além de ouvir os pacientes com atenção, tendo a 

certeza que o cuidar está também em simples gestos, tal como 

foi realizado. 

Sobre a atividade educativa, notoriamente os idosos se 

sentiram acolhidos, gostaram do que foi realizado. Sentir isso é 

ganhar muito mais do que oferecer. Então, os alunos 

agradeceram pelos sorrisos e abraços dos moradores do 

Cidade Madura, por toda gentileza e carinho em recebê-los. 

Por fim, foi altamente engrandecedor iniciar a relação 

médico-paciente, perpassando por oportunidades de escutar e 

ouvir, abrindo espaço ao diálogo com o idoso, e tendo a 

oportunidade de contribuir com questionamentos levantados ao 

longo das visitas (lista de problemas), que poderiam ser 

melhorados para uma melhor qualidade de vida da pessoa 

idosa, sendo oportuno contribuir com possíveis ajustes e/ou 
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intervenções e orientações de saúde a partir do importante 

contexto da visita domiciliar. 
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CAPÍTULO 25 
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RESUMO 

Objetivo: Analisar a eficácia das drogas vasoativas na melhora 
do quadro de paciente acometidos por choque circulatório. 
Método: Revisão Sistemática da Literatura, feita a partir da 
associação entre os Descritores Controlados em Ciências da 
Saúde: shock, circulatory shock, circulatory colapse, therapy, 
vasoactive drugs e a definição no Medical Subject Headings 
(MeSH) dos termos shock, vasoconstrictor agents, vasodilator 
agents e adrenergic drugs. Na pré-seleção, foram identificados, 
inicialmente 32 publicações contidas na base de dados Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e 
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Foram 
selecionados levando em consideração os seguintes critérios: 
Publicações em Inglês com livre acesso ao texto, publicados no 
período de 2005 a 2016 e que apresentassem os termos chaves 
no título. Da leitura na íntegra e análise em pares destes, dez 
artigos compuseram a amostra. Resultados: Do estudo 
realizado, evidenciou-se que as publicações atinentes ao tema 

                                            
1 Graduando em Medicina pela UNIFIP. 

2 Professor do Curso de Medicina da UNIFIP. 
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estão relacionadas à pacientes em estado grave. 80% estavam 
disponíveis no Medical Publisher (PubMed), 20% no Scientific 
Eletronic Library Online (SCIELO) da totalidade 80% foram 
publicados no período de 2005 a 2016. Os estudos destacam a 
importância da terapia por uso de drogas vasoativas em 
pacientes acometido por choque circulatório, sendo apontada 
como a mais imediata e principal intervenção atestando assim 
o seu efeito benéfico na reversão desse quadro. Conclusão: A 
pesquisa revelou que a monoterapia com agentes vasoativos, 
que se trata da utilização de uma única droga, possui efeitos 
benéficos, porém a administração de dois fármacos vasoativos 
associados teve uma eficácia maior na reversão do choque 
circulatório.  
 
Palavras-chaves: Shock. Circulatory shock. Circulatory colapse. 

Therapy. Vasoactive drugs. Vasodilator agentes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O choque é a expressão clínica da insuficiência 

circulatória, que é resultado da falha do sistema cardiovascular 

em manter a perfusão tissular (HOMES, 2005). O choque é a 

via final de várias doenças fatais, aumentando a estatística de 

milhões de mortes em todo o mundo. A síndrome está 

associada a falha no sistema circulatório em fornecer oxigênio 

e nutrientes aos tecidos, de forma a atender suas necessidades 

metabólicas (SIQUEIRA; SCHMIDT, 2003). 

Existem alguns tipos de classificação do choque, porem 

a mais utilizada é a que classifica o choque em cinco tipos, 

baseado em sua fisiopatologia. São eles: Hipovolêmico, 

Cardiogenico, e os distributivos: Séptico, Anafilatico e 

Neurogênico.   
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O choque hipovolêmico, como o proprio nome diz, esta 

relacionado a uma redução do volume sanguíneo, no qual tem 

como principal exemplo as hemorragias. O cardiogênico, está 

associado a má perfusão tecidual devido ao baixo débito 

cardíaco oriundos de patologias cardiacas. Nos choques 

distributivos temos o séptico relacionado a alguma infeção 

grave, a qual pode se disseminar por todo o corpo. Temos 

tambem o anafilatico que resulta de uma vasodilatação 

generalizada decorrente de processos alergicos. E por ultimo 

temos o neurogênico, onde essa má perfussão decorre de 

perda subita do tônus vascular, o qual decorre de injúrias no 

centro vasomotor do sistema nervoso central, dentre as causas 

pode-se citar as anestesias gerais (MOURÃO JR; SOUZA, 

2014)           

A análise e identificação do choque é baseada na clínica, 

hemodinâmica e sinais bioquímicos, que podem ser 

amplamente resumidos em três componentes. O primeiro 

componente trata-se da hipotensão arterial sistémica, 

normalmente presente, mas a magnitude da hipotensão pode 

ser apenas moderada, especialmente em pacientes com 

hipertensão crônica. O segundo componente, hipoperfusão 

tecidual, pode ser categorizado em três tipos de sinais clínicos: 

cutâneos (pele fria e úmida, com vasoconstrição e cianose, 

achados que são mais evidentes em estados de baixo fluxo), 

renal (produção de urina abaixo de 0,5 ml por quilograma de 

peso corporal por hora), e neurológico (estado mental alterado, 

que normalmente inclui obnubilação, desorientação e 

confusão). O terceiro componente é a hiperlactatemia, que está 

tipicamente presente, indicando metabolismo celular do 

oxigênio anormal. O nível de lactato sanguíneo normal é de 

aproximadamente 1 mmol por litro, mas o nível é aumentado 
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(maior que 1,5 mmol por litro) na insuficiência circulatória 

aguda. (FINFER, 2013). 

 

O choque circulatório pode acometer alguns subtipos a 

depender da origem ou causa do choque. Choque distributivo, 

choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque obstrutivo 

são os subtipos de choque decorrentes do circulatório (FINFER, 

2013). 

A terapia hemodinâmica basicamente é constituída por 

três grandes categorias: a reanimação com líquidos, terapia 

vasopressora e inotrópico terapia. O tratamento consiste em 

manter a entrega de oxigênio e aumentar a pressão arterial 

média (HOLLEMBERG, 2011). 

A reposição de fluido visa melhorar o fluxo sanguíneo 

microvascular e aumentar o débito cardíaco. A fluidoterapia é 

uma parte essencial do tratamento de qualquer forma de 

choque. No entanto, a administração de fluidos deve ser 

estreitamente monitorado, uma vez que muito líquido aumenta 

o risco de edema e suas complicações. A manutenção do 

estado de choque por mais de 24 horas e após a fluidoterapia 

é denominado choque refratário. (FINFER, 2013). 

O uso de drogas vasoativas consiste na segunda etapa 

de tratamento do choque, que pretende aumentar a perfusão 

nos órgãos e normalizar o metabolismo celular, assim como 

estabilizar a pressão arterial média, visto que, quando a 

pressão arterial cai abaixo do alcance autorregulatório do 

órgão, o fluxo sanguíneo reduz, tendo por consequência em 

isquemia tissular e falência dos órgãos. (HOLMES, 2005) 

A etapa inotrópica do tratamento busca regular a força 

de contração do músculo cardíaco, normalizando o débito 

cardíaco. (FINFER, 2013) 
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Na revisão sistemática desenvolvida verificou-se que o 

uso das drogas vasoativas é empregado, principalmente, em 

pacientes tidos como em estado grave, sendo, pois, utilizada 

em larga escala nas unidades de terapia intensiva. 

