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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: os desafios do novo cenário” 

tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Os eixos temáticos abordados como 

Anatomia Patológica e Patologia Clínica, Cirúrgica, Clínica 

Médica, Educação Médica, Genética Médica, Habilidades 

médicas, Medicina do esporte, Saúde básica, Saúde 

Materno infantil, Saúde da mulher, Biologia molecular 

garantem uma ampla discussão, incentivando, 

promovendo e apoiando a pesquisa. 

Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo e 

bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no 

Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente 

realizado em Dezembro de 2021. 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. 

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 
 

ANOMALIA DE EBSTEIN: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 

Gabriel Mesquita de MEDEIROS¹ 
Maximiano Avelar RODRIGUES¹ 
João Paulo Tavares LINHARES² 

¹ Discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará; ² Docente da 

Universidade Federal do Ceará. 

E-mail: gabrielmm@alu.ufc.br  

 

RESUMO: A Anomalia de Ebstein é de uma malformação 
cardíaca congênita que compromete principalmente a valva 
tricúspide — mas também pode comprometer outras 
estruturas — e possui apresentação variável, tanto 
anatômica, quanto fisiopatológica. A característica 
decisivamente marcante na divisão de gravidade da doença 
é o grau de deslocamento do folheto septal em direção ao 
ápice. O diagnóstico usualmente se dá ainda na infância, mas 
também pode ocorrer na fase adulta e o principal exame 
capaz de diagnosticar e estratificar esses pacientes quanto à 
gravidade é o ecocardiograma transtorácico. Objetiva-se 
relatar um caso da patologia e descrever os possíveis 
achados de acordo com a gravidade. Metodologia:  coleta da 
história do paciente;  revisão da literatura acerca do tema do 
estudo e organização dos dados e das informações para a 
estruturação do relato de caso. Resultados: As 
apresentações da Anomalia de Ebstein variam em cada caso, 
pois dependem do grau de acometimento cardíaco e do 
tempo de vida sem diagnóstico — já que sem diagnóstico não 
haverá tratamento e, assim, a patologia continua a progredir 
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livremente. Quando a alteração é descoberta em fases 
infantis ou neonatais, há maior possibilidade de controle, 
contudo, quando a doença é diagnosticada em pacientes 
adultos e sintomáticos, normalmente é um sinal de grave 
acometimento cardíaco, uma vez que o coração já sofre com 
essa mazela a longos períodos. 
Palavras-chave: Anomalia de Ebstein. Malformação 
Cardíaca Congênita. Valva Tricúspide. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Anomalia de Ebstein trata-se de uma malformação 

cardíaca congênita, de apresentação variável — tanto em 

relação à anatomia, quanto no que se refere à fisiopatologia 

—, que corresponde a um comprometimento da valva 

tricúspide e pode, ou não, estar acompanhada de perviedade 

do forame oval e ausência da valva do seio coronariano 

(também denominada de Valva de Tebésio). Em virtude 

disso, o quadro clínico é diversificado e a gravidade difere 

para cada caso (HOLST; CONNOLY; DEARANI, 2019), 

sendo, portanto, imprescindível avaliar cada um desses 

detalhes cautelosamente para melhor compreender o caso, 

dar prosseguimento com o método de tratamento mais 

adequado e fazer o paciente — ou o responsável, no caso 

dos pacientes infantis — entender melhor o quadro em 

questão, especialmente para que haja uma maior taxa de 

adesão às condutas propostas.  

A característica decisivamente marcante na divisão de 

gravidade da Anomalia de Ebstein é o grau de deslocamento 

do folheto septal em direção ao ápice — com valores maiores 
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que 8mm/m2 de área corporal (HOLST; CONNOLY; 

DEARANI, 2019). Entretanto, de forma mais geral, ela é 

caracterizada por um conjunto de malformações, cujas 

características anatômicas podem incluir incorreta 

delaminação dos folhetos da valva tricúspide, infradesnível do 

orifício tricúspide funcional, dilatação e “atrialização” do 

ventrículo direito (VD), fenestrações anormais ou falha de 

fixação do folheto anterior da valva tricúspide, além de 

dilatação da junção atrioventricular direita.  

Em relação à clínica desses pacientes, esta pode se 

comportar de diversas formas — com flutter atrial, síndromes 

de pré-excitação, cianose e, em determinados casos, 

pulsação jugular —, devido aos inúmeros graus de 

comprometimento cardíaco, usualmente é necessário utilizar 

de exames adicionais para uma melhor e mais precisa análise 

do quadro clínico do paciente. São exames úteis para 

complementar essa avaliação: Radiografia de tórax, 

monitorização por Holter de 24h, Teste Ergométrico, 

Ressonância Magnética (RM) e o eletrocardiograma (ECG), 

cuja elevada importância o faz merecer destaque. Neste 

exame, o paciente pode apresentar, a título de ilustração: 

bloqueio de ramo direito, arritmias atriais — sendo a presença 

destas um fator de risco para morte súbita e para eventos 

tromboembólicos — e ritmo atrial ectópico, presentes em até 

65% dos casos (HOLST; CONNOLY; DEARANI, 2019). Seria 

possível, também, visualizar um prolongamento do intervalo 

PR, ondas P apiculadas, bloqueio de ramo direito, desordens 

da ritmicidade da região atrial, além de permitir a percepção 

de desordens estruturais na propagação do circuito elétrico 

cardíaco, podendo culminar em quadros de pré-excitação 
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ventricular, tendo como maior exemplo a Síndrome de Wolff-

Parkinson-White. 

O acompanhamento de pacientes com diagnóstico de 

Anomalia de Ebstein é essencial para identificação de 

possíveis complicações e da necessidade de indicação 

cirúrgica. A avaliação da presença de arritmias, aumento 

progressivo de câmaras (especialmente do VD) e/ou 

insuficiência sistólica do VD devem ser feitas frequentemente 

e o aparecimento de complicações — como piora da 

capacidade cardiorrespiratória, cianose, dilatação e/ou 

insuficiência sistólica do VD — podem ser indicativos de que 

a cirurgia é necessária (FUCHS; CONNOLY, 2020);  

O diagnóstico normalmente ocorre na primeira infância 

ou na infância, mas também pode ocorrer na fase adulta, 

especialmente por surgimento de alguma complicação — 

como dispneia e edemas (BRAVO-VALENZUELA; PEIXOTO. 

JÚNIOR, 2017). Para esse processo, o principal exame capaz 

de diagnosticar e estratificar esses pacientes quanto à 

gravidade é a Ecocardiografia Transtorácica (ECOTT), qual 

pode avaliar o grau de desnível dos folhetos da valva 

tricúspide, verificar se há malformações associadas — como 

uma comunicação interventricular (CIV) ou interatrial (CIA), 

anormalidades estruturais do coração, cuja característica é a 

existência de um orifício que permita a passagem de sangue 

entre cavidades que normalmente não possuiriam 

comunicação — e, também, analisar a função cardíaca, a 

partir do grau de dilatação e de sobrecarga das câmaras, da 

fração de ejeção e verificando se há hipertrofia miocárdica.  

No que se refere à cirurgia, não apenas as alterações 

da valva tricúspide podem ser corrigidas, mas também outras 
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malformações podem ser solucionadas — ainda no mesmo 

procedimento —, como CIA, CIV ou pode ser feita a ablação 

das vias acessórias, caso presentes. Além disso, pode ser 

feita a correção da valva ou sua substituição por bioprótese 

— cuja grande vantagem é de não ser necessário fazer 

terapia de  anticoagulação na maioria dos casos — ou, até, 

por próteses mecânicas — sendo que estas geralmente são 

evitadas devido ao maior risco de formação de êmbolos, os 

quais podem, eventualmente, chegar aos pulmões e causar 

um quadro de tromboembolismo pulmonar. Ademais, nos 

cenários de grave disfunção ventricular direita, uma 

alternativa considerada é o shunt cavopulmonar, cuja 

aplicação reduz a quantidade de sangue que chega ao 

coração direito e, assim, reduz a sobrecarga cardíaca, bem 

como garante a oxigenação do sangue restante, que segue 

diretamente para os pulmões. Uma última medida terapêutica 

cirúrgica, mais complexa e que poderia ser uma opção para 

pacientes neonatos, mas que não é comumente considerada 

para os pacientes adultos, seria o transplante cardíaco 

(FUCHS; CONNOLY, 2020). 

No que se refere aos objetivos, almeja-se, com esse 

estudo, relatar um caso de Anomalia de Ebstein de gravidade 

não elevada e no qual as  manifestações são distintas das 

que são classicamente relatadas, visto que o padrão clássico 

é aquele cuja grande gravidade faz o caso ter inúmeros sinais 

e sintomas. Deseja-se, ainda, auxiliar na compreensão da 

doença — em sua anatomia e fisiopatologia, bem como 

ilustrar a classificação dentre os subtipos de apresentação. 

Almeja-se, também, fornecer aos profissionais de saúde 

informações sobre as formas clínicas de como a doença pode 
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se apresentar, trazendo, assim, mais conhecimento e 

destaque para essa rara entidade, facilitando a sua 

identificação precoce até em casos leves. Objetiva-se, ainda, 

ressaltar o valor que o periódico acompanhamento clínico 

possui, já que permite identificar potenciais complicações 

logo em estágios iniciais e mitigar o progresso delas. Por fim, 

é válido destacar a relevância do diagnóstico precoce — 

idealmente realizado no período neonatal ou de primeira 

infância — como fator de melhora para a sobrevida desses 

pacientes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de caso, estudo descritivo, 

transversal e individuado. A metodologia se dá em três 

etapas, sendo: coleta de dados da história do paciente;  

revisão da literatura acerca do tema do estudo e estruturação 

do relato de caso.  

Em relação à coleta de dados, esta foi feita em duas 

etapas, sendo a primeira com entrevista clínica 

completamente on-line, por vídeo chamada, com o paciente 

e sua responsável, coletando todo o histórico de consultas, 

com os laudos e os diagnósticos prévios, todos realizados 

com consentimento da responsável. Em um segundo 

momento, presencialmente na clínica onde o paciente iria 

fazer uma nova ecocardiografia — seguindo todas as normas 

de prevenção à COVID 19 —, foi realizada uma nova 

entrevista para complementar pendências acerca do histórico 

e dos diagnósticos prévios, bem como foi realizado um exame 

físico completo e um exame complementar de rotina. 
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No que tange à análise de literatura, foram realizadas 

pesquisas por artigos, jornais e livros nas plataformas 

direcionadas às Ciências da Saúde PubMed, SciELO e 

Google Acadêmico, utilizando como descritor o termo 

“Anomalia de Ebstein” em português e inglês. Os critérios de 

inclusão foram: artigos publicados nos últimos 5 anos que 

descrevessem a anatomofisiopatologia da doença; principais 

complicações e os cuidados necessários com esses 

pacientes ou artigos clássicos que estratificam a doença de 

acordo com a gravidade. Seguindo esses critérios e 

restringindo o tempo desde a publicação do trabalho para, no 

máximo, 5 anos, foram achados 822 publicações e 

selecionadas 10 para estudo mais aprofundado. Ademais, 1 

artigo menos atual, considerado clássico e de suma 

importância, também foi adicionado, totalizando 11 

referências de base para este artigo. 

Por fim, utilizando a plataforma on-line Documentos 

Google®, todos os dados foram reunidos e organizados pelos 

autores, no intuito de estruturar o relato de caso. 

 

RELATO DE CASO 

 

ASB, sexo masculino, durante uma avaliação de rotina, 

quando ainda recém nascido, apresentou sopro cardíaco 

sistólico no foco tricúspide, algo não esperado para condições 

de normalidade. Então, essa situação motivou investigações 

por parte da equipe médica. Um ecocardiograma (ECO), 

então, foi realizado no 17º dia de vida, constatando situs 

solitus de levocardia e de levoposição do ápice, bem como 

anormalidade de implantação de folhetos da valva tricúspide. 
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O diagnóstico, a partir do exame, foi de:  Anomalia de Ebstein, 

Insuficiência Tricúspide (IT) moderada, Comunicação 

Interventricular (CIV) muscular apical, além de Aneurisma do 

septo interatrial, Comunicação Interatrial (CIA) e “shunt” 

esquerda-direita. No que se refere à implantação valvar, 

havia um rebaixamento dos folhetos da valva tricúspide em 

relação à valva mitral, com desnível de 8mm no folheto septal 

e demais valvas cardíacas não apresentaram quaisquer 

alterações. Havia, ainda, atrialização do VD, mas as demais 

câmaras cardíacas estavam preservadas, assim como a 

função sistólica de ambos os ventrículos e a fração de ejeção, 

que, pelo método de Teichholz, era de 63% à época. O tronco 

e as artérias pulmonares, assim como o arco aórtico, estavam 

dentro da normalidade. Logo, como o quadro clínico não se 

apresentava de forma grave, a conduta indicada pelo médico 

foi a de manter o paciente sob observação clínica periódica 

— para retornos ao cardiologista a cada 6 meses. Essa 

conduta foi indicada como a ideal até os 5 anos de idade, para 

que os médicos pudessem avaliar a evolução do quadro e, 

até, para averiguar a necessidade de intervenção cirúrgica 

em momentos futuros. 

Nos meses seguintes, em uma nova consulta, ao 

exame físico o paciente apresentava bom estado geral, 

corado, hidratado, com pulsos simétricos e normalmente 

palpáveis, sopro sistólico regurgitativo (++/4) —  com 

irradiação para a direita, melhor audível no terceiro e quarto 

espaço intercostal esquerdo —, fígado a 2cm do rebordo 

costal e sem outras alterações significativas. O paciente 

também foi submetido a um novo ECO, e ao quadro, foram 

adicionadas as seguintes descobertas: perviedade do forame 
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oval (FOP) — com “shunt” bidirecional, preferencialmente 

esquerdo-direito — e dilatação moderada do átrio direito, 

porém mantendo as demais cavidades com dimensões 

normais. Em relação à valva tricúspide, esta se apresentava 

displásica, com acolamento da cúspide septal junto à cúspide 

posterior, enquanto as demais valvas não apresentavam 

alterações. Então, mesmo com as novas descobertas, em 

razão da ausência de novos sinais ou sintomas sugestivos de 

descompensação ou de complicações no quadro, o paciente 

foi mantido sob supervisão, sendo acompanhado por 

cardiologista e sendo submetido a uma nova ECO a cada 6 

meses.   

Após vários meses de consultas e de avaliações, 

quando ele estava com 1 ano e 9 meses de idade, retornando 

para uma nova consulta, mesmo apresentando um bom 

desenvolvimento neuropsicomotor, começou a demonstrar as 

primeiras queixas: vômitos esporádicos após refeições 

copiosas, além de náuseas e mal-estar após esforços físicos 

quando realizados por tempo prolongado, como jogar futebol 

por longos períodos. 

Atualmente, está com 3 anos de idade e não tem 

seguido idealmente o calendário de consultas — em razão da 

maior dificuldade de acesso ao exame e ao cardiologista no 

novo e atual local de residência, que fica em uma cidade do 

interior do Nordeste brasileiro. Porém, mesmo com atraso na 

data idealmente proposta, ASB conseguiu ser avaliado 

novamente e ser submetido a uma ecocardiografia. 

Comunicação interatrial — do tipo Óstium Secundum —, 

deslocamento de 12mm da cúspide septal e “atrialização” do 

VD, com redução leve da cavidade, foram os achados mais 
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relevantes no laudo do último e mais recente ecocardiograma 

transtorácico com doppler. Analisando o exame de imagem e 

associando à clínica do paciente, os médicos mantiveram a 

conduta anterior. Portanto, o paciente segue em observação 

periódica. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

A Anomalia de Ebstein trata-se de uma malformação 

cardíaca congênita rara, que compromete não apenas a valva 

tricúspide, mas também o miocárdio ventricular direito — com 

incidência menor que 1% (HOLST; CONNOLY; DEARANI, 

2019) —, já presente ao nascimento, mas os sinais e os 

sintomas — e, potencialmente, o diagnóstico — podem surgir 

em qualquer idade. Essa alteração valvar tricúspide, gerada 

por defeitos na embriogênese, constitui o principal e mais 

importante fator que atualmente direciona o pensamento 

médico para essa patologia. 