É essencial, assim, o prévio conhecimento pelos 

médicos intensivistas da ação do organismo sobre os fármacos, 

visando estabelecer a quantidade do fármaco ideal para exercer 

uma ação farmacológica em um determinado local específico, 

bem como os efeitos gerados pelos medicamentos junto ao 

organismo, no intuito de estabelecer as dosagens apropriadas 

aos pacientes, levando-se em conta as potências e eficácias de 

cada droga utilizada, pois o êxito no tratamento dispensado 

dependerá, cabalmente, do manejo correto das substâncias 

utilizadas.  

A literatura médica define drogas vasoativas como 

substâncias que desempenham ações em vasos periféricos, 

sejam do pulmão ou do coração, agindo a partir de doses 

mínimas e de efeito célere, por meio de receptores localizados 

no endotélio vascular. 

 

2 MÉTODO 

 

A pesquisa possui caráter exploratório e qualitativo 

seguindo o método de Revisão Sistemática da Literatura (RSL), 

o que possibilitou o comparativo acerca da melhor conduta 

terapêutica em casos de choque circulatório. 

A RSL utiliza-se de fonte de dados da literatura sobre um 

determinado tema para produção de evidências científicas. 

Esse tipo de investigação visa criar um resumo das evidências 

científicas de maior validade para determinado problema e 

correlacionar a melhor estratégia de intervenção (SAMPAIO; 
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MANCINI, 2006). Seu desfecho ocorre por meio das seguintes 

fases (GALVÃO SAWADA; TREVISAN, 2004): 

• Formulação da pergunta de pesquisa mediante 

estratégia PICO; 

• Definição dos descritores e estratégia de busca de 

estudos nas diversas bases de dados eletrônicas; 

• Seleção e revisão dos estudos com aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão predeterminados; 

• Avaliação crítica de cada um dos artigos; 

• Coleta de dados a partir da avaliação em pares 

para análise da validação da metodológica.  

Para esta revisão sistemática foram utilizadas as etapas 

de elaboração da pergunta de pesquisa através da estratégia 

PICO que representa um acrônimo para Paciente, Intervenção, 

Comparação e “Outcomes” (desfecho). Definiu-se o seguinte 

questionamento: Em pacientes acometido por choque 

circulatório, qual a eficácia das drogas vasoativas em 

comparativo com a não administração das mesmas na melhora 

do quadro? 

A partir da pergunta norteadora, foi feita a consulta dos 

Descritores Controlados em Ciências da Saúde (DeCS) na base 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e a definição no Medical 

Subject Headings (MeSH) dos termos shock, vasoconstrictor 

agents, vasodilator agents e adrenergic drugs  e, posterior 

busca dos estudos no Medical Publisher (PubMed) e Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo) foram definidos: Shock. 

Circulatory shock. Circulatory colapse. Therapy. Vasoactive 

drugs e Vasodilator agents. Os DeCS foram combinados 

utilizando os operadores boleanos “or”, “and”. A busca 

bibliográfica online realizada em abril de 2016 foi feita utilizando 
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o PubMed, que apresenta publicações contidas na base de 

dados (BD) MEDLINE, e a Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO). definição dos Descritores Controlados em Ciências 

da Saúde (DeCS) seleção e revisão dos estudos a partir da 

definição dos critérios de inclusão e exclusão; avaliação crítica 

de cada um dos artigos; coleta de dados utilizando a análise em 

pares para a validação da qualidade metodológica. 

Para a pré-seleção das obras foram utilizados os 

seguintes critérios de inclusão: artigos científicos de todas as 

categorias (original, atualização, ensaio, relato de experiência, 

revisão, reflexão), textos de afiliação na base de dados norte-

amaricana, publicados em inglês e as publicações feitas entre 

os anos de 2005 e 2016, publicações com livre acesso ao texto 

na íntegra e que apresentassem os termos chaves no título. 

Foram excluídos os artigos que não contemplavam 

(respondiam) à questão norteadora previamente estabelecida. 

No momento de pré-seleção, foram identificados, 

inicialmente, um número total de 32 publicações contidos nas 

diversas bases de dados já citadas. Fazendo a pré-seleção a 

partir do critério de inclusão da disponibilidade dos artigos na 

íntegra dos artigos online chegou-se a totalidade de 22 estudos. 

A partir destes, foram selecionados dez  artigos que respondiam 

à questão norteadora estabelecida. A partir da leitura integral 

dos artigos selecionados, bem como da discussão celebrada 

entre os autores do artigo em tela, foram coletados dados que 

embasaram o presente estudo. 

Destarte, buscou-se a contemplação criteriosa de todas as 

etapas da construção da revisão sistemática a fim de se concluir a 

validade das evidências acerca da intervenção por meio das drogas 

vasoativas como forma eficaz no tratamento do choque circulatório.   
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3 RESULTADOS 

 

Do estudo realizado, evidenciou-se que as publicações 

atinentes ao tema estão relacionadas a pacientes em estado 

grave. 80% estavam disponíveis no Medical Publisher 

(PubMed), 20% no Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) 

da totalidade 80% foram publicados no período de 2010 a 2016.  

Dentre os estudos selecionados destacam-se os de maior 

evidência científica, como metanálise e ensaio clínico 

randomizado, sendo detectado o relato de caso como o estudo 

de maior de incidência em relação ao tema proposto. 

 
Quadro 1 – Artigos relacionados ao tratamento do choque cirulatório 

Título 
Autor e 

ano 
Objetivos 

Tipo de 

estudo 

 Circulatory 

Support In 

Cardiogenic 

Shock After 

Acute 

Myocardial 

Infarction  

Freitas et 

al. (2012) 

Relatar as condutas 

utilizadas em paciente 

submetido a angioplastia e 

colocação de stent na artéria 

descendente anterior e 

desenvolveu choque 

cardiogênico refratário a 

drogas vasoativas e balão 

intra-aórtico. 

Relato de 

Caso 

Guanylate 

Cyclase 

Inhibition By 

Methylene 

Blue In 

Circulatory 

Shock 

Caused By 

Acute 

Necrotizing 

Baldo et 

al. (2013) 

Estudar o uso terapêutico do 

bloqueio da guanilato ciclase 

pelo azul de metileno em um 

modelo experimental de 

pancreatite aguda grave em 

suínos. 

Caso-

controle 
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Pancreatitis: 

A Word Of 

Caution 

Based On A 

Porcine 

Model 

Outcomes of 

Patients on 

Multiple 

Vasoactive 

Drugs For 

Shock 

Prys-

Picard et 

al. (2012) 

O uso de 3 ou mais drogas 

vasoativas está associada a 

piores resultados? 

Estudo 

retrospec

tivo 

A Rare Shock 

Zardkoohi

, Hobbs e 

Tan 

(2011) 

Relatar um caso raro de 

choque em paciente sem 

precedente de doença 

arterial, apresentando 

choque cardiogênico e 

eosinofilia. 

Relato de 

caso 

Cardiogenic 

shock due to 

cytomegalovi

rus 

myocarditis: 

successful 

clinical 

treatment 

Baumgrat

z et al. 

(2010). 

Doença sistêmica por 

citomegalovírus (CMV) com 

miocardite em pessoas 

saudáveis é raramente 

referida na literatura, apesar 

de em maior número em anos 

recentes. A importância do 

reconhecimento da síndrome, 

que usualmente tem um 

quadro inicial “mononucleosis 

like” em uma pessoa sadia é 

a disponibilidade do agente 

terapêutico ganciclovir, que 

pode curar a infecção. 

Relato de 

caso 
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Dopamine 

versus 

norepinephrin

e in the 

treatment of 

septic shock: 

A meta-

analysis 

Backer et 

al. (2012) 

Avaliar os efeitos da 

noradrenalina e dopamina no 

resultado e eventos adversos 

em pacientes com choque 

séptico. 

Estudo 

observaci

onal  

e ensaio 

clínico 

randomiz

ado 

Conventional 

Hemodynami

c 

Resuscitation 

May Fail to 

Optimize 

Tissue 

Perfusion: An 

Observationa

l Study on the 

Effects of 

Dobutamine, 

Enoximone, 

and 

Norepinephri

ne in Patients 

with Acute 

Myocardial 

Infarction 

Complicated 

by 

Cardiogenic 

Shock 

Uil1 et al. 

(2014) 

Investigar os efeitos de 

agentes inotrópicos sobre os 

parâmetros de perfusão 

tecidual em pacientes com 

choque cardiogênico. 

Ensaio 

clínico 

randomiz

ado 

Is this septic 

shock? A rare 

case of 

distributive 

shock 

Val-Flores 

et al. 

(2014) 

Relatar um caso de paciente 

com história clínica 

significativa, admitido na 

Unidade de tratamento 

Intensivo com suspeita de 

choque séptico 

Relato de 

caso 
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Anaphylactic 

Shock 

Dewachte

r et al. 

92005) 

Induzir um choque anafilático 

através do choque 

distrubutivo, identificar e 

discutir sobre a sua 

fisiopatologia. 

Caso-

controle 

Hypovolemic 

shock due to 

severe 

gastrointestin

al bleeding in 

a child taking 

an herbal 

syrup 

Moro et al. 

(2011) 

Reportar caso de paciente do 

sexo masculino, 4 anos, que 

foi admitido com choque 

hipovolêmico devido a 

hemorragia gastrointestinal 

grave. 

Relato de 

caso 

 

Os estudos destacam a importância da terapia por uso 

de drogas vasoativas em pacientes acometido por choque 

circulatório, sendo apontada como a mais imediata e principal 

intervenção, atestando assim o seu efeito benéfico na melhora 

desse quadro.  

 
Quadro 2- Listagem das drogas vasoativas  

Título Agentes vasoativos utilizados 

Outcomes of Patients on Multiple 

Vasoactive Drugs For Shock 

Dopamina, dobutamina, epinefrina, 

norepinefrina e fenilefrina 

A Rare Shock 
Furosemida, heparina, lisinopril e 

warfarina 

Circulatory Support In Cardiogenic 

Shock After Acute Myocardial 

Infarction 

Dobutamina e noradrenalina 

Cardiogenic shock due to 

citomegalovirus myocarditis: 

successful clinical treatment 

Nitroprussiato, amrinona, captropil 

e carvedilol 

Dopamine versus norepinephrine in 

the treatment of septic shock: A 

meta-analysis 

Dopamina e norepinefrina 
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Conventional Hemodynamic 

Resuscitation May Fail to Optimize 

Tissue Perfusion: An Observational 

Study on the Effects of Dobutamine, 

Enoximone, and Norepinephrine in 

Patients with Acute Myocardial 

Infarction Complicated by 

Cardiogenic Shock 

Noraepinefrina 

Guanylate Cyclase Inhibition By 

Methylene Blue In Circulatory 

Shock Caused By Acute 

Necrotizing Pancreatitis: A Word Of 

Caution Based On A Porcine Model 

Azul de metileno 

Anaphylactic Shock Epinefrina e norepinefrina 

 Is this septic shock? A rare case of 

distributive shock 
Aminofilina e albumina 

Hypovolemic shock due to severe 

gastrointestinal bleeding in a child 

taking an herbal syrup 

Salicilato 

 
Dentre os agentes vasoativos destaca-se o uso de 

noraepinefrina e dopamina. A monoterapia por dopamina 

mostrou-se eficaz na melhora da pressão arterial média e 

quando associada a epinefrina houve uma potencialização dos 

efeitos benéficos desse tratamento, no entanto a associação de 

um terceiro agente vasoativo não trouxe potencialidades a 

melhora do quadro e proporcionou um efeito negativo, visto que 

aumentou significativamente a probabilidade de efeitos 

adversos. 

Constataram-se diversas associações eficazes e 

direcionadas a evoluções específicas do choque circulatório, 

exemplificadas na tabela a seguir: 
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Quadro 3- Tratamento específico dos tipos de choque 

Evoluções do choque 

circulatório 
Associação de drogas 

Choque cardiogênico 

Fluidoterapia + agente vasoativo 

(Noraepinefrina ou dopamina) + 

agente inotrópico (Dobutamina) 

Choque hipovolêmico 

Fluidoterapia + agente vasoativo 

(noraepinefrina) + droga de 

manutenção volêmica 

(vasopressina) 

Choque distributivo 

Fluidoterapia + agentes 

vasoativos (noraepinefrina + 

dopamina) + reposição de 

proteína plasmática (Albumina)  

*Pode ser utilizado o azul de 

metileno na terapia vasoativa, 

porem há controversas sobre 

sua eficácia. 

Choque obstrutivo 

Fluidoterapia + agente vasoativo 

(noraepinefrina) + agente 

trombolítico 

 

3 DISCUSSÃO 

 

Os objetivos da terapia de choque são restaurar a efetiva 

perfusão tissular e normalizar o metabolismo celular. A 

patofisiologia do choque é complexa: mesmo com perfusão 

adequada, o uso inadequado de oxigênio pode causar 

anormalidades no metabolismo celular, que podem não ser 

corrigidas por terapia hemodinâmica. Aumentar a pressão 

sanguínea é mais fácil que aumentar o débito cardíaco, 
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enquanto não há maneiras definitivas de otimizar o fluxo 

sanguíneo regional e microcirculatório (HOLLEMBERG, 2011). 

 A gestão hemodinâmica do choque vasodilatador em 

diversas oportunidades requer o uso de agentes vasoativos, 

depois de adequada reanimação com líquidos, objetivando a 

manutenção da perfusão tecidual (HOLMES, 2005). 

Antes de entrar a fundo na discussão das drogas 

vasoativas, vale salientar que a intervenção hídrica é primeira 

linha e fundamental no tratamento do choque séptico, e seu 

objetivo é restaurar a estabilidade hemodinâmica e a perfusão 

tecidual2,3. Além disso, quando a administração de líquidos é 

realizada precocemente no curso do choque séptico, a 

mortalidade é reduzida (RIVER et al., 2001; JONES et al., 

2008). No entanto, embora o uso de líquidos tenha sido 

aprovado há décadas, apenas recentemente estudos 

randomizados controlados foram realizados para avaliar seu 

impacto na sobrevida desses pacientes. Porém todos os fluidos 

de ressuscitação podem contribuir para a formação de edema, 

por extravasamento de fluidos para o espaço intersticial, 

principalmente em condições de permeabilidade prejudicada, 

como sepse (LEE, SLUTSKY, 2010; WOODCOCK et al., 2012). 

A administração de drogas vasoativas no tratamento a 

pacientes com choque pode ser direcionada por uma 

abordagem que leva em conta a pressão arterial e perfusão 

tissular ao selecionar intervenções terapêuticas. Através da 

observação dos parâmetros hemodinâmicos e clínicos, a 

eficácia da terapia hemodinâmica pode ser analisada 

(HOLLEMBERG, 2011). 