Por ter um quadro plural, com heterogeneidade de 

manifestações e das possibilidades de alterações de base, 

algumas classificações são importantes para melhor 

compreender a doença, sendo a classificação de Carpentier 

a mais comumente utilizada, inclusive por ser bastante útil 

para a formulação inicial do planejamento cirúrgico. Segundo 

essa classificação, partindo de uma explicação mais recente 

(SAINATHAN; SILVA; SILVA, 2020), é possível organizar as 

apresentações básicas de Anomalia de Ebstein em quatro 

tipos, detalhados na tabela a seguir.  
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Tabela 1. Classificação de Carpentier para a Anomalia de 

Ebstein 

Tipos Descrição 

Tipo A Leve deslocamento dos folhetos, em direção ao ápice; Pequena redução 

da parte funcional do ventrículo direito; Morfologia dentro do normal, no 

que se refere ao folheto anterior da valva tricúspide. 

Tipo B Moderado deslocamento apical dos folhetos; Moderada redução da parte 

funcional do ventrículo direito (mas com tamanho adequado); Folheto 

anterior com mobilidade normal, mas podendo apresentar algum anexo 

anormal nas cordas tendíneas. 

Tipo C Desvio significativo dos folhetos, em direção ao ápice; Diminuta parte 

funcional do ventrículo direito (incluindo restrição do folheto anterior, em 

razão de anormais ligações das cordas tendíneas e com possível 

obstrução da via de saída do ventrículo direito). 

Tipo D Sem uma formação plena de delimitação (formação das lâminas) dos 

folhetos; Ventrículo direito apresentando, somente, uma parte 

infundibular. 

Fonte: Ebstein’s anomaly: contemporary management strategies, 2020. 

Adaptado. 

 



ANOMALIA DE EBSTEIN: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

27 
 

Dentre esses 4 tipos possíveis na classificação de 

Carpentier, expostos na Tabela 1, o paciente infantil relatado 

pertence ao Tipo A, aquele cuja gravidade não está tão 

elevada, visto que há apenas leve deslocamento dos folhetos 

valvares em direção ao ápice, cuja porção funcional do VD 

apresentou somente pequena redução e que, em parâmetros 

gerais, a morfologia estava dentro da normalidade tolerada. 

Essas características dos subtipos também estão 

demonstradas visualmente na Figura 1 — cujo item A retrata 

o estado do paciente do relato. 

 

Figura 1. Classificação de Carpentier de Anomalia de 

Ebstein. RA, Right Atrial (átrio direito). ARV, atrialized right 

ventricle (Ventrículo direito atrializado). FRV, Functional Right 

ventricle (Ventrículo direito funcional). 

 
Fonte: Ebstein’s anomaly: contemporary management strategies, 2020. 

 

Em relação à clínica do paciente com Anomalia de 

Ebstein, esta possui apresentação com formas variadas, 

podendo ser uma forma assintomática — assim como foi no 

caso do paciente infantil relatado. Porém a tendência do 

quadro é evoluir e o paciente passar a ser sintomático. Além 

disso, o quadro tende a apresentar um pior prognóstico nos 
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pacientes jovens sintomáticos, pois isso reflete uma situação 

de acometimento mais intenso e em um momento 

relativamente mais precoce, culminando, por vezes, em 

desfechos fatais. Portanto, o diagnóstico precoce é 

imprescindível para se obter o melhor manejo da doença e 

assegurar uma qualidade de vida  

Dentre as manifestações comumente relacionadas à 

Anomalia de Ebstein, alguns sinais e sintomas tendem a 

prevalecer em determinadas faixas etárias — como cianose 

e palpitação, os quais ocorrem principalmente em pacientes 

menores de 20 anos, enquanto síncope, dispneia e edema 

prevalecem nos pacientes com idade superior à 20 anos 

(ATTIE et al, 2000). Entretanto, no geral, cabe destaque para 

as arritmias — principalmente em razão de defeitos 

embriológicos subjacentes intrínsecos (SHERWIN; ABRAMS, 

2017) —, fibrilação, flutter atrial e taquicardia atrial ectópica. 

A depender da gravidade do caso, pode existir, ainda, 

pulsação venosa jugular — que ocorre em concomitância aos 

batimentos cardíacos —, cianose e insuficiência cardíaca — 

manifestando-se, por exemplo, na intolerância ao exercício, 

devido à redução da função ventricular direita, com o quadro 

de baixo débito cardíaco (FUCHS; CONNOLY, 2020). Além 

disso, outros sinais dessa patologia, comumente visualizados 

nos exames de imagem, são: patência do forame oval (FOP) 

— resquício da circulação fetal, permitindo shunt interatrial — 

e Comunicação Interventricular — a qual é a anormalidade 

cardíaca congênita mais comumente visualizada na clínica e 

que remete à comunicação entre os ventrículos, ou seja, 

permite uma passagem anormal de sangue entre as câmaras 

ventriculares.  
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Ainda na avaliação clínica desses pacientes, exames 

complementares, como o Eletrocardiograma — exame 

relativamente acessível e detentor de indiscutível importância 

na avaliação clínica inicial para basicamente todas as 

mazelas de origem cardíaca —, são bastante relevantes para 

o estadiamento e para a terapêutica. O ECG permite uma 

melhor avaliação do paciente, já que pode apresentar 

prolongamento do intervalo PR, ondas P apiculadas, bloqueio 

de ramo direito, desordens da ritmicidade atrial, além de 

permitir a percepção de desordens estruturais na propagação 

do circuito elétrico cardíaco — casos de presença de vias 

acessórias —, as quais podem gerar arritmias — cujo grande 

exemplo é a Síndrome de Wolff-Parkinson-White, uma 

síndrome de pré-excitação ventricular. Outro exame 

importante é o ecocardiograma, que possibilita não apenas 

confirmar o diagnóstico, mas também estratificar a gravidade 

do caso e verificar a presença de outras anomalias. Nesse 

exame, um átrio direito aumentado é algo esperado, mas este 

pode estar anormalmente crescido e o ventrículo, quando se 

apresenta “atrializado”, é algo patológico, dilatado, fino e 

menos funcional (FUCHS; CONNOLY, 2020). Cabe salientar, 

ainda, que outros exames complementares possuem 

aplicabilidade na avaliação do quadro do paciente com 

Anomalia de Ebstein e um bom exemplo disso seria o uso da 

radiografia de tórax para avaliar o índice cardiotorácico, 

sobretudo nos pacientes recém-nascidos e sintomáticos, nos 

quais quando este índice encontra-se superior a 0,65, o 

prognóstico é menos favorável (SAINATHAN; SILVA; SILVA, 

2020). 
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Embora já exista a possibilidade de diagnóstico no 

período pré-natal ou até no período neonatal — 

respectivamente por ultrassonografia e por ecocardiografia 

em conjunto com exame físico —, muitos pacientes têm o 

diagnóstico de Anomalia de Ebstein apenas na fase adulta. A 

utilização de ultrassonografia na fase pré-natal tem mostrado 

avanços no diagnóstico de cardiopatias congênitas, tal qual a 

Anomalia de Ebstein, e permitem a monitorização desse feto. 

A imprevisibilidade do quadro constitui uma preocupação e, 

por isso, é tão importante o acompanhamento da gestação 

por um cardiologista, a fim de reduzir os riscos para a 

gestante e indicar a conduta correta. 

O diagnóstico na fase adulta significa que o coração já 

foi submetido a longos períodos de sobrecarga e, 

normalmente, acontece em decorrência de complicações, 

como arritmias, sintomas de insuficiência cardíaca, dispneia, 

edema de MMII, intolerância e cianose ao exercício, além de 

eventos tromboembólicos. Esse diagnóstico tardio 

compreende um fator de risco à vida desses pacientes, visto 

que quanto mais tarde ocorrer, mais complicações podem 

estar presentes e a cirurgia pode não ser tão eficaz, como 

destacou Attie et al.(2000), o qual evidenciou que a sobrevida 

global estimada para os pacientes com Anomalia de Ebstein 

é inversamente proporcional ao tempo de demora para 

intervenção cirúrgica a partir dos 25 anos de idade, ou seja, 

quanto maior a demora para realização da cirurgia, quando 

recomendada, menor seria a sobrevida desses pacientes. Em 

contrapartida, o diagnóstico na fase pré-natal ou neonatal — 

apesar de ser mais difícil — permite que cuidados iniciais 

possam ser mais precocemente tomados. Sutis dados do 
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exame físico podem conduzir à suspeita, dentre eles: 

desdobramento da primeira bulha por retardo do fechamento 

da valva tricúspide, presença de terceira e quarta bulha, bem 

como sopro de regurgitação tricúspide holossistólico na borda 

esternal e que aumenta com a inspiração. 

Vale ressaltar que o tratamento cirúrgico pode não ser 

necessário nos pacientes com quadro leve, mas até mesmo 

nestes o acompanhamento é essencial, pois o 

desenvolvimento de complicações é sempre possível. Já nos 

portadores assintomáticos de Anomalia de Ebstein, a 

terapêutica pode ser conservadora — mantendo um 

acompanhamento periódico —, porém, em pacientes que 

apresentem alterações, como dilatação da porção cardíaca 

direita e progressiva queda de função sistólica ventricular, a 

intervenção cirúrgica passa a ser a terapêutica mais indicada. 

Diante do exposto, em relação à criança do caso, é 

provável que a equipe médica se mantenha com o tratamento 

conservador, no mínimo até quando o paciente complete os 

5 anos de idade — tal qual o plano inicial da equipe médica 

—, salvo se ele passar a expressar alguma piora no quadro. 

 

Figura 2. Fluxograma de manejo da Anomalia de Ebstein. 
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Fonte: Ebstein’s anomaly: contemporary management strategies, 2020. 

(Adaptado) 

 

CONCLUSÕES 

 

A Anomalia de Ebstein constitui uma condição rara de 

malformação cardíaca congênita que pode se manifestar de 

maneira imprevisível e que tem sua gravidade normalmente 

associada ao grau de deslocamento dos folhetos da valva 

tricúspide em relação à valva mitral. Nesse contexto, é 

ratificada a importância do exame físico neonatal para 

identificação dessa anomalia de forma precoce, tendo em 

vista a importância do acompanhamento de rotina no manejo 

dessa patologia a fim de evitar e tratar complicações que 

possam vir a surgir.  

No período pré-natal, a ultrassonografia tem avançado 

para identificação precoce de cardiopatias congênitas, 

inclusive de Anomalia de Ebstein já no período de gestação. 
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O diagnóstico, quando feito de maneira precoce, permite a 

precaução de complicações e tomada de condutas no 

momento mais adequado, como a cirurgia de correção da 

anomalia. O diagnóstico feito na fase adulta é quase sempre 

mais preocupante pelo tempo de exposição a sobrecarga a 

que esse coração foi submetido e, consequentemente, pode 

vir acompanhado de complicações, como uma insuficiência 

cardíaca.  

Na avaliação neonatal, o exame físico inicial pode 

gerar suspeita. Sopros regurgitantes podem estar presentes, 

bem como sinais de insuficiência cardíaca, a partir daí, o 

exame para confirmar o diagnóstico e melhor detalhar o 

quadro individual é a ECOTT, mas exames como o 

eletrocardiograma e a radiografia de tórax podem ser muito 

úteis na avaliação.  
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RESUMO: A fratura é a perda de continuidade do osso e 
geralmente é originada por um trauma único, de grande 
impacto e alta energia sobre o osso previamente hígido e  são 
intituladas de acordo com sua localização anatômica, pela 
direção do traço de fratura, em linear ou multifragmentar, 
desviada ou desviada, quanto à gravidade ou até mesmo, 
com o nome do médico que a descreveu pela primeira vez. O 
Raio X é o exame preferencial a ser realizado na suspeita de 
uma fratura e, inicialmente, é suficiente para o diagnóstico . 
O relato de experiência foi de uma paciente de 34 anos, sexo 
feminino, estudante, obesa, sem comorbidades, chegou à 
emergência após fratura oblíqua do tornozelo esquerdo, a 
nível do maléolo medial, idiopática, bimaleolar, instável, 
fratura segmentar da tíbia e da fíbula nas porções distais e 
ruptura total de ligamentos. Diante da situação, foi indicado 
cirurgia para estabilização e fixação óssea, que ocorreu com 
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fixação interna e uso de osteossíntese com parafuso do tipo 
esponjoso. Evoluiu com alta após 24h, mobilização precoce 
e encaminhamento para a fisioterapia. De acordo com o 
relato o início precoce de deambulação e fisioterapia foi de 
extrema importância, pois auxiliou na melhora da qualidade 
de vida da paciente. 
Palavras-chave: Fixação de Fratura; Fraturas do Tornozelo; 
Ferimentos e Lesões; Ligamentos Articulares 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A fratura é conceituada como a perda de 

continuidade do osso. Em sua maioria, é originada por um 

trauma único, de grande impacto sobre o osso previamente 

hígido, com energia acima da capacidade de sua resistência 

e dos mecanismos de absorção de energia, ou por trauma 

repetido com pouca energia. Ademais, nos casos decorrentes 

de traumas de baixa intensidade em ossos debilitados, 

poróticos, ou por traumas recorrentes, denominadas “fraturas 

por estresse” (MOTTA FILHO E BARROS FILHO, 2018). 

 As fraturas são intituladas de acordo com sua 

localização anatômica (terços proximal, médio e distal da 

diáfise, subtrocantérica, supracondiliana, de colo); pela 

direção do traço de fratura (em espiral, oblíqua, transversa); 

em linear ou multifragmentar, sendo não desviada ou 

desviada (valgo, varo, cavalgamento, desvio angular anterior 

e posterior e rotacional) quanto à gravidade ou até mesmo, 

com o nome do médico que a descreveu pela primeira vez. 

Ocasionalmente, há possibilidade de ocorrer uma fratura sem 
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haver ruptura visível (MOTTA FILHO E BARROS FILHO, 

2018). 

 Dentre a classificação das fraturas, encontram-se: 

simples (traço único com apenas dois fragmentos ósseos), 

cominutivas (três ou mais fragmentos), segmentares (duas 

linhas de fratura, separando o fragmento intermediário do 

fragmento proximal e distal) ou complexas (não há contato 

entre os dois estilhaços principais). Bem como, podem ser 

completas (separação total dos fragmentos) ou incompletas 

(separação parcial) e fechadas (sem comunicação com o 

meio externo) ou abertas/expostas (comunicando-se com o 

meio externo). Geralmente, esta última apresenta maior 

possibilidade de complicações (MOTTA FILHO E BARROS 

FILHO, 2018). 

 Vale ressaltar a importância de se diferenciar as 

fraturas em cunha e cominutiva. A primeira apresenta, pelo 

menos, uma terceira partícula, todavia com contato entre os 

dois principais. Enquanto a segunda é uma ruptura 

multifragmentada. 

A radiografia é o exame preferencial a ser realizado na 

suspeita de uma fratura, independente do tipo. Não se deve 

realizar outros tipos de exames antes da obtenção de 

radiografias de boa qualidade. Em geral, o raio-x simples é 

suficiente para o diagnóstico preciso e para orientar o 

tratamento a ser realizado, devendo solicitar em, pelo menos, 

duas incidências distintas, como ântero-posterior, perfil e 

oblíqua (HEBERT ET AL., 2017). 

Quando discutido a respeito do tratamento das 

fraturas, trata-se de quatro objetivos principais: alívio da dor, 
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realizar a redução (adquirir e preservar uma posição 

adequada dos estilhaços fratuários), preservar a redução 

através de imobilização (seja por órtese, gesso ou fixação 

cirúrgica), e reparar o papel do osso ou articulação 

comprometidos. 

A técnica de redução pode ser exercida de forma 

fechada (incruenta) ou aberta (cirúrgica ou cruenta). A 

redução fechada consiste no manuseio do local acometido 

por manobras ou tração contínua, dessa forma, a tensão 

muscular que atrapalha ou impede o realinhamento. A 

medida que, a redução aberta regularmente requer de uma 

intervenção cirúrgica a fim de se alcançar a recuperação 

pretendida. Comumente, ela é designada para fraturas 

cominutivas e instáveis, em particular quando em posição 

intra-articular (MOTTA FILHO E BARROS FILHO, 2018). 