O uso de 3 ou mais agentes vasoativos está relacionado 

a prognósticos graves. No entanto, em pacientes nos quais 

podem ser realizadas intervenções cardíacas imediatas, o uso 
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de múltiplas drogas vasoativas pode ser feito com mais 

segurança (PRYS-PICARD et al.,  2012). 

As drogas vasoativas devem ser ministradas 

criteriosamente, visando uma abordagem dirigida e 

dimensionada para o tratamento em tela. Dentre as diversas 

drogas vasoativas disponibilizadas atualmente, a que tem sido 

utilizada em maior escala é a dopamina. Recentemente tem-se 

utilizado da titulação de norepinefrina intentando uma pressão 

arterial média (PAM) de 60-70 mmHg, bem como titular 

dobutamina no sentido de atingir saturação venosa central de 

oxigênio de 70% (HOLMES, 2005). O autor ainda acrescenta-

se que não se tem, cabalmente, resultados conclusivos quanto 

se essa última estratégia utilizada possui vantagens em 

comparação à monoterapia com dopamina.  

Utilizou AM na inibição da reação catalizadora da enzima 

guanilato ciclase solúvel (GCs) na presença de altos níveis de 

liberação de NO. O AM contribuiu significativamente na 

manutenção da PVC evitando uma queda acentuada da 

mesma. Entretando, a baixa concentração de NO diminui 

significativamente a atuação do AM. Por hora a utilização desse 

fármaco não é recomendável, visto que sua atuação se 

restringe a associação de liberação exponencial fisiológica do 

NO (BALDO; CAPELLINI; CELOTTO, 2013). 

O uso de múltiplos agentes vasoativos no controle do 

choque refratário é limitado, sendo comumente utilizada uma 

baixa dose de vasopressina adicionada à norepinefrina (PRYS-

PICARD; SHAH; WILLIAMS, 2012). 

A associação de dopamina ou norepinefrina com 

dobutamina mostrou-se mais efetiva na reversão do choque 

cardiogênico (PRYS-PICARD et al., 2012). Para os autores, a 

utilização de um terceiro ou quarto agente vasopressor não teve 
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desempenho superior à utilização de dois agentes, exceto 

quando utilizados para reverter um choque subjacente, como os 

causados por transplante cardíaco ou intervenção cardíaca 

percutânea. 

Quanto ao uso da vasopressina e da terlipressina, foram 

verificados efeitos benéficos sobre a pressão sistêmica nas 

situações de choque resistente à catecolamina. No que tange à 

epinefrina, está se manifesta através de uma vasoconstrição 

indesejável, ocasionando acidose metabólica, devendo, pois, 

ser utilizada em último caso, como nos choques catastróficos 

(HOLMES, 2005). 

Referente a administração de azul de metileno (AM) 

constatou-se efeitos benéficos ao evitar a queda acentuada da 

pressão venosa central (PVC) principalmente quando 

associado a altas taxas de óxido nítrico (NO) (BALDO; 

CAPELLINI; CELOTTO, 2013). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa demostrou a eficácia do tratamento vasoativo 

trazendo como uma das principais intervenções e mais imediata 

juntamente com a fluidoterapia. A utilização de agentes 

vasoativos mostrou-se benéfica na melhora da queda da 

pressão arterial média e da pressão venosa central 

ocasionando assim uma melhora no quadro de hipotensão, o 

que acarreta em um aumento da perfusão tissular.   

A utilização de apenas uma droga vasoativa apresentou-

se eficaz na melhora do choque circulatório, com lenta reversão 

do quadro, sendo a introdução de um segundo fármaco 

vasoativo essencial na potencialização e prolongamento dos 

efeitos benéficos, acelerando a reversão do quadro. 
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A associação de três drogas vasoativas apresentou 

efeitos adversos na terapia, visto que não potencializou a ação 

quando comparada a utilização de dois fármacos e aumentou 

significativamente a quantidade de efeitos adversos gerando 

risco a integridade da saúde do paciente.    
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RESUMO: A cabeça longa do bíceps é uma importante causa 
de dor na articulação do ombro. As patologias de seu tendão da 
cabeça longa do bíceps braquial variam de processos 
inflamatórios primários, rupturas, subluxações e luxações. Os 
tratamentos a serem realizados podem se classificar em 
clínicos e cirúrgicos, a depender do tipo da lesão e da gravidade 
desta. Quanto ao seu tratamento cirúrgico, pode ser feito 
através de tenotomia ou tenodese. Entretanto, a literatura 
científica atual é controversa quanto ao procedimento cirúrgico 
mais indicado para a correção de lesão do tendão da cabeça 
longa do bíceps braquial na falha do tratamento conservador. O 
presente artigo avaliou as diferenças entre os resultados de 
ambos os métodos, através de uma revisão da literatura 
vigente, incluindo 6 estudos clínicos randomizados e 1 estudo 
coorte prospectivo . A partir disso, observou-se que, apesar de 
ambos os métodos apresentarem bons resultados quanto a 
recuperação de força de flexão de cotovelo, força de supinação 
de antebraço, deformidade de Popeye, cãimbra, satisfação dos 
pacientes, identificou-se uma superioridade da tenodese 
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quanto aos aspectos de força de flexão de cotovelo, força de 
supinação de antebraço e deformidade de Popeye. Dessa 
forma, a partir destes dados colhidos favoráveis à realização de 
tenodese, esta modalidade terapêutica apresenta-se como o 
procedimento preferível.Palavras-chave: Biceps. Tenotomy. 
Tenodesis. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O bíceps braquial corresponde a um dos músculos 

presentes nos membros superiores (mais especificamente na 

região anterior do braço, porção situada entre ombro e 

cotovelo), localizado anteriormente ao úmero, cuja fixação 

proximal desse tem duas cabeças, fato que origina sua 

nomenclatura. Essas duas cabeças originam-se por fixações 

tendíneas aos processos da escápula (a cabeça longa origina-

se do tubérculo supraglenoidal da escápula, enquanto que a 

cabeça curta origina-se do processo coracoide da 

escápula),unindo-se  distais à parte média do braço. 

Contrariamente a sua porção proximal, a região distal do bíceps 

braquial apresenta um único tendão, fixando-se na 

tuberosidade do rádio, além de emitir uma faixa membranácea 

(aponeurose do músculo bíceps braquial) que atravessa a fossa 

cubital e funde-se à fáscia do antebraço (mais especificamente, 

na margem subcutânea da ulna). Desse modo, observa-se que, 

embora o músculo bíceps braquial esteja localizado 

anteriormente ao úmero, não apresenta fixações nele.  

Quanto a suas ações, o bíceps braquial é capaz de 

realizar movimentos nas articulações do ombro, cotovelo e 

região rádio-ulnar, atuando principalmente nas duas últimas. 

Além disso, sofre forte influência da posição do cotovelo e 

antebraço,de modo que, com o cotovelo estendido, atua na 
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flexão de antebraço, porém, quando o cotovelo está fletido 

próximo aos 90º, atua na flexão vigorosa de antebraço (contra 

resistência, sendo muito mais eficiente com o antebraço em 

supinação) e na supinação do antebraço. Vale ressaltar, ainda, 

que a cabeça curta tem atuação mais predominante durante a 

flexão de cotovelo, enquanto que a cabeça longa durante a 

supinação do antebraço. 
Por fim, quanto a sua inervação e irrigação, essa 

musculatura é suprida pelo Nervo Músculocutâneo (ramo do 

fascículo lateral do plexo braquial ipsilateral) e pela Artéria 

Circunflexa anterior do úmero. 
A cabeça longa do tendão bicipital (CLB) apresenta dois 

componentes: um intra-articular (estabilizada pelos ligamentos 

coracoumeral e glenoumeral superior) e um extrassinovial 

(estabilizada pelo canal intertubercular). Sua porção intra-

articular atravessa a cápsula articular na porção anterior do 

ombro e torna-se extrassinovial, percorrendo a região do canal 

intertubercular (delimitado pelo sulco intertubercular e pelo 

ligamento transverso do úmero, que une os tubérculos menor e 

maior do úmero e é composto por fibras do tendão do músculo 

subescapular). 
As patologias dessa estrutura variam de processos 

inflamatórios primários, rupturas, subluxações e luxações. 