As fraturas de tornozelo são lesões ortopédicas 

comuns. Uma fratura bimaleolar ocorre nos maléolos lateral e 

medial, sendo caracterizada como instável pois pode 

acometer ligamentos articulares presentes na região. O 

padrão ouro do diagnóstico para tal lesão se dá pela 

radiografia e exames complementares para análise de 

estruturas adjacentes. Devido a instabilidade da fratura, o 

tratamento por vezes é cirúrgico com fixação interna por 

redução aberta. Com base nisso, o objetivo deste trabalho é 

relatar um caso de fratura bimaleolar do tornozelo esquerdo, 

demonstrando o método de diagnóstico, o curso do 

tratamento e sua efetividade (GIANINI ET AL., 2016). 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Paciente de 34 anos, sexo feminino, estudante, obesa, 

sem comorbidades, chegou à emergência após fratura 

oblíqua do tornozelo esquerdo, a nível do maléolo medial, 

idiopática, bimaleolar, instável, fratura segmentar da tíbia e 

da fíbula nas porções distais e ruptura total de ligamentos.  

Relatou que o mecanismo da lesão foi não traumático 

e que, ao caminhar, caiu e iniciou quadro álgico intenso com 

edema e equimose.  

Diante da gravidade, a indicação cirúrgica foi imediata 

para estabilização e fixação óssea.  

Contudo, devido ao edema, a orientação foi aguardar 

10 dias para o controle da inflamação (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1: Membro edemaciado e com presença de equimose 

no pré-operatório. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
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Figura 2: Membro acometido edemaciado no pré cirúrgico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

A intervenção cirúrgica ocorreu através de redução 

aberta e fixação interna com uso de osteossínteses, como 

parafuso do tipo esponjoso para articulação tibial, fixação 

com placa de compressão na face lateral para consolidação 

direta da fíbula, além da utilização de fio de aço ligando 

internamente o parafuso à placa. Para tal, realizaram-se duas 

incisões, lateral e medial, estando a articulação do tornozelo 

em posição neutra, com fechamento da pinça tíbio-fibular 

com o fio. 
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No pós-operatório imediato, manteve-se a paciente em 

decúbito dorsal no leito, com imobilização de bota ortopédica 

e carga zero.  

A alta foi concedida 24 horas após a cirurgia, sendo 

mantida a imobilização. Para avaliação pós-operatória, 

utilizou-se exames de radiografia (Figuras 3 e 4) e tomografia 

computadorizada. 

 

Figura 3: Raio X (Ântero-posterior) do tornozelo esquerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
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Figura 4: Raio X (Perfil) do tornozelo esquerdo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

 

LAUDO MÉDICO DA RADIOLOGIA: Sinais de Manipulação 

cirúrgica na região metadiafisária distal da fíbula e através de 
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sindesmose tibiofibular, além de parafuso de osteossíntese 

no maléolo medial para fixação do fragmento ósseo de 

aspecto consolidado. 

 Demais estruturas ósseas conservadas. 

 Espaços articulares de amplitudes usuais. 

 Partes moles sem particularidades. 

 

A fim de prevenir rigidez articular, estimulou-se a 

mobilização do tornozelo no 1º dia pós-operatório e 

encaminhamento para fisioterapia. 

 

Figura 5: Ferida operatória na região metadiafisária distal da 

fibula no 10º dia pós-operatório. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
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Figura 6: Ferida operatória na região do maléolo medial no 

10º dia pós-operatório. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
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Figura 7: Ferida operatória na região metadiafisária distal da 

fibula no 15º dia pós-operatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
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Figura 8: Ferida operatória na região do maléolo medial no 

15º dia pós-operatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

 Para acompanhamento à longo prazo e controle evolutivo 

pós cirurgico, foi solicitado ressonência nuclear Magnética. 
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Figura 9: Ressonância Magnética de tornozelo esquerdo 6 

meses após a cirurgia para controle pós-cirúrgico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

LAUDO MÉDICO DA RADIOLOGIA 

 

INDICAÇÃO CLÍNICA: Controle evolutivo pós traumático / 

pós-cirúrgico. 

 

TÉCNICA: Foram obtidas sequências multiplanares pesadas 

em T1 e T2 

 

RELATÓRIO: Alteração morfológica sequelar pós-traumática 

na fíbula distal, com irregularidades corticais, trabeculado 
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medular grosseiro e artefatos de susceptibilidade magnética 

desde a diáfise até o maléolo. Destaca-se em artefatos 

sensibilidade magnética relacionados a material cirúrgico 

transindesmótico, na altura das regiões metadiafisária da 

fíbula e tíbia distal. Irregularidade espessamento 

fibrocicatricial do ligamento interósseo da sindesmose. 

Tecido fibrocicatricial hipertrófico irregular no trajeto do 

ligamento tíbio-fibular ântero-inferior. Espessamento irregular 

fibrocicatricial de fibras do ligamento tíbio-fibular póstero-

inferior. A distância entre as corticais ósseas na interface 

tíbio-fibular é estimada em 6 mm na posição de estudo. 

Sequela de fratura intra-articular consolidada no aspecto 

posterior da extremidade distal da tíbia (maléolo posterior), 

associado a irregularidade das corticais subcondrais e 

diminutos cistos subcondrais. Há também afilamento 

segmentar irregular no revestimento condral na superfície 

articular tibial local. Incipientes osteófitos marginais na 

interface tíbio-talar anterior. Ausência de fragmentos 

osteocondrais instáveis no domus do tálus. Alterações 

fibrocicatriciais do complexo cápsulo-ligamentar da interface 

tíbio-talar anterior, com discreto efeito desmoplásico sobre 

coxim adiposo adjacente. Pequeno derrame articular loculado 

e sinovite no recesso articular ântero-inferior. Pequena 

efusão sinovial subtalar posterior. Material cirúrgico de 

fixação de trajeto oblíquo no maléolo medial desde a 

extremidade distal até a medular metafisária da tíbia. 

Provável foco de fratura alinhada da extremidade do maléolo 

medial. Artefato de susceptibilidade magnética e tecido 

fibrocicatricial irregular na porção proximal de fibras 
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superficiais e profundas do complexo deltóide junto à 

inserção no maléolo medial. Espessamento irregular de 

aspecto fibrocicatricial, comprometendo ligamentos do 

complexo lateral, sobretudo talofibular anterior, sem rupturas 

agudas. Fibras plantares do complexo spring de aspecto 

preservado. Tendinopatia leve do segmento retro e 

inframaleolar dos fibulares, sem rupturas. Irregularidade 

fibrocicatricial do retináculo dos fibulares, sobretudo junto ao 

maléolo. Espessamento irregular também de aspecto 

fibrocicatricial, comprometendo o retináculo dos flexores, 

sobretudo junto ao maléolo. Tendões flexores propriamente 

ditos sem alterações significativas. Tendão de Aquiles e 

demais tendões espessura e sinal normais. Edema de 

distribuição heterogênea de permeio à gordura de Kager. 

Edema de fibras musculares na altura da transição 

miotendínea do flexor longo do hálux com alguns artefatos de 

susceptibilidade magnética de permeio. Fáscia plantar sem 

particularidades. Edema e obliteração focal do plano 

subcutâneo plantar profundo, junto ao calcâneo, de natureza 

mecânica, sem coleções. Edema e aumento volumétrico de 

planos subcutâneos ao redor do retro-pé com predomínio 

perimaleolar, sem evidências de coleções. Estruturas 

neurovasculares do túnel do tarso de aspecto preservado. 

Seio do tarso livre. Irregularidade cortical da extremidade do 

processo anterior do calcâneo, sem fraturas agudas. 

Restante das estruturas ósseas íntegras. 

 

DISCUSSÃO 
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Constata-se que o caso apresentado é de amplo 

interesse vista a alta ocorrência de fraturas bimaleolares em 

âmbito hospitalar.  

A fratura bimaleolar do tornozelo é causada por torção 

com múltiplos mecanismos de força ou lesão por supinação. 

As técnicas de osteossíntese para este tipo de trauma estão 

relativamente bem estabelecidas, mas o planejamento 

cirúrgico pode depender do padrão de fratura, da preferência 

do cirurgião e da situação do paciente.  

Diversas estratégias de fixação para fraturas do 
maléolo lateral foram descritas, como parafusos lag com 
placa de neutralização, dispositivos intramedulares, placa 
antiglide e em ponte em casos de cominuição. 

Em pacientes com fratura bimaleolar do tornozelo, é 
importante a fisioterapia pós-operatória, que resulta em 
diferenças significativas no tratamento e na condição de 
suporte de peso. 

Ademais, uma avaliação de resultados cirúrgicos 
demonstrou que um pós-operatório com imobilização rápida 
seguida de mobilização precoce, como a paciente relatada 
fez, traz efeitos benéficos para o cliente e ajuda a evitar o 
equinismo residual (SANTIN, ARAÚJO E NETO, 2000).  
 
CONCLUSÕES  
 
 A fratura bimaleolar do tornozelo é uma afecção 
comum em âmbito hospitalar, podendo ainda ser classificada 
em aberta ou fechada a depender do comprometimento.  

Dependendo do grau de classificação ela deve ser 
corrigida através de cirurgia, com rápido momento de 
imobilização posterior.  
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De acordo com o relato o início precoce de 
deambulação e fisioterapia ajuda na recuperação completa 
do paciente, melhorando a qualidade de vida do mesmo. 

Dessa forma, deve-se buscar sempre as melhores 
técnicas cirúrgicas e otimizar sempre a recuperação do 
paciente de acordo com suas limitações e necessidades. 
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RESUMO: A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma 
polineurorradiculopatia inflamatória imunomediada de 
evolução monofásica aguda ou subaguda, considerada a 
mais comum e severa forma de neuropatia paralítica, 
atingindo aproximadamente 100.000 pessoas por ano. 
Ultimamente tem sido relatado significativo aumento de sua 
incidência com o surto de Zika vírus e com a pandemia de 
COVID-19. Em vista da sua importância clínica, objetivamos 
com esta revisão narrativa discorrer sobre as diversas 
apresentações clínicas da SGB, tornando mais claro seu 
reconhecimento e diagnóstico preciso. Realizamos um 
levantamento sobre o tema em artigos científicos publicados 
em língua inglesa entre os anos de 2016 a 2021, sobre a 
SGB. Utilizamos a base de dados PubMed com a palavras-
chave “guillain-barre syndrome”. A revisão bibliográfica 
resultou em 3.105 artigos, dos quais 13 atenderam aos 
critérios de inclusão. Dentro da SGB existe um grande 
especrto de doenças com mecanismos fisiopatológicos e 
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apresentações clínicas que se sobrepõem. As variantes 
clínicas mais citadas na literatura são a 
polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda 
(AIDP), as neuropatias axonais – representadas 
principalmente pelas formas motora aguda (AMAN) e 
sensitivo-motora aguda (AMSAN) – e a síndrome de Miller 
Fisher (SMF). Ressaltamos diferenças na fisiopatologia das 
variantes e importância do diagnóstico diferencial e 
terapêutica eficaz, um desafio para o  médico e equipe 
multiprofissional, na busca de reduzir as complicações 
clínicas para o paciente. 
Palavras-chave: Síndrome de Guillain-Barré. Neurologia. 
Autoimunidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As polineuropatias são afecções comuns em que uma 

resposta imune contra auto-antigenos lesiona o sistema 

nervoso periférico (SNP). Esse grupo de doenças pode incluir 

patologias agudas, como a síndrome de Guillain-Barré (SGB) 

com seus subtipos, e crônicas, a exemplo da polineuropatia 

desmielinizante inflamatória crônica (CIDP), a neuropatia 

motora multifocal e neuropatias associadas a imunoglobulina 

M. Em geral, essas doenças são caracterizadas por fraqueza 

muscular progressiva, frequentemente acompanhada de 

déficits sensitivos (KIESEIER et al., 2018). 

A síndrome de Guillain-Barré é a mais comum e mais 

severa forma de neuropatia paralítica, com aproximadamente 

100.000 pessoas sendo acometidas pela doença anualmente 

em todo o mundo (WILLISON; JACOBS; VAN DOORN, 

2016). Além disso, vem sendo uma afecção bastante 
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prevalente nos últimos anos pelo significativo aumento de sua 

incidência com o surto de Zika vírus na América Latina em 

2013 (KIESEIER et al., 2018) e sua relação estabelecida mais 

recentemente com a pandemia de COVID-19 (doença de 

coronavírus 2019) (ABU-RUMEILEH et al., 2021).  

Trata-se de uma emergência neurológica, sendo 

necessário hospitalização e cuidados intensivos para os 

indivíduos acometidos, os quais em geral passam a 

apresentar sequelas a longo prazo. Isso somado ao alto custo 

envolvido nas imunoterapias utilizadas no curso da doença 

tornam o diagnóstico correto crucial para evitar danos 

adicionais ao SNP e identificar a melhor opção terapêutica 

para os pacientes. (KIESEIER et al., 2018). Com essa revisão 

bibliográfica narrativa, pretendemos facilitar a compreensão 

de algumas das diversas apresentações clínicas da SGB, 

tornando mais claro seu reconhecimento e diagnóstico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Neste trabalho, discorremos sobre a síndrome de 

Guillain-Barré e suas principais variantes clínicas, bem como 

aspectos da abordagem diagnóstica geral e escolha 

terapêutica. A plataforma utilizada para a coleta de dados foi 

o banco de dados PubMed, com a palavra-chave “guillain-

barre syndrome” e aplicado o filtro de publicação “últimos 5 

anos”. Foram selecionados apenas artigos em inglês. A 

plataforma mostrou 3.105 resultados dos quais selecionamos 

13 artigos mais relevantes publicados entre 2016 e 2021, que 

esclarecem os conceitos fundamentais sobre a fisiopatologia, 
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quadro clínico e manejo da SGB e seus subtipos mais 

relevantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma 

polineurorradiculopatia inflamatória imunomediada de 

evolução monofásica aguda ou subaguda e a causa mais 

comum de paralisia flácida aguda nos países em que a 

poliomielite se encontra erradicada (DONOFRIO, 2017). 

Embora seja considerada rara, é uma doença potencialmente 

fatal de diagnóstico ainda desafiador e que pode resultar das 

mais diversas infecções sistêmicas (LEONHARD et al., 

2019), além de se traduzir em altos custos socioeconômicos 

e impactar fortemente a qualidade de vida dos pacientes 

(KIESEIER et al., 2018). 

Sua incidência aumenta com o avançar da idade e 

acomete mais frequentemente homens do que mulheres. Por 

guardar estreita relação com infecções respiratórias e 

gastrointestinais, pode sofrer variações sazonais e 

geográficas conforme a susceptibilidade da população e do 

ambiente à proliferação dos microorganismos responsáveis 

por essas afecções (WILLISON; JACOBS; VAN DOORN, 

2016). Alguns dos agentes causadores mais relacionados 

são Campylobacter jejuni (principalmente), Haemophilus 

influenzae, Mycoplasma pneumoniae, citomegalovírus, vírus 

Epistein-Barr e vírus da Zika (KIESEIER et al., 2018). Além 

de influenciar a epidemiologia da SGB, a infecção que 

precede o quadro também aparenta determinar o fenótipo 
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clínico e o prognóstico da doença, a exemplo do C. jejuni, o 

qual se encontra mais relacionado a variante axonal motora 

aguda e um pior prognóstico (WILLISON; JACOBS; VAN 

DOORN, 2016). Causas menos comuns da síndrome incluem 

a vacinação contra alguns tipos de influenza A, cujo risco-

benefício é conhecidamente favorável à vacina; cirurgias 

cardiovasculares, gastrointestinais e ortopédicas, e drogas 

imunomoduladoras, como os antagonistas de TNF. Além 

disso, é uma doença que geralmente não está associada a 

um fator de predisposição genética muito significativo, sendo 

mais relevante aspectos individuais da imunidade do 

hospedeiro que direcionam para uma resposta exacerbada 

(KIESEIER et al., 2018). 

Quanto à apresentação clínica, a SGB é um termo 

“guarda-chuva” que designa um espectro de neuropatias 

autoimunes, cada uma com fisiopatologia e manifestações 

clínicas próprias. É uma doença que, até duas décadas atrás, 

acreditava-se ser homogênea (WILLISON; JACOBS; VAN 

DOORN, 2016), demonstrando o quanto sua classificação e 

elucidação de mecanismos fisiopatológicos ainda estão em 

descoberta. Dessa forma, buscamos trazer neste capítulo 

apenas as formas que estão sob o espectro da SGB de 

maneira mais consensual entre os autores. 

Dentre elas, a mais comum é a polirradiculoneuropatia 

desmielinizante inflamatória aguda (AIDP), sendo muitas 

vezes usada como sinônimo de SGB (KWAN; BILICILER, 

2021). A patogênese da AIDP ainda não é totalmente 

elucidada (MALEK; SALAMEH, 2019), mas sabe-se que sua 

fisiopatologia é caracterizada por desmielinização originada 
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de dois mecanismos: degeneração vesicular da bainha de 

mielina e invasão da lâmina basal das células de Schwann 

por macrófagos, seguido por posterior tentativa de 

remielinização (KAIDA, 2019). Acredita-se que os interações 

autoantígeno-autoanticorpo ativam o complemento, como as 

proteínas do C3d e C5b-9, com formação de um complexo de 

ataque a porções específicas da superfície externa das 

células de Schwann, levando à degeneração vesicular da 

mielina. Num segundo momento, os macrófagos invadem a 

bainha de mielina e eliminam os restos de matéria (KIESEIER 

et al., 2018; BOWLEY; CHAD, 2019). É possível observar, 

ainda, infiltrado linfocitário, que não se encontra apenas em 

zonas de desmielinização; perda axonal em graus diversos, 

resultado de lesões inflamatórias mais agressivas, e edema 

endoneural (KAIDA, 2019). 

Devido à existência concomitante de segmentos do 

nervo periférico com vários graus de desmielinização e perda 

axonal, a AIDP pode se apresentar com um caráter de 

evolução rápida e quadro clínico brando e/ou limitado 

anatomicamente, mas também pode progredir por semanas 

com lesões disseminadas e mais severas (BOWLEY; CHAD, 

2019). A história clássica dessa variante é a de um paciente 

que, entre 10 e 14 dias após um episódio infeccioso no trato 

respiratório ou gastrointestinal, inicia um quadro de paresia 

nas extremidades de membros inferiores e/ou superiores 

bilateralmente. Dias depois, ele passa a apresentar – com o 

mesmo padrão de acometimento – fraqueza que progride de 

forma ascendente (numa sequência distal para proximal e 

caudal para cranial) e rápida ao longo de duas a quatro 
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semanas, podendo atingir a quadriplegia ao final desse 

período. Esse recorte temporal é bastante importante e caso 

os sintomas evoluam por mais de quatro semanas, é 

necessário considerar outros diagnósticos, como a 

polirradiculopatia desmielinizante inflamatória crônica (CIDP) 

(DONOFRIO, 2017). Outros sinais e sintomas comumente 

relatados são os de disautonomia – principalmente 

taquicardia sinusal, mas também diminuição da pressão 

arterial, disfunção pupilar, gastrointestinal e urinária – sendo 

crucial a monitorização atenta desses indivíduos pela 

associação com maior morbimortalidade. Além disso, a 

maioria dos pacientes irá apresentar reflexos tendinosos 

marcadamente diminuídos ou abolidos ao exame físico 

(KWAN; BILICILER, 2021). 

Também dentro da SGB e com grande relevância para 

a prática clínica pela sua associação a infecção pelo 

Campylobacter jejuni, estão as variantes axonais, 

representadas principalmente pela neuropatia axonal motora 

aguda (AMAN) e a neuropatia axonal sensitivo-motora aguda 

(AMSAN) (KIESEIER et al., 2018). Apesar de estar 

relacionada a um microrganismo infeccioso bastante comum, 

os subtipos axonais são proporcionalmente menos 

frequentes que o desmielinizante (WILLISON; JACOBS; VAN 

DOORN, 2016): são encontradas em apenas 5% dos 

pacientes (BOWLEY; CHAD, 2019), porcentagem não 

explicada por diferenças em ensaios sorológicos conforme 

demonstrado em estudos comparativos (WILLISON; 

JACOBS; VAN DOORN, 2016). 
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O mecanismo fisiopatológico comum a esses dois 

subtipos é a disfunção axonal primária que progride para 

degeneração axonal na fase de recuperação ou se 

restabelece após terapia imunomediada (KAIDA, 2019). 

Nesse sentido, vale ressaltar a existência de um 

espectro de formas axonais. Em um extremo desse espectro, 

encontra-se uma variante leve da forma axonal motora pura 

cuja base fisiopatológica é a ligação de anticorpos IgG 

antigangliosídeo às fibras motoras, levando a um defeito de 

condução do estímulo que pode ser rapidamente revertido 

(BOWLEY; CHAD, 2019). De maneira geral, na AMAN, 

organismos infecciosos anteriores (principalmente o C. jejuni) 

expressam lipooligossacarídeos (LOS) que induzem 

respostas de anticorpos do hospedeiro. Esses anticorpos 

anti-LOS, por um processo de mimetismo molecular, se ligam 

a glicanos (carboidratos) idênticos presentes nos 

gangliosídeos nervosos e irão induzir dano axonal fixando o 

complemento, recrutando macrófagos e depositando 

complexos de ataque na membrana axolemal. Os nódulos de 

Ranvier e os terminais nervosos são particularmente 

desestruturados por esse processo, resultando em um 

bloqueio da condução do estímulo nervoso que pode ser 

reversível ou ter uma recuperação insuficiente, dependendo 

da gravidade da doença (WILLISON; JACOBS; VAN 

DOORN, 2016). 

O descompasso entre a alta incidência de infecções 

por C. jejuni e o reduzido número desses indivíduos que 

desenvolve neuropatia axonal motora aguda pode ser 

explicado pela pequena quantidade de cepas da bactéria que 
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possuem moléculas mimetizadoras de gângliosídeos em 

seus LOS e pela tolerância imunológica mantida pela maioria 

das pessoas a essas moléculas idênticas, desenvolvendo 

resposta imune contra outros componentes da superfície do 

microorganismo. Os motivos e mecanismos da quebra dessa 

tolerância ainda são objeto de estudo (WILLISON; JACOBS; 

VAN DOORN, 2016).  

A AMAN é uma paralisia flácida aguda ascendente e 

progressiva com sintomas sensitivos mínimos ou ausentes 

(MALEK; SALAMEH, 2019). É importante ressaltar que 

formas motoras puras da SGB podem ocorrer tanto em 

pacientes com neuropatia axonal motora aguda quanto nos 

com polineuropatia desmielinizante inflamatória aguda 

(WILLISON; JACOBS; VAN DOORN, 2016). Pacientes com 

AMAN apresentam envolvimento de nervos cranianos menos 

frequentemente comparados aos casos de AIDP (KIESEIER 

et al., 2018). É uma doença com alta taxa de mortalidade, de 

lenta e difícil recuperação (MALEK; SALAMEH, 2019). 

A prevalência de AMSAN é significativamente menor 

que a de AMAN (MALEK; SALAMEH, 2019). De forma 

semelhante à AMAN, a doença é marcada pela ativação do 

complemento e formação do complexo de ataque a 

membrana no axolema nodal e posteriormente intermodal, 

seguido de recrutamento de macrófagos e consequente 

degradação das fibras motoras e sensitivas (BOWLEY; 

CHAD, 2019). 

No que tange ao quadro clínico, essas formas axonais 

também são similares, exceto por também contar com o 

déficit sensitivo (DONOFRIO, 2017). As principais diferenças 
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entre os dois subtipos incluem a idade de início mais tardia 

da AMSAN, a distribuição mais ampla geograficamente, o 

curso mais prolongado e lento e a melhora incompleta desses 

pacientes. (DONOFRIO, 2017). Trata-se, provavelmente, do 

fenótipo mais severo de SGB, com uma paralisia 

praticamente completa (BOWLEY; CHAD, 2019). 

Outro importante diagnóstico diferencial dentro do 

espectro de variantes da síndrome de Guillain-Barré é a 

síndrome de Miller Fisher (SMF). Essa patologia outrora foi 

classificada dentro do grupo de variantes axonais, porém 

pesquisas mais aprofundadas a fizeram ser considerada uma 

variante independente de SGB (SHANG et al., 2021). 

De maneira semelhante a outras formas de SGB em 

que o mimetismo molecular leva a uma reação autoimune, na 

SMF ocorre a formação de anticorpos antigangliosídeos 

contra o epítopo GQ1B. Esses gangliosídeos estão presentes 

de forma abundante em estruturas como nos nervos 

oculomotor, troclear e abducente (terceiro, quarto e sexto 

pares cranianos, respectivamente) (BOWLEY; CHAD, 2019), 

bem como nas junções neuromusculares extraoculares, fusos 

musculares dos membros, gânglio da raiz dorsal, formação 

reticular e nervo vago na porção inferior do bulbo (MALEK; 

SALAMEH, 2019). 

Quanto a apresentação clínica, é uma 

polirradiculoneuropatia desmielinizante aguda ou subaguda 

que em geral cursa com a tríade oftalmoplegia (na maioria 

dos casos, bilateral), arreflexia e ataxia (DONOFRIO, 2017). 

Comumente, esse quadro pode vir acompanhado de déficit 

de outros pares cranianos – como fraqueza facial e faríngea 
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(DONOFRIO, 2017) – e pode progredir com fraqueza de 

membros, sendo chamada de síndrome de overlap Miller 

Fisher-Guillain-Barré (WILLISON; JACOBS; VAN DOORN, 

2016). Os sintomas neurológicos se iniciam cerca de 8 dias 

após um quadro infeccioso, chegando a um pico dentro de 6 

dias desde o início do quadro neurológico. É uma patologia 

de bom prognóstico, com a melhora da maioria dos pacientes 

ocorrendo entre 1-2 meses do início do quadro e a 

recorrência, embora possa ocorrer, é rara (AL OTHMAN et 

al., 2019). 

No mesmo grupo que a SMF – das síndromes de 

anticorpos anti-GQ1B –, encontra-se a encefalite do tronco 

cerebral de Bickerstaff, cuja sintomatologia envolve 

oftalmoplegia, ataxia e sonolência excessiva. Embora ambas 

as doenças possuam apresentações diferentes dos demais 

subtipos, há uma sobreposição de aspectos fisiopatológicos 

e clínicos entre a SGB clássica e essas variantes (MALEK; 

SALAMEH, 2019). 

Há ainda variantes regionais, como a fraqueza 

faringocervicobraquial, responsável por cerca de 3% dos 

casos e SGB e que pode causar paralisia facial, disartria, 

fraqueza muscular e arreflexia em membros superiores, 

semelhantes às variantes axonais (SHANG et al., 2021). 

Existem também algumas doenças que mimetizam o 

quadro da síndrome de Guillain-Barré nos primeiros dias de 

apresentação e por isso devem ser consideradas dentre os 

diagnósticos diferenciais. Os principais representantes são 

miopatia e neuropatia da doença crônica, paralisia do 

carrapato, porfiria aguda intermitente e infecção por HIV. A 
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hipótese de neuropatia da doença crítica é mais provável se 

febre e falência de múltiplos órgãos estão presentes. Já a 

paralisia do carrapato é mais frequente em crianças e se 

caracteriza por midríase, diplopia, LCR normal e ausência de 

achados sensitivos. A porfiria aguda intermitente se diferencia 

da SGB pela presença de transtorno psiquiátrico, crises 

anteriores e um potencial medicamento desencadeador na 

porfiria aguda intermitente. A SGB é mais comum nos 

pacientes com HIV, podendo se manifestar antes ou no 

momento da soroconversão, sendo a pleocitose na análise do 

LCR de pacientes com HIV um importante fator de 

diferenciação. Outras condições diversas podem se 

assemelhar a um caso de SGB, como intoxicação por 

arsênio, poliomielite, encefalomielite do Nilo Ocidental e 

botulismo (DONOFRIO, 2017). 

O diagnóstico de um quadro clássico de SGB, 

principalmente quando precedido por quadro infeccioso pode 

ser bastante direto, mas na maioria das vezes é algo 

desafiador devido às apresentações atípicas dessa síndrome 

e à grande quantidade de patologias que a mimetizam 

(KIESEIER et al., 2018). Em se tratando da abordagem 

diagnóstica, assim como em toda avaliação clínica, ela 

perpassa por anamnese e exame físico minuciosos, com 

especial atenção para o exame neurológico (LEONHARD et 

al., 2019). 

Nesse sentido, o Instituto Nacional de Doenças 

Neurológicas e Acidente Vascular Cerebral (NINDS) 

desenvolveu pela primeira vez em 1978 uma série de critérios 

diagnósticos que ajudam a direcionar o manejo clínico, 
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trazendo os principais aspectos das formas típicas e atípicas 

de SGB. As características necessárias para diagnóstico são 

fraqueza bilateral progressiva de braços e pernas e reflexos 

tendinosos ausentes (arreflexia) ou diminuídos (hiporreflexia) 

– em algum ponto do curso clínico – nos membros 

acometidos. Critérios que sugerem fortemente o diagnóstico 

de SGB incluem fase progressiva com duração de até quatro 

semanas, simetria relativa dos sinais e sintomas e leve 

sintomatologia sensitiva. Em contrapartida, alguns aspectos 

tornam o diagnóstico de SGB duvidoso, eles são: número 

elevado de polimorfonucleares no LCR (>50 x 106/L), 

fraqueza marcadamente assimétrica, sinais sensitivos com 

diminuição de força muscular limitada no início, febre, 

presença de nível sensitivo indicando lesão medular e 

progressão lenta com fraqueza restrita sem envolvimento 

respiratório (LEONHARD et al., 2019). 

Exames complementares também são benéficos 

nesse cenário. Dessa forma, a solicitação de exames 

laboratoriais complementares irá depender dos diagnósticos 

diferenciais considerados. Hemograma, glicemia, eletrólitos, 

funções renal e hepática geralmente fazem parte da 

abordagem inicial desses pacientes para exclusão de outras 

causas de paralisia flácida aguda. A testagem desses 

pacientes para doenças infecciosas prévias pode fornecer 

informações epidemiologicamente relevantes, como nos 

surtos de Zika e C. jejuni (LEONHARD et al., 2019). Até o 

presente momento, não existem biomarcadores em sangue, 

urina ou líquor que confirmem o diagnóstico de SGB, no 

entanto (DONOFRIO, 2017) a dosagem de anticorpos anti-
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GQ1B pode ser útil na avaliação de pacientes com suspeita 

de síndrome de Miller Fisher, visto que está aumentado em 

até 90% dos casos (LEONHARD et al., 2019). 

A análise do líquor da maioria dos indivíduos com SGB 

irá demonstrar proteinorraquia – a qual pode não estar 

presente até a terceira semana de evolução da doença – e 

uma contagem de leucócitos entre 10 e 50 células/HPF 

(DONOFRIO, 2017). Níveis elevados de proteína e albumina 

associado a celularidade normal é conhecida como 

dissociação albuminocitológica e é considerada 

patognomônica de SGB (KIESEIER et al., 2018). Caso seja 

encontrado pleiocitose no LCR, é importante considerar um 

processo infeccioso, como HIV, doença de Lyme, CMV, 

sarcoidose, além de neoplasias (meningite linfomatosa ou 

carcinomatosa) (DONOFRIO, 2017). 