Quanto a sua epidemiologia, ocorrem normalmente em 

pacientes de 40 a 60 anos, com patologias de ombro 

associadas (lesões do manguito rotador, “lesão do lábio 

superior de anterior para posterior”, também chamada “SLAP”, 

e síndrome do impacto), mas também podem acometer 

pacientes jovens, sobretudo atletas, durante práticas de 

levantamento de peso de alta intensidade e outras práticas 

desportivas com o envolvimento de contrações bruscas do 
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biceps braquial, durante a flexão de cotovelo resistida ou 

supinação do antebraço. 
Para o diagnóstico, pode-se observar, no exame físico, 

a presença de possível Sinal de Popeye, além de dor à 

palpação na região do sulco intertubercular. Esses dados 

associam-se aos obtidos em exames complementares, como a 

ultrassonografia (alta sensibilidade e especificidade na 

detecção de luxações e lesões maiores), radiografia de ombro 

e artrorressonância (ressonância magnética associada ao uso 

de contraste), tendo-se a artroscopia como método padrão-ouro 

no diagnóstico (permite a avaliação macroscópica do tendão, 

de sua estabilidade e da presença de lesões). 
Apesar de existir a possibilidade da realização de um 

tratamento conservador, baseado na prática de repouso, uso de 

anti-inflamatórios não esteroidais, fisioterapia e 

corticoesteroides, em alguns casos, como na falha do 

tratamento conservador, na população atlética, na população 

que necessita de maior preservação da força de supinação do 

antebraço ou em pacientes insatisfeitos com os aspectos 

estéticos resultantes da lesão, indica-se o tratamento cirúrgico.  
Nesse contexto, o presente estudo objetiva realizar a 

revisão da literatura médica ortopédica disponível, de modo a 

identificar as vantagens e desvantagens dos métodos cirúrgicos 

de tenotomia e tenodese. 
  Quanto aos procedimentos utilizados nos estudos 

avaliados, destacam-se a tenotomia e a tenodese. Na 

tenotomia, portais posteriores e anteriores padrão são utilizados 

para a exploração da articulação glenoumeral, e o tendão da 

cabeça longa do bíceps é avaliado quanto a qualquer alteração 

patológica. O tendão é, então, desbridado e cortado o mais 

próximo possível do labrum. Na tenodese, por sua vez, uma 
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âncora de sutura é inserida no sulco intertubercular. Usando um 

penetrador ou um gancho de sutura, o tendão do bíceps é 

penetrado e apreendido com monofilamento. Duas suturas 

Fiberwire são, então, passadas através do tendão do bíceps. 

Em seguida, o tendão da cabeça longa do bíceps é cortado e o 

coto, removido. Reparo artroscópico do manguito rotador e 

bursectomia extensa foram realizados em todos os pacientes. 

Em alguns dos estudos, acromioplastia ou ressecção distal da 

clavícula também foram realizadas, nos casos em que foi 

necessário (ZHANG, 2015).  
 No que diz respeito à reabilitação pós-operatória, é 

importante salientar que os pacientes devem seguir alguns 

procedimentos. Os pacientes devem usar uma braçadeira para 

manter o braço abduzido imediatamente após a operação, e 

continuar o uso por 4 semanas. Após esse período, alguns 

estudos recomendam exercícios com polias para aumentar a 

amplitude de flexão. Em alguns casos, podemos solicitar aos 

pacientes que realizem exercícios ativos no ombro com 

assistência domiciliar 3 vezes ao dia, com cada sessão durando 

pelo menos 20 minutos. Atividades físicas esportivas são 

permitidas 6 meses após o procedimento (LEE, 2016). 
 Como não existe protocolo estabelecido para tratamento 

cirúrgico da lesão do tendão da cabeça longa do bíceps, o 

objetivo do presente estudo foi de analisar, com base nas 

melhores evidências científicas disponíveis, qual o melhor 

procedimento para o restabelecimento da função do manguito 

rotador, bem como qual dos procedimentos traz menos 

consequências indesejáveis para o paciente. 
 

MATERIAIS E MÉTODO 
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 A pesquisa dos estudos revisados no presente artigo foi 

feita tendo como base os descritores retirados dos 

“Descritores  em Ciências da Saúde” (DeCS): “Biceps”, 

“Tenodesis” e “Tenotomy”, associados com o operador 

booleanos “and”. Esses termos foram aplicados nas bases de 

dados “PubMed”, “Scielo” , Lilacs e “MedLine”. 

Os critérios de inclusão determinados foram a data de 

publicação há no máximo 5 anos e o modelo de estudos clínicos 

randomizados. Desse modo, a associação desses descritores, 

dessas bases de dados e desses critérios de inclusão 

resultaram na identificação de 10 artigos. Esses artigos foram 

selecionados para a leitura de seu título, de modo que cada 

título foi avaliado por dois pesquisadores. Após a leitura dos 

títulos, excluiu-se um artigo cujos resultados não foram ainda 

concluídos e um artigo que havia se repetido entre as bases de 

dados. 

Desse modo, restaram-se 8 artigos para leitura dos 

resumos, também feita de modo que cada resumo fosse lido por 

dois pesquisadores. Com isso, foram selecionados 8 artigos 

para serem lidos na íntegra, de modo que esses 8 artigos foram 

incluídos na seleção final e integram a revisão sistemática do 

presente artigo. 

Muitos dos estudos analisados utilizam ferramentas para 

o acompanhamento clínico dos pacientes e para tentar, de 

forma objetiva, avaliar a melhora dos pacientes após os 

procedimentos cirúrgicos, dentre os quais se destacam: Escala 

visual analógica de dor (EVA), escore do Colégio Americano de 

Cirurgiões de Ombro e Cotovelo (ASES), Constant-Murley 

Score (CMS) e Simple Shoulder Test (SST). 

A escala visual analógica de dor é importante para 

verificarmos a evolução do paciente durante o tratamento e 
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mesmo a cada atendimento, de maneira mais fidedigna. 

Também é útil para podermos analisar se o tratamento está 

sendo efetivo, quais procedimentos têm surtido melhores 

resultados, assim como se há alguma deficiência no tratamento, 

de acordo com o grau de melhora ou piora da dor (MS, 2011). 

O comitê de pesquisa do American Shoulder and Elbow 

Surgeons (ASES) desenvolveu esse escore em 1994 para ser 

aplicável a todos os diagnósticos do ombro. Consiste em um 

questionário classificado pelo médico e um questionário 

avaliado pelo paciente. Os resultados classificados pelo médico 

não são comumente relatados. O questionário avaliado pelo 

paciente é dividido em três domínios que avaliam (1) dor, (2) 

instabilidade e (3) atividades da vida diária. Para a avaliação 

classificada pelo paciente, há dez perguntas classificadas em 

uma escala ordinal de 4 pontos (de 0 a 3) para obter uma 

pontuação máxima de 30 pontos. Essa pontuação é então 

convertida para uma escala de 100 pontos, com pontuações 

mais altas indicando melhores resultados (RICHARDS, 1994). 