Embora se trate de um diagnóstico eminentemente 

clínico, os estudos eletrodiagnósticos são uma parte 

importante da avaliação complementar, pois embasam o 

diagnóstico (principalmente nas apresentações atípicas), 

ajudam a diferenciar os subtipos e excluem outras patologias 

que mimetizam o quadro de SGB. Nos primeiros dias de 

evolução da doença, os estudos de condução nervosa podem 

estar normais ou com alterações bastante sutis, sendo mais 

pronunciadas duas semanas após o início da fraqueza 

(WILLISON; JACOBS; VAN DOORN, 2016; DONOFRIO, 

2017). Nessa avaliação, pelo menos quatro nervos motores, 

três nervos sensitivos e ondas F (isto é, uma resposta elétrica 

tardia que fornece dados sobre o nervo periférico e 

segmentos radiculares, os quais podem estar acometidos no 
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começo dessa polirradiculoneuropatia) devem ser 

investigadas (KIESEIER et al., 2018). Um problema 

encontrado ao se seriar estudos de condução nervosa em 

pacientes com SGB é a dificuldade de determinar um padrão 

de melhora ou piora entre os exames, visto que isso pode 

mudar individualmente (DONOFRIO, 2017) 

Por sua fisiopatologia marcadamente multifocal e 

irregular, o padrão de anormalidades eletrofisiológicas na 

AIDP é bastante heterogêneo. No estudo sensitivo, a 

combinação de respostas medianas/ulnares diminuídas e 

respostas surais preservadas deve sustentar a hipótese de 

um distúrbio desmielinizante adquirido, especialmente 

atrelado a um reflexo H (o equivalente eletrofisiológico do 

reflexo de estiramento monossináptico) ausente. Já na 

avaliação motora, a lentificação proeminente da velocidade 

de condução do estímulo motor é o achado mais marcante da 

AIDP, ainda que seja incomum nas primeiras fases da doença 

(BOWLEY; CHAD, 2019). 

Nas formas axonais (AMAN e AMSAN) a característica 

é de amplitude bastante diminuída do potencial de ação ou 

resposta motora ausente com velocidade de condução 

preservada. Na avaliação da sensibilidade, os potenciais 

encontram-se diminuídos ou ausentes na AMSAN e normais 

na AMAN (BOWLEY; CHAD, 2019). 

No que concerne à eletrofisiologia da SMF, as 

anormalidades sensoriais são mais marcantes que as 

motoras, formando um padrão que denota uma neuropatia 

axonal sensorial ou uma neuronopatia sensorial (BOWLEY; 

CHAD, 2019). 
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Além disso, apesar de não fazerem parte da 

investigação de rotina da SGB, técnicas diagnósticas por 

imagem podem ajudar nos diagnósticos diferenciais: 

ultrassonografia de nervos periféricos e ressonância 

magnética de medula, por exemplo, podem demonstrar 

espessamento dos segmentos nervosos proximais, das 

raízes nervosas da medula e da cauda equina (AL OTHMAN 

et al., 2019). Biópsia de nervo periférico não é recomendada 

para confirmação diagnóstica embora possa ser feita 

(KIESEIER et al., 2018). 

Nesse contexto, ressalta-se que a SGB é uma doença 

de alta mortalidade que requer rápido reconhecimento, 

diagnóstico precoce e tratamento eficaz (AL OTHMAN et al., 

2019). A monitorização destes pacientes é essencial para 

avaliar a progressão da doença e a ocorrência de 

complicações (LEONHARD et al., 2019). Algumas medidas 

relevantes são monitorização respiratória, profilaxia para 

trombose venosa profunda e medidas de suporte diversas se 

houver presença de disfunção autonômica (marcapasso, 

sonda nasogástrica, sonda vesical e fisioterapia) (AL 

OTHMAN et al., 2019). 

Quanto à imunoterapia na SGB, estudos apontam que 

deve ser iniciada o mais precocemente possível (VERBOON; 

VAN DOORN; JACOBS, 2017), com alguns ensaios 

demonstrando a eficácia da imunoglobulina intravenosa 

dentro de duas semanas da instalação da fraqueza e da 

plasmaférese até semanas (LEONHARD et al., 2019), sem 

que um tratamento se mostre superior ao outro quando 
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iniciados antes do dano axonal irreversível (LIU; DONG; 

UBOGU, 2018). 

A imunoglobulina intravenosa (IgIV) é derivada de um 

acumulado de imunoglobulinas purificadas de doadores de 

sangue. Seu uso é recomendado para pacientes que sejam 

incapazes de deambular de forma independente dentro de 2 

a 4 semanas da instalação dos sintomas, de acordo com o 

Subcomitê de Padrões de Qualidade da Academia Americana 

de Neurologia (AAN) (LIU; DONG; UBOGU, 2018). A 

posologia mais comum é de 0,4g/kg de peso corporal 

diariamente por 5 dias até um máximo de 2g/kg. Por sua 

ampla disponibilidade (quando comparada a plasmaférese) e 

mais fácil administração, em geral é o tratamento de primeira 

escolha (LEONHARD et al., 2019). Os mecanismos desse 

tratamento sobre a fisiopatologia da SGB ainda não são bem 

compreendidos. Acredita-se que reduza a desmielinização e 

a lesão axonal por restrição da produção e neutralização de 

autoanticorpos, inibição da ativação do complemento, 

modulação da expressão de receptores Fc dos macrófagos, 

intervir no reconhecimento do antígeno patogênico, dentre 

outras possibilidades. Os efeitos adversos da IgIV são menos 

severos e raros, os mais significativos incluindo infarto do 

miocárdio, meningismo e insuficiência renal (LIU; DONG; 

UBOGU, 2018). 

Ainda segundo a AAN, a plasmaférese é benéfica para 

pacientes não ambulatoriais nas primeiras quatro semanas 

desde o início dos sintomas e para pacientes ambulatoriais 

nas duas primeiras semanas na dose de 200-250ml/kg de 

peso em quatro sessões ao longo de 1-2 semanas. Assim 
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como na IgIV, o mecanismo de ação da plamaférese não é 

bem conhecido, mas se acredita que ocorre uma remoção 

inespecífica de citocinas e outros mediadores inflamatórios 

que contribuem para a imunopatogenia da SGB. 

Contrariamente ao que ocorre na IgIV, na utilização da 

plasmaférese como tratamento para SGB chama a atenção 

os efeitos adversos potencialmente danosos, como 

instabilidade hemodinâmica, coagulopatia dilucional, 

hipocalcemia, septicemia, trombose, pneumonia, 

complicações do acesso central, reações alérgicas, dentre 

outros. Tudo isso, somados aos custos médicos diretos e 

indiretos que envolvem esse tratamento, faz com que essa 

seja uma imunoterapia de aplicação restrita na SGB. (LIU; 

DONG; UBOGU, 2018). 

Corticosteroides orais, intravenosos e outras drogas 

não mostraram eficácia como tratamento para GBS, quando 

sozinhos ou associados a IgIV ou plasmaferese. Estudos 

demonstraram na verdade um pior resultado dos pacientes 

que fizeram uso de corticoides orais (DONOFRIO, 2017; 

LEONHARD et al., 2019).  

 

CONCLUSÕES  

 

Neste capítulo, foram abordados os quadors clínicos e 

fisiopatologias das variantes AIDP, AMAN, AMSAN e SMF, 

sendo mencionadas outros possíveis subtipos, embora 

menos frequentes na prática clínca.  

Dessa forma, à luz dos recentes acontecimentos no 

panorama de saúde pública mundial, com a epidemia de Zika 
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e a pandemia de COVID-19, e entendendo a íntima relação 

que a síndrome de Guillain-Barré guarda com essas 

patologias, é de suma importância para o médico generalista 

e outros profissionais da saúde saber identificar essa 

síndrome, cujas sequelas para o paciente dependem, em 

parte, da agilidade e acurácia diagnóstica, especialmente 

tendo se tornado uma patologia tão importante enquanto 

complicação de doenças prevalentes nos últimos anos. 
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RESUMO: O derrame pleural é uma síndrome clínica que possui diversas 

etiologias, como insuficiência cardíaca (IC), pneumonia, tuberculose (TB) 

e neoplasias malignas. Está presente em diversos cenários, tanto no 

contexto de emergência como no de ambulatório e é estimado que 

acometa cerca de 1,5 milhões de pacientes anualmente nos Estados 

Unidos. Ele pode ser uma situação ameaçadora a vida e deve ser 

prontamente reconhecido, investigado e manejado para a correta 

elucidação diagnóstica e tratamento do paciente. Dentre as técnicas que 

fazem parte do arsenal diagnóstico, podem ser citadas, principalmente, a 

anamnese e o exame físico, os quais são muito importantes para o 

reconhecimento do quadro de derrame pleural. Além disso, alguns 

métodos complementares podem auxiliar, como os exames de imagem 

(ultrassom, radiografia e tomografia computadorizada de tórax), a análise 

do líquido pleural, com aplicação dos critérios de Light, e a biópsia pleural. 

Em vista da extrema importância do tema, faz-se necessário que o médico 

seja capaz de identificar, diagnosticar e manejar adequadamente um 

paciente que se apresente com derrame pleural. Desse modo, o objetivo 

desse trabalho foi de abordar o assunto de forma compreensiva, 

permitindo uma visão geral dessa síndrome clínica, suas principais 



ASPECTOS CLÍNICOS DOS DERRAMES PLEURAIS: UMA REVISÃO 

DE LITERATURA 

77 
 

etiologias e métodos diagnósticos. Para a confecção foram utilizados 

artigos selecionados da plataforma PubMed e as diretrizes brasileiras e 

britânicas mais atuais sobre derrame pleural.  

Palavras-chave: Derrame pleural. Derrame pleural maligno. Tuberculose 

pleural.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O derrame pleural é uma entidade clínica caracterizada pela 

presença de fluído no espaço pleural (JANY; WELTE, 2019; ALLAMA; 

ABOU-ELALA; IBRAHIM, 2020), é estimado que ele acometa mais de 1,5 

milhões de pessoas nos Estados Unidos, anualmente (FELLER-

KOPMAN; LIGHT, 2018; ABOUDARA; MALDONADO, 2018).  

O espaço pleural é compreendido entre a pleura parietal, que está em 

íntimo contato com a caixa torácica, e a pleura visceral, que reveste os 

pulmões (FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018). No adulto normal, existe 

uma mínima quantidade de líquido, cerca de 0,26 mL por quilo de peso 

em cada cavidade pleural (FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018), a qual 

funciona como um lubrificante (ABOUDARA; MALDONADO, 2018) e 

permite uma melhor dinâmica durante os movimentos respiratórios 

(ABOUDARA; MALDONADO, 2018; FERREIRO, et al. 2019). 

Fisiologicamente há a drenagem do fluído pelo sistema linfático, o que 

permite somente essa mínima quantidade de líquido necessária 

(FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018; JANY; WELTE, 2019). 

Em condições patológicas, podem ocorrer alterações no ambiente 

pleural, levando a um desequilíbrio e, desse modo, um derrame pleural 

pode ser formado (FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018; JANY; WELTE, 

2019; MERCER et al., 2019).  A alteração pode ocorrer, por exemplo, 

levando a uma produção excessiva de líquido e/ou uma reabsorção 

ineficiente (FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018; HOOPER; LEE; MASKELL, 

2010; BEAUDOIN; GONZALEZ, 2018; JANY; WELTE, 2019; 

ABOUDARA; MALDONADO, 2018). 

As principais etiologias implicadas na gênese de um derrame 

pleural são insuficiência cardíaca (IC), pneumonia e câncer (FELLER-

KOPMAN; LIGHT, 2018). Entretanto, existe uma gama de outras 
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condições que podem resultar em um derrame (BEAUDOIN; GONZALEZ, 

2018; FERREIRO et al. 2019). Portanto, é importante que o médico 

desenvolva um raciocínio clínico sistemático para a correta elucidação 

diagnóstica.  

O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão narrativa de 

literatura sobre o tema derrame pleural, uma vez que ele possui grande 

relevância na prática clínica e, portanto, deve fazer parte do repertório de 

conhecimentos de todos os médicos. Desse modo, tais profissionais 

devem possuir um raciocínio sistemático de como reconhecer, manejar e 

tratar adequadamente essa síndrome clínica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura a qual foi realizada 

mediante uma busca na plataforma PubMed utilizando as palavras-chave 

“Pleural Effusion” e “Pleural transudate”, restringindo-se a artigos 

delimitados em humanos, publicados nos períodos de 2017 à 2021, 

considerando-se apenas os trabalhos de língua inglesa e excluindo-se 

relatos de caso. Por sua importância, também foram incluídos para 

discussão dos resultados as referências das diretrizes brasileiras e 

britânicas mais atuais sobre o tema que foram pesquisadas diretamente 

na plataforma Google acadêmico. 

Na busca foram identificados 6.191 resultados, dos quais foram 

selecionados 9 artigos mais relevantes dentro os 100 primeiros, que 

obedeciam aos critérios de inclusão e possuíam uma abordagem geral do 

tema, visto que é esse o enfoque deste trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para melhor compreensão dos principais aspectos relacionados 

ao derrame pleural, que é uma síndrome clínica com várias vertentes, 

optamos pela seguinte forma de relato: apresentação clínica, história 

clínica, exame físico, exames de imagem, toracocentese, análise do 

líquido e biópsia pleural. Além de serem comentadas algumas das 
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principais etiologias: derrame secundário à insuficiência cardíaca, 

derrame tuberculoso, derrame parapneumônico e derrame neoplásico. 

 

Apresentação clínica 

O principal sintoma de derrame pleural é a dispneia, o qual está 

relacionado ao volume do derrame (JANY; WELTE, 2019). Além disso, o 

paciente pode apresentar uma dor do tipo pleurítica (BEAUDOIN; 

GONZALEZ, 2018 JANY; WELTE, 2019), a qual ocorre pela ativação de 

receptores de dor na pleura parietal, já que a visceral não os possui 

(JANY; WELTE, 2019).  Ademais, pode ocorrer tosse seca em 

decorrência da inflamação nas pleuras e pela compressão do pulmão pelo 

derrame (JANY; WELTE, 2019). Dependendo da etiologia do derrame, 

outros comemorativos podem estar presentes (JANY; WELTE, 2019).  

 

História clínica 

A abordagem do derrame pleural perpassa algumas etapas 

importantes, a primeira é a anamnese, pois a história prévia do paciente 

pode indicar a possível etiologia do derrame pleural (BEAUDOIN; 

GONZALEZ, 2018). Além disso, deve-se avaliar se o derrame pleural é 

uni ou bilateral (JANY; WELTE, 2019), pois isso fortalece algumas 

hipóteses, por exemplo, a insuficiência cardíaca é a principal causa de 

derrame pleural bilateral (JANY; WELTE, 2019). Desse modo, um 

paciente com IC de longa, que se apresenta com um derrame bilateral 

favorece que o médico pense nessa condição como causa do derrame 

(MERCER et al., 2019).  

Por fim, os medicamentos que o paciente faz uso devem ser 

acompanhados, pois alguns estão relacionadas à ocorrência de derrame 

pleural (JANY; WELTE, 2019; HOOPER; LEE; MASKELL, 2010).   

 

Exame físico 

Durante o exame físico de um paciente com derrame pleural, 

pode haver diminuição ou até abolição do murmúrio vesicular (JANY; 

WELTE, 2019). Além de ser evidenciado macicez à percussão e, em 

alguns casos, pode ser percebido um som de atrito pleural (JANY; 

WELTE, 2019).   
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Ademais, deve ser pesquisado estigmas de outras comorbidades, como 

edema, taquicardia, terceira bulha, distensão das veias, os quais são 

característicos de insuficiência cardíaca (JANY; WELTE, 2019).  

  

Exames de imagem 

Os exames de imagem podem auxiliar no diagnóstico de derrame 

pleural e na determinação de sua etiologia (JANY; WELTE, 2019).  Serão 

comentados a radiografia de tórax (Raio-X), a ultrassonografia (USG) e a 

tomografia computadorizada (TC) de tórax. 

Raio-X de tórax 

O raio-X de tórax geralmente é o primeiro exame de imagem 

solicitado na avaliação de um derrame pleural e permite a determinação 

se o derrame é uni ou bilateral (JANY; WELTE, 2019). Existem várias 

incidências utilizadas, em que as principais são: póstero-anterior (PA), 

perfil e em decúbito lateral (JANY; WELTE, 2019). 