O escore de Constant-Murley avalia quatro aspectos 

relacionados à patologia do ombro; dois subjetivos: dor e 

atividades da vida diária (AVD) e dois objetivos: amplitude de 

movimento (ADM) e força. Os componentes subjetivos podem 

receber até 35 pontos e o objetivo 65, resultando em uma 

possível pontuação total máxima de 100 pontos (melhor 

função). Dor e AVD são respondidas pelo paciente; A ADM e a 

força requerem avaliação física e são respondidas pelo 

cirurgião ortopédico ou pelo fisioterapeuta (CONSTANT, 1987). 

O SST é um questionário auto-relatado específico do 

ombro que mede as limitações funcionais do ombro afetado em 

pacientes com disfunção do ombro. O SST consiste em 12 

perguntas com opções de resposta dicotômicas (sim / não). 
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Para cada pergunta, os pacientes indicam que são capazes ou 

não de realizar a atividade. As pontuações variam de 0 a 12 

(LIPPITT, 1993). 

O Short Form-36 (SF-36) é a medida de qualidade de 

vida relacionada à saúde mais usada em pesquisas até o 

momento. O SF-36 produz oito pontuações na escala e duas 

pontuações resumidas. Os escores do resumo do componente 

físico (RCF) e do resumo do componente mental (RCM) foram 

obtidos usando um modelo analítico de fator ortogonal que 

forçou o RCF e o RCM a não serem correlacionados, e 

demonstrou-se que contribui para a inflação do RCM em 

pacientes com deficiência física substancial. A pontuação 

oblíqua pode reduzir essa inflação do RCM em estudos 

ortopédicos (LAUCIS, 2015). É uma pesquisa de 36 itens, 

relatada pelo paciente, sobre a saúde do paciente. O SF-36 é 

uma medida do status de saúde e uma variante abreviada dele, 

o SF-6D, é comumente usado na economia da saúde como 

uma variável no cálculo do ano de vida ajustado à qualidade 

para determinar a relação custo-benefício de um tratamento de 

saúde (WARE, 1992). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a pesquisa do tema, através da metodologia 

descrita previamente, foram incluídos 7 artigos nesta revisão de 

literatura. Dentre esses foram incluídos 6 estudos clínicos 

randomizados e 1 coorte. De modo geral, os estudos incluíram 

amostras com idade de 40 anos ou superior e suas 

metodologias baseiam-se na avaliação da força dos pacientes 

nos movimentos de flexão de cotovelo e supinação, além da 

inspeção em busca de assimetrias e deformidades de Popeye 

e também nos relatos dos pacientes quanto ao pós-operatório 

e efeitos colaterais. Dessa forma, a análise conjunta desses 
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artigos torna possível identificar as vantagens e desvantagens 

da tenotomia e da tenodese, além das suas características 

semelhantes entre si.  

Em Lee (2016), ambos os procedimentos foram 

comparados por meio da randomização de 137 pacientes, com 

idade média de 63 anos, predominantemente do sexo feminino 

e apresentando lesão do tendão da cabeça longa do bíceps 

braquial associada a lesão do manguito rotador e falha no 

tratamento conservador após período mínimo de 3 meses. 

Esses pacientes foram divididos em dois grupos, sendo 

o grupo I composto pelos pacientes que foram submetidos a 

tenotomia e o grupo II composto por pacientes submetidos a 

tenodese. Foram avaliados em visitas 3, 6 e 12 meses após o 

procedimento através do escore do Colégio Americano de 

Cirurgiões de Ombro e Cotovelo, teste simples de ombro, 

escala analógica visual de dor, amplitude do movimento e 

aspectos estéticos, bem como imagem à Ressonância 

Magnética. 

Após colher os resultados, constatou-se que houve 

melhora significativa em ambos os grupos, ao comparar com o 

período pré-operatório. Nenhuma diferença significativa foi 

encontrada em amplitude do movimento do ombro, dor e 

escores funcionais (P > 0,05). A incidência da deformidade de 

Popeye foi 3 vezes maior no grupo I do que no grupo II (19,6% 

contra 5,6%, P = 0,04). No grupo I, os homens apresentaram 

uma maior taxa de deformidade de Popeye do que mulheres 

(36,4% contra 15,6%). No grupo II não foi possível avaliar a 

discrepância entre os sexos, pois apenas 4 pacientes 

mostraram sinal positivo para a deformidade. O Grupo II 

mostrou um melhor poder de supinação do antebraço (0,818 +- 

0,108) do que o grupo I (0,998 +- 0,015, P = 0,02). 
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A taxa de reincidência de lesão após o reparo do 

manguito rotador foi de 16,1% (9 de 56 pacientes) no grupo I e 

15,3% (11 de 72 pacientes) no grupo II, de acordo com 

seguimento baseado em estudos de Ressonância Magnética. A 

taxa geral de sucesso da tenodese do tendão da cabeça longa 

do bíceps braquial de acordo com a manutenção do tendão fixo 

foi de 90,3%. 

Em Zhang (2015), para avaliar os efeitos e diferenças 

entre esses procedimentos, foram randomizados 204 (sendo 

103 pacientes no grupo de tenotomia e 101 no grupo de 

tenodese) pacientes acima de 55 anos, apresentando lesão do 

tendão da cabeça longa do bíceps braquial associada a lesão 

do manguito rotador e falha no tratamento conservador após 

período mínimo de 3 meses. 

Esses pacientes foram avaliados, após o procedimento, 

quanto ao tempo de cirurgia, custo, dor (através do escore 

“VAS”), aspectos estéticos (sinal de Popeye), presença de 

cãibras, força de supinação do antebraço, força de flexão de 

cotovelo, escore “CMS” e satisfação com o procedimento. 

Esses parâmetros foram avaliados trimestralmente, até 

completar-se um ano do procedimento, de modo que, ao final 

do estudo, restaram 77 pacientes no grupo de tenotomia (23 

pacientes necessitaram apenas de desbridamento parcial, 2 

apresentaram falha no tratamento da lesão do manguito 

rotador, 1 apresentou perda do contato e 1 óbito) e 74 pacientes 

no grupo de tenodese (21 necessitaram apenas de 

desbridamento parcial, 1 apresentou fratura na cabeça do 

úmero, 3 apresentaram falha no tratamento da lesão do 

manguito rotador e 1 óbito). 

Desse modo, a avaliação desses pacientes demonstrou 

que o tempo de cirúrgica foi, aproximadamente, 10 minutos 
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maior na tenodese (P<0.001). Além disso, nas primeiras duas 

semanas, o escore “VAS” foi menor no grupo da tenotomia 

(P<0.001), porém tornaram-se semelhantes na quarta semana. 

Ademais, não houve diferença significativa entre os dois grupos 

quanto a força de supinação de antebraço e força de flexão de 

cotovelo. Adicionalmente, embora deformidade de Popeye e 

cramping pain tenham aparecido mais frequentemente no grupo 

da tenotomia, não houve diferença estatística significativa. Além 

disso, dos 9 pacientes que apresentaram sinal de Popeye, 

apenas 3 notaram a deformidade (2 no grupo da tenotomia e 

um no da tenodese) e nenhum paciente relatou incômodo com 

isso. Cãimbras foram relatadas em 14 pacientes (9 tenotomia e 

5 de tenodese), mas todas foram suaves e desapareceram em 

até 2 meses após o procedimento.  