Uma incidência muito realizada no contexto de terapia intensiva é 

antero-posterior (AP), realizada com o paciente em decúbito no leito 

(HOOPER; LEE; MASKELL, 2010). Como o líquido do derrame se 

espalha pela região posterior do tórax, ao raio-X, o tórax acometido 

parece mais denso (HOOPER; LEE; MASKELL, 2010). 

Na incidência de PA só é possível a visualização do derrame quando há 

o acúmulo de cerca de 200 mL, já em perfil 50 mL podem ser visualizados 

(HOOPER; LEE; MASKELL, 2010). 

USG de tórax 

A USG é um exame que possui uma variada gama de utilidades 

na medicina. Seu uso no contexto do derrame pleural está amplamente 

suportado na literatura, sendo superior que o Raio-X para quantificar o 

volume do derrame, e do que a TC de tórax na detecção de septações 

(HOOPER; LEE; MASKELL, 2010). Atualmente, a Sociedade Britânica de 

Tórax recomenda fortemente seu uso para guiar intervenções pleurais 

(HOOPER; LEE; MASKELL, 2010).  

TC de tórax 

A TC de tórax é um exame que permite facialmente a identificação 

do derrame, que pode não ter sido evidenciado ao raio-X (JANY; WELTE, 

2019).  Além de possibilitar a avaliação de outras estruturas da cavidade 
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torácica, podendo ser de extrema valia para o estabelecimento do 

diagnóstico (JANY; WELTE, 2019). 

Segundo a sociedade britânica de tórax, no contexto de 

investigação de um derrame, a TC de tórax com contraste deve ser 

realizada antes da drenagem completa do hemitórax acometido a fim de 

permitir a melhor visualização de anormalidade pleurais (HOOPER; LEE; 

MASKELL, 2010). 

 

Toracocentese 

A toracocentese é o procedimento que permite a retirada do 

líquido do espaço pleural para análise, pode ser classificada como 

toracocentese de alívio e/ou diagnóstica (ABOUDARA; MALDONADO, 

2018).   

Esse procedimento nem sempre é necessário durante o manejo 

de um derrame pleural (JANY; WELTE, 2019; MERCER et al., 2019). Ele 

é indicado no processo de investigação da etiologia, porém em alguns 

cenários de derrame bilateral com a presença de comorbidades, como 

insuficiência cardíaca e síndrome nefrótica, e sem sintomatologia atípica, 

ele pode não ser necessário (JANY; WELTE, 2019). 

O procedimento é, preferencialmente, realizado com o paciente 

sentado e apoiado em uma mesa a sua frente. A inserção da agulha deve 

ser feita na borda superior da costela inferior do espaço intercostal (EI), 

com o fito de evitar o plexo neurovascular que se localiza próximo à borda 

inferior das costelas (ABOUDARA; MALDONADO, 2018). 

A quantidade de líquido retirada deve ser a maior possível 

(ABOUDARA; MALDONADO, 2018), atentando-se para evitar a 

ocorrência de edema de re-expansão, uma das possíveis complicações, 

que geralmente pode ser percebido pela súbita manifestação de tosse 

(ABOUDARA; MALDONADO, 2018). Além disso, não há contraindicações 

absolutas para a realização do procedimento, porém outras complicações 

que podem ocorrer são hemotórax, dor, entre outros (ABOUDARA; 

MALDONADO, 2018). 

 

Análise do líquido pleural 
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A análise do líquido pleural fornece informações valiosas para a 

determinação da etiologia do derrame (HOOPER; LEE; MASKELL, 2010). 

Os principais exames solicitados para a análise da amostra de líquido 

pleural são análises bioquímica, citológica e microbiológica (HOOPER; 

LEE; MASKELL, 2010).  

 

Características gerais 

A cor do líquido é uma característica importante que deve ser 

avaliada (HOOPER; LEE; MASKELL, 2010). Aspecto hemorrágico pode 

ser encontrado nos derrames neoplásicos, porém pode ocorrer em outros 

tipos (HOOPER; LEE; MASKELL, 2010). Além disso, a presença de algum 

odor deve ser pesquisada (HOOPER; LEE; MASKELL, 2010). 

Bioquímica 

Nesse aspecto, em geral, é mensurado a proteína total e 

desidrogenase láctica (DHL) que são utilizados nos “critérios de Light” 

para classificação (HOOPER; LEE; MASKELL, 2010). Em alguns cenários 

também pode ser solicitado glicose, triglicerídeos, colesterol, amilase e 

hematócrito, que auxiliam na investigação de alguns casos menos 

comuns (HOOPER; LEE; MASKELL, 2010). A dosagem da adenosina 

deaminase (ADA) e interferon gama (IFN-γ) podem ser solicitadas na 

investigação da tuberculose como etiologia do derrame (HOOPER; LEE; 

MASKELL, 2010). O pH auxilia na classificação e na escolha da 

terapêutica no contexto de um derrame parapneumônico (MERCER et al., 

2019). 

 

Critérios de Light 

Na segunda metade do século XX, Light desenvolveu critérios 

para classificar os derrames pleurais a partir da análise do líquido e do 

sangue, constituindo os dois grandes grupos, os transudatos e os 

exsudatos (MERCER et al., 2019). Essa distinção é importante, porque o 

diagnóstico, a terapêutica e a etiologia vão depender inicialmente dessa 

classificação (FERREIRO et al., 2019).  

Light descreveu três critérios que permitem classificar o derrame 

como um exsudato, mesmo quando apenas um está presente (FELLER-

KOPMAN; LIGHT, 2018; MERCER et al., 2019), com uma acurácia de 
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94,7% (MERCER et al., 2019). Eles foram desenvolvidos em 1972 e 

continuam sendo o método de escolha para classificar os derrames 

(FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018). Entretanto, cerca de 25% dos 

transudatos podem ser erroneamente classificados como exsudatos 

(FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018), especialmente em pacientes 

utilizando diuréticos (FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018; BEAUDOIN; 

GONZALEZ, 2018). 

Os critérios de Light são: (1) Relação entre a proteína do líquido 

pleural e sérica >0,5; (2) Relação entre DHL do líquido pleural e sérica 

>0,6; (3) DHL no líquido pleural > 67% do limite superior no soro ou acima 

de 200 UI por litro (quadro 1) (FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018). 

 

Quadro 1. Critérios de Light para a classificação dos 

derrames pleurais em exsudatos ou transudatos. 

Relação entre a proteína do líquido pleural 

e sérica 

>0,5 

Relação entre a DHL do líquido pleural e 

sérica 

>0,6 

Razão do DHL no líquido pleural e o limite 

superior no soro 

> 67% ou > 200UI/L 

Fonte: FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018 
 

Citologia 

Na análise do líquido é determinado a celularidade total e 

diferencial (HOOPER; LEE; MASKELL, 2010). No derrame neoplásico, à 

título de ilustração, as principais células presentes são linfócitos; no 

derrame tuberculoso há um predomínio inicial de neutrófilos e, depois, de 

linfócitos; já no derrame parapneumônico, a preponderância é de 

polimorfonucleares (MERCER et al., 2019). Além disso, pode ser 

solicitada a avaliação citológica do líquido pleural quando há a suspeita 

de neoplasia (HOOPER; LEE; MASKELL, 2010; ABOUDARA; 

MALDONADO, 2018). 

Microbiologia 
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Outros exames que fazem parte do arsenal de análises do líquido pleural 

é a microscopia e a cultura (HOOPER; LEE; MASKELL, 2010; JANY; 

WELTE, 2019), os quais devem ser solicitados se tuberculose pleural for 

uma hipótese para a causa do derrame (JANY; WELTE, 2019). 

 

Quadro 2. Aspectos analisados no líquido pleural 

Características 

gerais 

Bioquímica 

 

Citologia 

 

Microbiologia 

 

Cor Proteína total Celularidade 

total 

Bacterioscopia 

Odor DHL Celularidade 

diferencial 

Cultura 

- Glicose Avaliação 

citológica 

- 

- Triglicérideos e 

colesterol  

 

- 

- 

- pH - - 

- amilase - - 

- hematócrito - - 

- ADA - - 

- IFN-γ - - 

(-): ausência. 

Fonte: HOOPER; LEE; MASKELL, 2010 

 

Biópsia pleural 

 

Segundo a sociedade britânica de tórax, esse procedimento é 

indicado no contexto de investigação de um derrame neoplásico, em que 

áreas de nodularidade pleural são identificadas na TC de tórax com 

contraste (HOOPER; LEE; MASKELL, 2010). Além de ser útil na 

investigação de um derrame em áreas de grande incidência de 

tuberculose (HOOPER; LEE; MASKELL, 2010). 
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Principais etiologias de derrame pleural 

 

Como dito anteriormente, os derrames pleurais possuem diversas 

etiologias. No quadro 3, está sumarizado os principais diagnósticos 

categorizados segundo os grupos. Algumas etiologias mais relevantes 

para a prática clínica serão comentadas a seguir. 

 

Quadro 3. Principais etiologias de derrame pleural 

Transudatos Exsudatos 

Insuficiência cardíaca Neoplasia 

Cirrose Derrame parapneumônico 

Hipoalbuminemia Tuberculose 

Diálise peritoneal  Embolismo pulmonar 

Hipotireoidismo Artrite reumatóide e outras 

condições autoimunes 

Síndrome nefrótica Derrame benigno relacionado 

ao asbesto 

Estenose mitral Pancreatite 
Fonte: HOOPER; LEE; MASKELL, 2010 
 

TRANSUDATOS 

São derrames que, em geral, não precisam de investigação 

adicional (BEAUDOIN; GONZALEZ, 2018), a história clínica muitas vezes 

permite o correto diagnóstico (MERCER et al. 2019). A terapêutica desse 

grupo deve focar em tratar a doença de base que levou a ocorrência do 

derrame (BEAUDOIN; GONZALEZ, 2018). Geralmente, possuem 

apresentação bilateral e podem não ser simétricos (BEAUDOIN; 

GONZALEZ, 2018; MERCER et al. 2019). 

Derrame secundário a insuficiência cardíaca 

É o derrame pleural do tipo transudato mais comum (FELLER-

KOPMAN; LIGHT, 2018; HOOPER; LEE; MASKELL, 2010), considerado 

uma etiologia benigna, porém com mortalidade de 1 ano de 50% 

(FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018). 
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Para a resolução do caso, em geral, deve-se tratar a patologia de base, 

entretanto, em algumas exceções, o derrame pode ser refratário às 

medidas, sendo necessário uma intervenção pleural para minorar as 

complicações (FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018). 

 

EXSUDATOS 

 

São derrames ocasionados por patologias que levam à um 

envolvimento pleural (MERCER et al. 2019; FERREIRO et al. 2019). A 

seguir serão discutidas algumas etiologias de importância clínica. 

Derrame tuberculoso 

Ocorre secundariamente ao envolvimento pleural pela 

tuberculose (TB), sendo a forma de TB extrapulmonar mais comum 

(FERREIRO et al. 2019) e se manifestando, principalmente, como um 

derrame unilateral (FERREIRO et al. 2019). No início do quadro, há 

predomínio de neutrófilos no líquido do derrame, porém com a evolução 

da doença, ocorre uma transição para linfócitos (MERCER et al., 2019).  

O paciente, em geral, irá apresentar os sintomas e sinais de um derrame 

pleural associado a queixas de tuberculose, como tosse produtiva, febre 

vespertina, sudorese noturna e anorexia (FERREIRO et al. 2019; 

MERCER et al., 2019) . 

A análise do líquido pleural apresenta as seguintes 

características: exsudato (FERREIRO, et al. 2019), com predomínio de 

linfócitos, dosagem de ADA e IFN-γ elevados (PORCEL, 2018; 

FERREIRO et al. 2019). A bacterioscopia e a cultura são pouco sensíveis 

no líquido pleural, já no fragmento da biópsia pleural há uma maior 

sensibilidade para a cultura, permitindo o diagnóstico em 87% dos casos. 

O padrão-ouro para o diagnóstico são a bacterioscopia ou a cultura 

positiva no líquido ou na biópsia pleural (MERCER et al., 2019). 

O tratamento deve ser feito com o esquema RIPE por 6 meses, 

da mesma forma para a TB pulmonar. 
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Derrame parapneumônico 

 

O derrame pleural parapneumônico (DPP) ocorre 

secundariamente à uma pneumonia (FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018; 

MARCHI; LUNDGREN; MUSSI, 2006) pode apresentar alta mortalidade 

(JANY; WELTE, 2019; FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018; MERCER et al., 

2019; FERREIRO, et al. 2019), especialmente em pacientes mais idosos 

que não apresentam a sintomatologia clássica (FELLER-KOPMAN; 

LIGHT, 2018). São classificados em DPP não complicado, DPP 

complicado e empiema e podem representar a evolução de um mesmo 

processo (MARCHI; LUNDGREN; MUSSI, 2006). O empiema se constitui 

como uma complicação que, em geral, necessita de drenagem torácica 

(FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018). 

O quadro clínico do derrame pleural parapneumônico é 

semelhante ao de uma pneumonia comum, pois, muitas vezes, os 

quadros se sobrepõem, entretanto, no contexto de um derrame pleural, o 

paciente irá apresentar dor ventilatório-dependente (MARCHI; 

LUNDGREN; MUSSI, 2006). Na análise do líquido pleural, esse derrame 

é classificado como um exsudato e há predominância de neutrófilos 

(HOOPER; LEE; MASKELL, 2010; MERCER et al., 2019). 

Para o manejo adequado desses pacientes, faz-se necessário a 

realização de culturas sanguíneas (FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018; 

ABOUDARA; MALDONADO, 2018) e a escolha adequada da 

antibioticoterapia direcionada para o agente etiológico mais 

provavelmente implicado (FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018). 

Além disso, o suporte nutricional e a profilaxia para possíveis 

complicações, como trombose de veias profundas, auxiliam na 

recuperação do paciente (FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018). 

A necessidade e drenagem torácica pode ser avaliada pelos 

biomarcadores, pH e glicose (MERCER et al. 2019), ao distinguir um DPP 

não complicado, que, em geral, é resolvido pela antibioticoterapia, de um 

DPP complicado, o qual necessitará de uma abordagem adicional com a 

drenagem do tórax acometido (MERCER et al., 2019; FERREIRO et al. 

2019). 
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Derrame neoplásico  

 

É um dos derrames exsudativos mais comuns, ocorrendo 

secundário a um processo neoplásico (ASCIAK; RAHMAN, 2018). As 

principais neoplasias associadas são de pulmão e mama (FELLER-

KOPMAN; LIGHT, 2018; ASCIAK; RAHMAN, 2018). Cerca de metade dos 

pacientes com câncer de pulmão apresentarão esse quadro clínico 

durante a evolução da doença (FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018). 

Geralmente, a apresentação é de um derrame pleural unilateral e 

(FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018), após o diagnóstico, o prognóstico dos 

pacientes é mais reservado, variando a depender da neoplasia de base 

(FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018;  JANY; WELTE, 2019). Com uma 

média de sobrevida de 4 a 7 meses a partir do diagnóstico (FELLER-

KOPMAN; LIGHT, 2018). Entretanto, em cerca de 10-13% dos casos o 

derrame pode ser bilateral (ASCIAK; RAHMAN, 2018).  

Na toracocentese as características mais clássicas do líquido são 

de exsudato, com a presença de células oncóticas em cerca de 60% dos 

casos na primeira aspiração (ASCIAK; RAHMAN, 2018). Níveis elevados 

de amilase podem ser encontrados e são achados indicativos desse tipo 

de derrame quando não há presença de ruptura esofágica (ASCIAK; 

RAHMAN, 2018). 

A maioria dos pacientes são sintomáticos (ASCIAK; RAHMAN, 

2018; JANY; WELTE, 2019), sendo a dispneia a principal queixa e a qual 

deve ser a chave para guiar a terapêutica, porque ela está relacionada 

com uma piora da qualidade de vida. O paciente também pode apresentar 

sintomas constitucionais, como perda de peso, anorexia e indisposição 

(FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018). 

Os métodos de tratamento, também, devem ser baseados na 

expectativa de vida do paciente, com o intuito de evitar a ocorrência de 

novos eventos (FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018), visto que, após o 

primeiro episódio, pode haver a recorrência do derrame em mais de 90% 

dos pacientes (ASCIAK; RAHMAN, 2018). Em pacientes com baixa 

sobrevida, toracocenteses de repetição para o alívio sintomático podem 

ser utilizados (FELLER-KOPMAN; LIGHT, 2018). 
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Um dos métodos de escolha para tratamento de pacientes com maior 

sobrevida é a pleurodese, em que as duas camadas pleurais são 

colabadas pela injeção de uma substância que leva a um processo 

inflamatório na região.  O elemento de escolha recomendado por várias 

diretrizes é o talco estéril, sendo muito efetivo e seguro . Outras opções 

terapêuticas também podem ser avaliadas para o paciente, como a 

inserção de um tubo torácico para a drenagem pleural (ASCIAK; 

RAHMAN, 2018). 

Ademais, segundo a sociedade britânica de tórax, a toracoscopia, 

pode ser realizada para diagnóstico e tratamento (drenagem e 

pleurodese) de pacientes com boa performance-status. Ela possui uma 

acurácia elevada (>90%) para diagnóstico de derrames malignos, sendo 

considerada o padrão-ouro em associação com a biópsia pleural 

(ALLAMA; ABOU-ELALA; IBRAHIM, 2020). Entretanto, consiste em um 

método invasivo que nem sempre poderá ser uma opção a depender do 

estado clínico do paciente. Outro método de tratamento que pode ser 

utilizado é a pleurectomia (ALLAMA; ABOU-ELALA; IBRAHIM, 2020). 

 

CONCLUSÕES 

 

O derrame pleural consiste em uma síndrome clínica de 

importância com potencial de grande morbidade e mortalidade, que 

acomete milhões de pessoas anualmente. Deve ser reconhecido pelos 

profissionais de saúde, podendo ser necessário o auxílio de alguns 

exames de imagem. O principal exame solicitado é o raio-X de tórax, 

porém a TC e o USG de tórax também são opções e possuem suas 

indicações, com este sendo recomendado pela sociedade britânica para 

guiar intervenções pleurais. Além disso, o derrame pleural é uma 

síndrome clínica que possui múltiplos diagnósticos etiológicos, os quais 

são classificados desde 1972, segundo os critérios de Light, em 

transudato e exsudato. Essa distinção é importante para o raciocínio 

clínico e se baseia nas características bioquímicas do líquido pleural 

retirado durante o procedimento de toracocentese. Dentre as etiologias 

de derrame mais relevantes para a prática médica pode-se citar o derrame 

secundário a insuficiência cardíaca, tuberculose, pneumonia e neoplasia. 
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O médico deve possuir conhecimento sobre as características, manejo e 

prognóstico dessas condições para o adequado tratamento dos 

pacientes. 
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RESUMO: O adenocarcinoma gástrico é uma das neoplasias 
mais comuns mundialmente, representando grande fardo no 
sistema público de diversos países, principalmente 
subdesenvolvidos, inclusive no Brasil. Apresenta diversos 
fatores de risco, sendo o principal a infecção pela bactéria 
Helicobacter pylori.  Não há método de rastreio empregado 
na população assintomática em grande parte dos países, o 
que se traduz no diagnóstico da neoplasia em estágios mais 
avançados. O diagnóstico deve ser confirmado com a biópsia 
da lesão suspeita. Para a realização do estadiamento, deve-
se realizar tomografia de tórax e abdômen, além de lavado 
peritoneal em busca de metástases invisíveis nos exames 
radiológicos.  A principal terapia curativa é a cirurgia, embora 
haja altas taxas de recorrência, devendo haver uma 
combinação de modalidades, principalmente a quimioterapia 
com alguma platina (oxaliplatina) e fluoropirimidina 
(capecitabina). A radioterapia não possui papel definido no 
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tratamento curativo da doença, embora possa ser utilizada 
em casos especiais. A doença metastática é heterogênea, 
com curso a depender do local acometido. A principal medida 
paliativa para o controle de sintomas é a quimioterapia, 
embora novas modalidades, como terapia alvo, estejam 
mostrando aumento de sobrevida em casos selecionados. A 
cirurgia possui ainda papel questionável nos pacientes 
metastáticos, não devendo ser realizada com o intuito de 
aumento da sobrevida, mas sim para o controle dos sintomas 
obstrutivos. 
Palavras-chave: Adenocarcinoma gástrico. H. pylori. Manejo 
terapêutico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As neoplasias malignas são doenças de etiologia 

multivariada, com hábitos de vida, exposições ambientais e 

fatores genéticos influenciando o seu desenvolvimento. O 

adenocarcinoma gástrico é uma neoplasia com gênese 

multifatorial, com forte influência ambiental e genética. 

Mundialmente, é a quarta neoplasia com maior mortalidade, 

representando um grande desafio para a saúde pública 

global, com sua mortalidade podendo ser reduzida com 

métodos adequados de rastreio, prevenção e tratamento. É 

uma doença rara em pacientes abaixo de 45 anos, com 

fatores genéticos sendo de grande importância nessa 

população (MACHLOWSKA et al., 2020). 

Quase um milhão de pessoas são diagnosticadas com 

adenocarcinomas gástricos mundialmente, com cerca de 

750.000 mortes no mesmo período. Possui heterogeneidade 

geográfica, com as principais regiões acometidas sendo a 
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América do Sul, América Central, Sudeste Asiático e Europa 

Oriental (MACHLOWSKA et al., 2020). 

 Há diversas classificações do adenocarcinoma 

gástrico, no entanto a mais utilizada na prática clínica é a 

classificação histológica de Lauren, a qual se divide em dois 

tipos: o tipo intestinal (TI) e o tipo difuso (TD) com bases em 

suas características histopatológicas (LAUREN, 1965).  

É importante ressaltar que, nas últimas décadas, está 

havendo uma diminuição na incidência do tipo intestinal 

esporádico, enquanto o tipo difuso está com um aumento 

gradual de novos casos. Isso ocorre provavelmente por uma 

melhora no acesso a condições adequadas de saneamento, 

melhor conservação de alimentos e erradicação da bactéria 

Helicobacter pylori. Assim, além da H. pylori, os principais 

fatores de risco para desenvolvimento de adenocarcinoma 

gástrico são: consumo de álcool, infecção pelo EBV (Epstein-

Barr vírus), dieta pobre em verduras e frutas e história familiar 

positiva (talvez o fator mais crucial) (MACHLOWSKA et al., 

2020). 

Diante do exposto, é sabido a magnitude do impacto 

do adenocarcinoma gástrico na saúde pública mundial. 

Nesse sentido, esse trabalho objetiva discorrer brevemente 

sobre os principais pontos da patogênese, epidemiologia, 

aspectos clínicos, diagnóstico e manejo do adenocarcinoma 

gástrico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Nesta revisão narrativa, abordamos os pontos mais 

importantes da fisiopatologia e manejo terapêutico do 
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adenocarcinoma gástrico para sua melhor compreensão. 

Assim, o banco de dados PubMed foi utilizado para a coleta 

dos artigos. Foram selecionados 24 artigos entre 2016 e 

2021, os quais mostram a fisiopatologia, diagnóstico e 

tratamento do adenocarcinoma gástrico. Foram utilizadas as 

palavras-chaves: "gastric cancer", "gastric adenocarcinoma", 

"Helicobacter pylori", "gastric cancer treatment", "gastric 

cancer radiotherapy", "gastric cancer chemotherapy" e " 

metastatic gastric cancer treatment". Somente artigos em 

inglês foram utilizados. Artigos que traziam manejo de outras 

neoplasias gástricas foram excluídos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Assim, encontramos 24 artigos pertinentes para a 

elaboração dos resultados e discussão a partir do banco de 

dados PubMed. 

O adenocarcinoma gástrico é umas das neoplasias 

mais incidentes no mundo, representando um dos cânceres 

com mais morbi-mortalidade (VAN CUTSEM et al., 2016).  Há 

diversas classificações, no entanto a mais utilizada na prática 

clínica é a classificação histológica de Lauren, a qual se divide 

em dois tipos: o tipo intestinal (TI) e o tipo difuso (TD) com 

bases em suas características histopatológicas (LAUREN, 

1965).  

Ambos os tipos possuem patogênese, fatores de risco 

e prognóstico distintos. Epidemiologicamente, o TI é o mais 

comum mundialmente, principalmente em países 

subdesenvolvidos, onde tem alta incidência. Ele é mais 
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associado a fatores ambientais, principalmente com a 

incidência da bactéria Helicobacter pylori, além de ser mais 

comum em pacientes mais idosos e do sexo masculino. 

Enquanto o TD, de pior prognóstico, é mais comum em 

pacientes jovens,do sexo feminino e que possui um 

componente genético mais importante, como ocorre na 

síndrome do câncer gástrico hereditário, caracterizada por 

mutação no gene CDH1. Há a participação da H. pylori na 

patogênese de ambos os tipos, mas o seu papel é mais 

importante no TI (MA et al., 2016).  

A infecção crônica por H. pylori é responsável por 

ocasionar gastrite atrófica, metaplasia intestinal, displasia, 

disbiose, apoptose de células parietais e hipergastrinemia. 

Associa-se ao recrutamento de células inflamatórias, as quais 

produzem espécies reativas de oxigênio (EROS), exaurindo 

os mecanismos antioxidantes das células epiteliais, induzindo 

danos ao DNA que podem ocasionar progressão maligna. Por 

fim, a cepa específica de H. pylori também está associado ao 

risco de desenvolvimento de adenocarcinoma gástrico, com 

as cepas com os antígenos CagA e VacA sendo as mais 

cancerígenas, por induzirem proliferação epitelial, dano ao 

DNA e promoção de oncogenes (TOH e WILS, 2020). Além 

de ser importante para a patogênese, a H. pylori também 

possui valor prognóstico nos pacientes com adenocarcinoma 

gástrico, pois, nos indivíduos que foram submetidos à 

gastrectomia parcial curativa, a erradicação adequada da 

bactéria foi associada a uma melhor sobrevida global e menor 

taxa de recorrência da neoplasia (CHOI et al., 2020). 
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Assim, desde o início do estímulo nocivo para a 

mucosa gástrica até o desenvolvimento do adenocarcinoma 

gástrico, há um processo denominado cascata de Correa, o 

modelo mais aceito para explicar a patogênese. Nesse 

sentido, a mucosa normal sofre um processo inflamatório, 

ocasionando gastrite crônica, evoluindo para gastrite atrófica, 

metaplasia intestinal, displasia e, por fim, adenocarcinoma 

gástrico. É importante ressaltar que não somente a infecção 

pela H. pylori contribui para a cascata de Correa, mas a 

infecção pelo Vírus Epstein-Barr (EBV), ingestão de altas 

quantidades de sal e gastrite autoimune, por exemplo 

(HUANG et al., 2019). 

Pacientes com essas condições devem ser 

prontamente acompanhados com a realização de 

endoscopias periódicas, idealmente endoscopia de alta 

definição com cromoendoscopia, associadas com biópsias do 

corpo e antro, prática que é custo efetiva e promove redução 

de morbi-mortalidade. Portanto, se o paciente apresentar 

metaplasia intestinal no antro ou no corpo na ausência de 

história familiar positiva, persistência de H. pylori, metaplasia 

intestinal incompleta ou gastrite autoimune, não há 

necessidade de acompanhamento. A presença de algum 

desses fatores torna necessário o acompanhamento 

periódico a cada três anos. Se houver metaplasia intestinal 

no antro e corpo e histórico familiar, o acompanhamento deve 

ser feito todo ano, enquanto na ausência de parentes 

acometidos, a endoscopia pode ser realizada a cada três 

anos. Em caso de displasia não visível, refazer, após seis ou 

doze meses, a endoscopia para confirmar a presença. Se a 
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displasia for visível, realizar ressecção e estadiamento, além 

de acompanhar o paciente anualmente. Interessantemente, 

mesmo com a confirmação de displasia, até 30% dos 

pacientes podem ter um aumento no estadiamento após a 

análise da peça cirúrgica da ressecção, pois pode-se 

identificar mais adequadamente áreas de invasão maligna (

PIMENTEL-NUNES et al., 2019). 

Atualmente, embora o adenocarcinoma gástrico seja 

uma neoplasia comum, ainda não há políticas de 

rastreamento de populações sem histórico de metaplasia e 

displasia gástrica em diversos países, incluindo o Brasil. 

Dentre inúmeras técnicas, a mais utilizada é a endoscopia, 

embora não haja estudos randomizados mostrando diferença 

na mortalidade em pacientes que se submeteram ao 

screening, somente casos-controle e coorte, com resultados 

favoráveis a essa prática, sendo realizados somente em 

países como Japão e Coreia do Sul, onde há alta incidência 

da doença (HAMASHIMA, 2016). 

No que concerne à clínica, o adenocarcinoma gástrico 

é assintomático em estágios iniciais, sendo comumente 

diagnosticado em doença avançada. Quando presentes, os 

principais sintomas são dispepsia, anorexia, perda de peso e 

dor abdominal, com as neoplasias originadas na região da 

cárdia podendo cursar com disfagia (VAN CUTSEM et al., 

2016). Em caso de doença mais avançada, ou seja, 

metastática, os pacientes podem cursar com metástase 

linfonodal na fossa supraclavicular esquerda (nódulo de 

Virchow), metástase linfonodal umbilical (nódulo da irmã 

Maria José), depósito tumoral no reto anterior (prateleira de 
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Blummer) e massa abdominal palpável (JOHNSTON e 

BECKMAN, 2017). 

O melhor método para o diagnóstico é a biópsia da 

lesão gástrica. A localização da lesão primária ao diagnóstico 

vem mudando no decorrer das décadas, com uma diminuição 

da localização distal (piloro) e aumento da proximal (cárdia), 

acreditando-se que isso é decorrente da melhora sanitária e 

melhor manejo da infecção por H. pylori. Em casos em que o 

tumor possui uma infiltração difusa com alterações 

inespecíficas na mucosa (linitis plastica), biópsias seriadas 

em diversas localizações podem ser necessárias (AJANI et 

al., 2017).  

A classificação de Lauren utiliza critérios 

microscópicos enquanto a classificação de Borrmann utiliza a 

aparência macroscópica na endoscopia/peça cirúrgica para o 

adenocarcinoma gástrico. Há quatro grupos: Borrmann I 

(tumor polipóide com clara diferenciação entre a mucosa 

doente e a sadia), Borrmann II (carcinomas ulcerados, com 

bordas elevadas e boa distinção entre mucosa sadia e 

doente), Borrmann III (carcinomas ulcerados com margens 

mal definidas e invasão da parede adjacente) e Borrmann IV 

(carcinomas com infiltração difusa, sem úlcera característica 

- linitis plastica). Os tumores Borrmann I e II possuem 

comportamento biológico menos agressivo, enquanto os tipos 

III e IV são associados a pior prognóstico, menor 

diferenciação, maiores taxas de ressecção não curativa e 

estadiamento avançado. Assim, Borrmann IV possui uma 

menor resposta ao tratamento adjuvante (SONG et al., 2020). 
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Tabela 1. Classificação TNM clínico do adenocarcinoma 

gástrico. 

Parâmetro Descrição 

T0 
 
T1 
 
T2 
 
T3 
 
 
T4 
T4a 
T4b 

Sem evidência de tumor primário; 
 
Tumor invade até a submucosa; 
 
Tumor invade a muscularis propria; 
 
Tumor penetra a subserosa mas não invade estruturas 
vizinhas; 
 
Tumor invade serosa ou estruturas adjacentes. 
Tumor invade serosa; 
Tumor invade estruturas vizinhas. 

N0 
 
N1 
 
 
N2 
 
 
N3 

Sem metástase linfonodal; 
 
Um ou dois linfonodos regionais acometidos; 
 
 
Três a seis linfonodos regionais acometidos; 
 
 
Sete ou mais linfonodos acometidos. 

M0 
 
M1 

Sem metástase à distância; 
 
Metástase à distância. 

Fonte: Manual AJCC, 8ª Edição. 