Por fim, a maioria dos pacientes ficou satisfeita com a 

cirurgia (caracterizando-a como excelente ou boa). Dos 26 

pacientes que julgaram a cirurgia razoável ou ruim, quatro 

pacientes exibiram sinal de Popeye e três pacientes 

apresentaram cãibras; no entanto, nenhum desses pacientes se 

queixou desses sintomas. A maioria desses 26 pacientes ficou 

decepcionada com a cirurgia em decorrência do longo e chato 

procedimento de reabilitação. 

Em Hufeland (2019), os efeitos desses dois 

procedimentos cirúrgicos foram avaliados através da 

randomização de 22 pacientes, com idade média de 52 anos e 

apresentando lesões do tipo SLAP grau II, III ou IV foram 

randomizados para o tratamento com tenotomia e tenodese. De 

modo a avaliar os efeitos dessas técnicas, esses pacientes 

foram avaliados no período pré-operatório, 6 meses após o 

procedimento e, novamente, 12 meses após. 
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Seus dois grupos randomizados foram avaliados quanto 

a força de flexão de cotovelo (tanto a partir de 90º quanto a partir 

de 10º), força de supinação, presença de deformidade Popeye 

a inspeção (definida nesse estudo como uma distância da maior 

circunferência do bíceps contraído para o epicôndilo lateral 20% 

superior no pós-operatório quando comparado com o pré-

operatório). Ademais, também foram aplicados os escores 

“SSV”, “CMS”, “LHB” e “ASES”. 

A aplicação desses parâmetros permitiu a observação de 

que os pacientes submetidos a tenodese apresentaram um 

aumento na força de flexão de cotovelo mais precoce, tanto na 

flexão de 10º quanto na de 90º (na avaliação aos 6 meses de 

pós-operatório observou-se uma diferença estatisticamente 

significativa quando comparada a força do paciente no pré-

operatório, enquanto que nos pacientes submetidos a 

tenotomia essa diferença só foi detectada após 12 meses), 

além de uma maior recuperação da força de flexão de cotovelo 

aos 10º, porém não foram detectadas diferenças 

estatisticamente significativas na análise da força de supinação. 

Quanto aos escores, os pacientes apresentaram melhorias aos 

6 meses e aos 12 meses, porém sem diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos. 

 Por fim, a deformidade Popeye foi detectada em 11,11% 

dos pacientes submetidos a tenodese e 27,27% dos pacientes 

submetidos a tenotomia, enquanto que relatos de câimbra 

foram detectados apenas nos pacientes submetidos a 

tenotomia, estando presente em 18,18% desse grupo. 

Um outro estudo, com metodologia semelhante, porém 

amostra superior, foi conduzido por Castricini (2017). Esse 

estudo clínico randomizado envolveu 69 pacientes (completado 

apenas por 55, sendo 31 do grupo submetido a tenotomia e 24 
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do grupo submetido a tenodese), com idade superior aos 40 

anos e que apresentassem lesão de grau I ou II do tendão do 

Músculo Supraespinal acompanhada de lesão do tendão da 

cabeça longa do biceps braquial. 

De modo semelhante ao estudo supracitado, foram 

avaliados a força de flexão de cotovelo dos pacientes e de 

supinação, além da presença de deformidades Popeye, score 

“CMS” e queixas no pós-operatório (cãibras). No entanto, 

dentre as diferenças, observa-se que o momento da avaliação 

final foi mais tardio, 24 meses após os procedimentos 

cirúrgicos, além disso também foram utilizados os scores 

“SF36” e “VAS” e também mensurou-se a força dos pacientes 

durante os movimentos de rotação externa e abdução do braço. 

Ao final desse estudo clínico randomizado, identificou-se 

uma melhora no escore “CMS” em ambos os grupos, sem 

diferença estatisticamente significativa entre eles, sendo 

observado também melhoras sem diferença entre os grupos 

nos escores de “VAS”, “SF36” e na avaliação da força durante 

a flexão de cotovelo e rotação externa. No entanto, enquanto 

que no grupo de tenotomia, a força de abdução do braço 

operado, apesar de superior ao período pré-operatório, 

permaneceu inferior a força do braço contralateral durante todo 

o estudo, no grupo da tenodese essa inferioridade foi observada 

apenas até a segunda avaliação (6 meses após a cirurgia), não 

sendo detectada na avaliação aos 24 meses. 

Por fim, na avaliação aos 6 meses, também observou-se 

a presença de deformidade Popeye em 17 (54,83%) pacientes 

submetidos a tenotomia e 2 (8,33%) a tenodese, enquanto que 

aos 24 meses esse número subiu para 18 (58%) submetidos a 

tenotomia e 5 (20,83%)a tenodese. Ainda, durante a avaliação 

dos 6 meses, 3 pacientes submetidos a tenodese relataram a 
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ocorrência de câimbras, sendo que aos 24 meses nenhum 

paciente de ambos os grupos relatou sua ocorrência. 

Em associação, um outro ensaio clínico randomizado, 

conduzido por Oh (2016), comparou os desfechos clínicos de 

três diferentes métodos de tratamento (desbridamento simples, 

tenotomia de bíceps ou tenodese de bíceps) para lesões do 

labrum superior do complexo do bíceps associado a lesões do 

manguito rotador em 86 pacientes com idade média de 59 anos, 

todos diagnosticados por ressonância magnética pré-

operatória, além de confirmação durante o procedimento 

artroscópico (lesão SLAP tipo II ou ruptura parcial menor do que 

50% do tendão da cabeça longa do bíceps). 

 Os pacientes foram randomizados em três grupos: 40 

pacientes para realização de desbridamento, 40 pacientes para 

realização de tenotomia e 40 pacientes para realização de 

tenodese. Após a perda de seguimento de 34 pacientes, 

restaram 86 para a análise dos resultados.  

Critérios como dor, desfechos clínicos, funcionais e 

radiológicos, força de flexão de cotovelo e supinação do 

antebraço foram analisados. 

86 pacientes (28 Desb; 27 tenotomia; 31 tenodose) 

foram acompanhados no pós operatório por mais de 1 ano 

(frequência das visitas de seguimento: 3 meses, 6 meses, 1 

ano, depois anualmente). Itens avaliados: escala visual 

analógica (VAS) da dor, VAS escore de satisfação com o 

procedimento, sensibilidade do sulco bicipital e cãibras da 

região anterior do braço. Amplitude do movimento (ROM: range 

of motion) do ombro (flexão anterior, rotação externa e interna) 

e escores funcionais (ASES escores) foram medidos pelos 

pesquisadores que foram cegados. Deformidade de Popeye foi 
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avaliada pelos observadores como: inexistente, suave (só 

observada com flexão ativa do ombro), ou severa (ao repouso). 

 Para avaliar desfechos anatômicos, RM foi feita 1 ano 

após a cirurgia. Se o paciente não tivesse RM disponível por 

motivos financeiros, USG era realizado. RM em 67 pacientes e 

USG em 19. A integridade do manguito rotador reparado e a 

presença de tendão do bíceps no sulco bicipital foram avaliados 

por um radiologista no J.H.O. institution, com 10 anos de 

experiência. Tipos I a III de acordo com a classificação de 

Sugaya foram classificados como “intactos” e tipos IV e V como 

“recidiva”. 

 Em relação às patologias do ombro, o tamanho pré-

operatório das rupturas do manguito rotador, a frequência das 

diferentes lesões SLBC e a proporção da técnica de reparo 

(reparo de uma linha x reparo de duas linhas) não diferiram 

significativamente entre os grupos. No pós-operatório, escores 

de dor, escores ASES e amplitude do movimento do ombro 

foram significativamente melhorados em todos os três grupos 

(todos P <0,05), e não houve diferenças significativas entre os 

grupos. 

Ademais, seguindo um outro modelo de estudo, em 

Kerschbaum (2016), realizou-se um estudo coorte 

retrospectivo, de modo a comparar os efeitos da tenodese e 

tenotomia quanto aos aspectos estéticos, força de flexão de 

cotovelo, força de supinação, scores de “Shoulder Subjective 

Value”, um modelo alterado do “CMS” (denominado “aCS) e 

“LHB”. Para isso, 85 pacientes foram acompanhados, sendo 

que 49 foram submetidos a tenodese e 36 foram submetidos a 

tenotomia, apresentando um tempo médio de 

acompanhamento após o procedimento de 39 meses (variando 

de 23 até 61). 
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Desse modo, observou-se que o score de “aCS” 

apresentou valores favoráveis em ambos os grupos, sem 

diferença significativa entre eles. Apesar disso, o score “LHB” 

apresentou melhores resultados no grupo de tenodese, em 

decorrência de resultados superiores no subtópico de força de 

flexão de cotovelo. Além dessa melhora na força de flexão de 

cotovelo, também observou-se, no grupo submetido a 

tenodese, melhores resultados na avaliação da força de 

supinação. Por fim, foram detectadas leves assimetrias em 34 

(69%) dos pacientes submetidos a tenodese e  em 25 (69%) 

dos submetidos  tenotomia. 

Após a análise dos resultados dos estudos englobados 

no trabalho, pudemos perceber que a maioria dos estudos 

(quatro) encontraram diferença estatística significativa quanto à 

presença de deformidade de Popeye após os procedimentos 

levados em consideração. Em Lee (2016), a incidência da 

deformidade de Popeye foi três vezes maior no grupo da 

tenotomia. Em associação, em Hufeland (2019) e em Castricini 

(2017), a incidência desta deformidade foi mais de 2,5 vezes 

maior também no grupo da tenotomia. Por fim, em Oh (2016), a 

presença de deformidade de Popeye foi também maior no 

grupo que realizou tenotomia. Entretanto, neste último trabalho, 

o procedimento cuja incidência deste problema foi menor foi o 

desbridamento. Zhang (2015) não encontrou diferença 

estatística quanto à incidência de deformidade de Popeye entre 

estes dois procedimentos.  

Ao comparar os resultados dos estudos acerca da 

deformidade de Popeye com a literatura atual, encontrou-se 

divergência em um estudo, Almeida (2019), que avaliava o 

predomínio da deformidade de Popeye após tenotomia e 

tenodese. Nesse estudo prospectivo foram avaliados 96 
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pacientes. O IMC foi utilizado como ponto de corte: em 

pacientes com IMC maior ou igual a 30 kg/cm², a tenotomia de 

forma isolada era realizada. Caso IMC menor que 30 kg/cm², a 

tenotomia era realizada e, posteriormente, também realizava-

se uma tenodese. A avaliação da deformidade era realizada 

pela percepção do próprio paciente, além de três outros 

examinadores independentes. Como resultado do estudo, a 

deformidade estética percebida pelo paciente foi mais incidente 

no grupo que realizou a tenodese (17,5% do grupo) do que o 

grupo que realizou a tenotomia isoladamente (12,5%) - (p = 

0,476).  

Entretanto, precisa-se ter muito cuidado ao analisar os 

dados deste estudo, tendo em vista que os pacientes não foram 

randomizados, além de terem sido estratificados conforme o 

IMC, fato esse que pode ser entendido como um viés. Além 

disso, a forma de avaliação dessa complicação é contestável, 

tendo em vista que a opinião dos 3 examinadores divergiu 

bastante quanto à presença das deformidades em cada grupo 

(na avaliação do grupo submetido à tenotomia isoladamente, o 

examinador 1 afirmou que havia deformidade em apenas 3 dos 

40 pacientes avaliados, enquanto o examinador 3 afirmou que 

havia deformidade em 14 dos 40 pacientes), além de levar em 

conta a opinião do paciente acerca da existência ou não de 

deformidade estética. Ademais, ao levar em consideração os 

intervalos de confiança dos valores, podemos concluir que 

houve sobreposição destes, impedindo a tomada de qualquer 

conclusão acerca dos resultados. Outro fato que deve ser 

levado em consideração é que não foram estabelecidos 

critérios objetivos para definir o que seria considerado 

deformidade de Popeye.  
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Em consonância com os achados do presente estudo, 

uma revisão sistemática e meta-análise, Gurnani (2015), 

encontrou também uma maior incidência da deformidade de 

Popeye após tenotomia, apresentando razão de chance de 0.17 

(0.07-0.39) em favor da tenodese (P<0.0001). 

 Ademais, a avaliação conjunta desses artigos também 

permitiu a percepção de que os procedimentos de tenodese 

demonstram uma superioridade na recuperação da força de 

flexão de cotovelo. Desse modo, em Hufeland (2019), 

observou-se que a força de flexão de cotovelo em 10º foi 

superior na tenodese, quando comparada a tenotomia, em 

todas as mensurações, apesar de não serem observadas 

diferenças significativas quanto a força de supinação. 

Kerschbaum (2017) apresentou resultados semelhantes, de 

modo que a flexão de cotovelo também mostrou-se superior no 

grupo submetido a tenodese, através da analise do escore 

“LHB”, em que o grupo de tenodese demonstrou resultados 

17% superiores. 

Outro diferencial identificado corresponde a 

superioridade da tenodese quanto a recuperação da força de 

supinação do antebraço, identificada em X artigos. Dessa 

forma, em Oh (2016) observou-se uma recuperação na força de 

supinação do antebraço 28% (P= 0.039) superior no grupo de 

tenodese quando comparada ao grupo de tenotomia. Achados 

semelhantes são identificados em Lee (2016), em que a força 

de supinação demonstrou-se 22% (P=0.02) no grupo submetido 

a tenodese, ao final do acompanhamento e em Kerschbaum 

(2017), cujos resultados do grupo da tenodese quanto a força 

de supinação demonstraram-se 24,7% superiores (P<0.05).  

Esses achados, referentes a superioridade do método de 

tenodese quanto a força de flexão de cotovelo e força de 



TENOTOMIA OU TENODESE PARA LESÃO DO TENDÃO DA CABEÇA LONGA 
DO BICEPS BRAQUIAL 

537 
 

supinação de antebraço, contradizem aqueles expostos em 

Friedman (2015), em que foi realizado um coorte prospectivo de 

duração de 3 anos envolvendo 42 pacientes (22 submetidos a 

tenotomia e 20 a tenodese), de modo que não foram 

identificadas diferenças quanto a força de supinação entre os 

grupos. Essa divergência demonstra a necessidade de novos 

estudos primários quanto ao tema 

 CONCLUSÕES  

 

Com base na análise conjunta dos artigos presentes 

nessa revisão de literatura, é possível a percepção de que 

ambos os métodos cirúrgicos, tenotomia e tenodese, 

apresentam resultados positivos quanto a critérios como: dor, 

desfechos clínicos, funcionais e radiológicos, força de flexão de 

cotovelo e supinação do antebraço. No entanto, é possível 

identificar uma superioridade da tenodese quanto aos aspectos 

de força de flexão de cotovelo e força de supinação de 

antebraço. Por fim, vale ressaltar que há uma maior incidência 

de deformidade de Popeye nos grupos submetidos a tenotomia. 

Ao levar esses aspectos em consideração, pode-se sugerir que 

a tenodese caeracteriza-se como o método cirúrgico preferível. 
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