 

Após o diagnóstico positivo, deve-se realizar o 

estadiamento do paciente para identificar se o tumor é 

passível ou não de ressecção. Assim, todo paciente deve ser 

submetido a tomografia computadorizada de tórax e 

abdômen para a identificação de metástases à distância e 

linfonodos acometidos. Alguns pacientes podem beneficiar-
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se de laparoscopia com lavado peritoneal para a identificação 

de metástases não observadas em exames de imagem, 

medida que pode mudar drasticamente o manejo, já que a 

presença de células neoplásicas indica metástase peritoneal 

A ultrassonografia endoscópica com aspiração por agulha 

fina pode ser utilizada na investigação de linfonodos 

duvidosos. Além disso, a ultrassonografia endoscópica 

possui papel na classificação T do TNM, já que é possível 

observar quanto do tumor já invadiu as camadas do 

estômago (COBURN et al., 2018; JOHNSTON e BECKMAN, 

2017). 

 

Tabela 2. Estadiamento clínico do adenocarcinoma gástrico. 

Estadiamento Descrição 

Estádio I T1             N0                       M0 
T2             N0                       M0 

Estádio IIA T1             N1-3                    M0 
T2             N1-3                    M0 

Estádio IIB T3             N0                       M0 
T4a           N0                       M0 

Estádio III T3             N1-3                    M0 
T4a           N1-3                    M0 

Estádio IVA T4b           Nqualquer           M0 

Estádio IVB Tqualquer Nqualquer           M1 

Fonte: Manual AJCC, 8ª Edição. 

 

Há uma modalidade de adenocarcinoma gástrico 

denominado adenocarcinoma gástrico precoce, definido 

como um adenocarcinoma confinado à mucosa ou 
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submucosa independentemente do status linfonodal. Nesse 

tipo de adenocarcinoma, a cirurgia, sem quimio ou 

radioterapia, é suficiente para o tratamento, com a ressecção 

endoscópica podendo ser utilizada em alguns casos, pois há 

uma qualidade de vida superior do paciente no tratamento 

endoscópico se comparado à cirurgia (YAO et al., 2020). 

Assim, a indicação tradicional de ressecção endoscópica 

consiste em um tumor bem diferenciado, menor de 2 cm, sem 

invasão linfática ou vascular e ausência de ulceração. Alguns 

estudos elaboraram critérios expandidos para a ressecção, 

como tumores bem diferenciados, confinados à mucosa, sem 

invasão linfática ou vascular e ausência de ulceração 

(NISHIZAWA e YAHAGI, 2018). 

A excisão com margens cirúrgicas livres (R0) é a única 

modalidade potencialmente curativa, embora haja alta 

recorrência (50%de recidiva em 5 anos) em pacientes que 

foram submetidos apenas à cirurgia, necessitando-se de 

terapêuticas adicionais para a melhora da sobrevida. A 

excisão do tumor primário deve ser associada com a 

linfonodectomia, a qual ainda é questão de debate sobre a 

extensão a ser realizada. Nos EUA, realiza-se a 

linfonodectomia comumente até nível D1, enquanto, no 

Japão, realizada a ressecção até D2 (mais extensa), a qual, 

à luz da evidência atual, seria a melhor conduta em pacientes 

com tumores maiores que T1b (CHARALAMPAKIS et al., 

2017). 

A adição de outra modalidade terapêutica além da 

cirurgia tem aumentado consideravelmente a expectativa de 

vida dos pacientes. O tratamento padrão atualmente, 
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principalmente na Europa, consiste na quimioterapia 

perioperatória (três ciclos antes e três ciclos após a cirurgia). 

Anteriormente, com o resultado do estudo MAGIC, o 

protocolo ECF (epirrubicina, cisplatina e 5-fluorouracil) era 

considerado o padrão para a quimioterapia perioperatória. 

Todavia, mais recentemente, o estudo FLOT4-

Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologi mostrou que o 

protocolo FLOT (5-fluorouracil, leucovorin, oxaliplatina e 

docetaxel) aumentou significativamente a sobrevida global e 

sobrevida livre de progressão se comparado ao ECF, 

tornando-se o novo padrão de quimioterapia perioperatória 

(SMITH et al., 2016; AL-BATRAN et al., 2019). 

Em pacientes que não receberam a quimioterapia 

perioperatória, a quimioterapia adjuvante com capecitabina e 

oxaliplatina aumentou a sobrevida global e a sobrevida livre 

de progressão. Pode-se intercambiar cisplatina com 

oxaliplatina para adequar a toxicidade às comorbidades do 

paciente. Contudo, a quimioterapia adjuvante comumente é 

menos tolerada do que a perioperatória, devendo a última ser 

o protocolo de escolha (SMITH et al., 2016). 

O uso de radioterapia em pacientes com 

adenocarcinoma gástrico ainda não é consensual. A 

radioquimioterapia (RQT) adjuvante mostrou-se benéfica no 

estudo INT0116, mas com algumas ressalvas. Menos de 10% 

dos pacientes receberam linfonodectomia em D2, indicando 

que parcela significativa dos pacientes poderia permanecer 

com doença residual, indicando que o efeito positivo da RQT 

seria no controle locorregional. Assim, estudos prospectivos, 

como o estudo ARTIST, avaliaram o efeito da RQT em 
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pacientes com ressecção em D2 mostraram um aumento da 

sobrevida livre de progressão, mas não houve significância 

estatística na sobrevida global, indicando que menor 

efetividade do uso de radioterapia em pacientes que 

receberam ressecção adequada (ZHANG et al., 2019). 

O manejo do adenocarcinoma gástrico metastático é 

complexo, utilizando-se de diversas modalidades 

terapêuticas, como quimioterapia, terapia alvo, cirurgia, 

radioterapia etc. Houve um aumento significativo da 

sobrevida dos pacientes em estádio IV, principalmente devido 

a novas terapias alvo, como trastuzumabe para tumores 

HER2+ (OBERMANNOVÁ, e LORDICK, 2017). 

É importante ressaltar que, nesse contexto, aplica-se 

princípios dos cuidados paliativos, ou seja, tratar sintomas 

incapacitantes, como dor e depressão, tanto dos pacientes 

quanto de seus familiares, além de abordar problemáticas 

relacionadas ao espectro social, psicológico e espiritual. 

Assim, a melhora da qualidade de vida do paciente é 

imperativa nesse momento (OBERMANNOVÁ e LORDICK, 

2017). 

O local de acometimento de metástase influi 

diretamente na qualidade de vida e sobrevida global do 

paciente. Assim, a metástase hepática é associada com pior 

prognóstico do que carcinomatose peritoneal, provavelmente 

pelo fato de que a carcinomatose poderia ser encarada como 

uma extensão locorregional do tumor primário. Além disso, 

pacientes com carcinomatose comumente possuíam mais 

interrupções do tratamento quimioterápico devido a sintomas 
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decorrentes da metástase, como uropatia obstrutiva e ascite 

sintomática (TAN et al., 2017). 

Nesse sentido, a quimioterapia é a principal medida no 

paciente em cuidados paliativos, principalmente os protocolos 

contendo uma platina mais uma fluoropirimidina. Embora haja 

efeitos adversos a se considerar em pacientes com terapia 

citotóxica, o manejo dos sintomas melhora significativamente 

com a adição desses fármacos se comparados ao tratamento 

de suporte padrão. Infelizmente, a resposta dos tumores a 

esses regimes dura poucos meses, sendo necessária a 

complementação com outras terapêuticas. A adição de um 

terceiro fármaco, como o docetaxel, mostrou um ganho na 

sobrevida dos pacientes se comparado aos esquema platina 

mais fluoropirimidina. Todavia, foi observado que os efeitos 

adversos aumentaram significativamente, devendo ser 

utilizada em pacientes com performance clínica melhor e com 

poucas comorbidades (OBERMANNOVÁ e LORDICK, 2017). 

Como segunda linha, pode-se utilizar irinotecano ou 

um taxano, já que ambos se mostraram melhores do que o 

suporte básico à vida, mas sempre atentando-se para o 

manejo dos efeitos adversos. Idealmente, deve-se realizar a 

genotipagem do gene codificador do polipeptídeo A1 da 

família UDP glucuronosiltransferase 1 em pacientes com 

suspeita da deficiência dessa enzima ou uma dosagem maior 

que 180 mg/m2 por aplicação, já que deficiências são 

associados a um maior risco de desenvolvimento de 

neutropenia febril (MURO et al., 2019). 

Ressalta-se a prevalência de tumores metastáticos em 

pacientes mais idosos, os quais possuem comorbidades 



ASPECTOS CLÍNICOS E MANEJO TERAPÊUTICO DO 
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO: REVISÃO NARRATIVA 

105 
 

(nefropatias, cardiopatias etc) que impedem o tratamento 

mais tóxicos, devendo, portanto, tais fatores serem levados 

em consideração no manejo terapêutico desses indivíduos 

(OBERMANNOVÁ e LORDICK, 2017). Em caso de idosos 

frágeis, a terapêutica com somente um agente, uma 

fluoropirimidina, é indicado para o controle dos sintomas. 

Todavia, se o paciente for clinicamente estável, pode-se 

aplicar terapias mais intensas, como FLOT ou capecitabina 

com oxaliplatina (MURO et al., 2019). 

A terapia alvo vem ganhando espaço no tratamento do 

adenocarcinoma gástrico metastático. Pacientes com 

tumores HER2+ em terapia com trastuzumabe mais 

quimioterapia comparados aos tratados com quimioterapia 

isolada, apresentaram um aumento da sobrevida média 

importante e toxicidade semelhantes. A FDA atualmente 

autoriza o trastuzumabe em combinação com platina e 

fluoropirimidina para o tratamento inicial de metástase em 

câncer HER2+. Alguns estudos mostraram que o uso do 

pertuzumabe ou trastuzumabe com entasina como terapia 

inicial aumenta a sobrevida dos pacientes, mas não houve 

diferença estatisticamente significativa em pacientes 

previamente tratados com terapia anti-HER2. Um novo 

fármaco, o trastuzumabe com deruxtecan, mostrou 

resultados promissores em estudo de fase I, com grande 

promessa para ser uma das novas terapias no 

adenocarcinoma gástrico metastático (PATEL e CECCHINI, 

2018). 

Outras terapias-alvo, como panitumumabe e 

cetuximabe (ambos anti-EGFR) e bevacizumabe e 



ASPECTOS CLÍNICOS E MANEJO TERAPÊUTICO DO 
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO: REVISÃO NARRATIVA 

106 
 

ramucirumabe (ambos anti-VEGF) não possuem respostas 

significativas em cânceres metastáticos, não sendo utilizados 

normalmente na prática clínica. Atualmente, a imunoterapia, 

modalidade em que se usa o próprio sistema imune como 

agente terapêutico, está tornando-se cada vez mais 

promissora e disponível na prática clínica. Nivolumabe 

(inibidor de PD-1) e ipilimumabe (anti-CTLA4) mostraram 

resposta terapêutica importante em estudos realizados em 

pacientes metastáticos, principalmente aqueles em que já 

falharam um esquema quimioterápico ou já como terceira 

linha de tratamento. No Japão, ambos os medicamentos são 

aprovados para uso independente dos status de PD-1 nos 

tumores (PATEL e CECCHINI, 2018). 

A cirurgia possui um papel reservado no tratamento 

dos pacientes com metástase, sendo utilizada somente no 

intuito de alívio dos sintomas obstrutivos, sem evidência atual 

indicando aumento de sobrevida se performada. O estudo 

REGATTA comparou gastrectomia mais quimioterapia versus 

somente quimioterapia em pacientes metastáticos, 

constatando que os pacientes que realizaram cirurgia tiveram 

uma sobrevida menor. Embora haja algumas ressalvas 

metodológicas nesse estudo, como não realização de 

gastrectomia em D2 e a não retirada de metástases 

hepáticas, à luz da evidência atual, não há indicação de 

cirurgia em pacientes metastáticos com outro intuito além do 

alívio de sintomas (GUNER e YILDIRIM, 2019). Por fim, a 

radioterapia possui um papel fundamental no manejo dos 

sintomas em casos metastáticos, com controle importante de 
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sangramento e dor, mas não com intuito curativo (GUNER e 

YILDIRIM, 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

O adenocarcinoma gástrico é um grande problema de 

saúde pública mundial, principalmente em países 

subdesenvolvidos. Associa-se a isso o fato de ser uma 

doença heterogênea de significativa morbi-mortalidade. A 

fisiopatologia é complexa, com fatores ambientais e genéticos 

(principalmente a mutação no gene CDH1) influenciando na 

carcinogênese da lesão. Inegavelmente, o seu principal fator 

de risco, a bactéria Helicobacter pylori, é facilmente evitável 

e tratada. Devido ao fato de que diversos países, incluindo o 

Brasil, não possuam políticas adequadas para o rastreio em 

pacientes assintomáticos, tal contexto deveria ser discutido 

devido a alta incidência da doença, principalmente em países 

subdesenvolvidos. O tratamento é objetivamente cirúrgico, 

com a adição de outras modalidades, como quimioterapia, 

para a complementação terapêutica. A cirurgia deve ser 

realizada em D2, com a retirada menor de linfonodos 

indicando um prognóstico pior. A radioterapia, como foi 

abordada, deve ser usada em casos muito selecionados, já 

que não possui papel bem estabelecido no tratamento. Por 

fim, o tratamento em casos metastáticos ainda é muito 

ineficiente. Nesses casos, a cirurgia possui papel apenas de 

alívio de sintomas, não aumento a sobrevida de pacientes 

com metástase. Todavia, novas terapêuticas, principalmente 

a imunoterapia e terapia alvo, estão mostrando-se 
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promissoras para a melhora de sobrevida e sintomatologia 

dos pacientes paliativos, os quais possuem qualidade de vida 

significativamente afetada devido à grande gravidade da 

doença metastática 
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RESUMO: Com o sucesso alcançado a partir do uso dos 
derivados da maconha no tratamento de diversas condições 
refratárias às opções medicamentosas convencionais, houve 
uma grande mudança na visão dessa planta por seu potencial 
medicinal. A dor crônica geralmente leva a sinais 
progressivos, por exemplo; fadiga, distúrbios do sono, perda 
de apetite, perda de paladar, de peso e da libido, prisão de 
ventre e até dificuldade nas interações interpessoais, entre 
muitas outras consequências deletérias para a qualidade de 
vida do paciente. É sabido que a dor constante pode causar 
ainda depressão e ansiedade e interferir em quase todas as 
atividades do indivíduo. As barreiras psicológicas e sociais 
podem ser graves, portanto. A Cannabis é composta por 
flavonóides, mais de 200 tipos de terpenos e mais de 100 
tipos de fitocanabinoides, dentre os quais destacam-se o 
canabidiol (CBD, sem efeito psicoativo) e tetrahidrocanabinol 
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(THC, com efeito psicoativo). O CBD pode ativar os 
receptores canabinoides presentes no organismo. Dados os 
desafios contínuos do gerenciamento da dor crônica, 
juntamente com as consequências do uso irracional de 
medicamentos para controle de dor, a busca por alternativas 
eficazes e mais seguras no contexto da dor crônica deve ser 
prioridade. O objetivo do presente estudo foi o de revisar 
acerca da aplicação do CBD no tratamento da dor crônica. 
Palavras-chave:  Cannabis. Sofrimento físico. Medidas 

terapêuticas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Cannabis e seus componentes estão sendo 

amplamente utilizados para a dor crônica, especialmente 

devido à natureza multifacetada e persistente dessa 

afecção. O canabidiol (CBD), um dos principais 

fitocanabinóides, ganhou uma atração significativa porque é 

desprovido dos efeitos psicoativos associados ao 

tetrahidrocanabinol (THC), outro constituinte importante das 

espécies de maconha medicinais (CAPANO; WEAVER; 

BURKMAN, 2020).  

Dados os desafios contínuos do gerenciamento da dor 

crônica, juntamente com as consequências da epidemia de 

opioides que já é um problema de saúde pública nos Estados 

Unidos, por exemplo, e o uso irracional de analgésicos que é 

uma realidade no Brasil, os profissionais que trabalham com 

o gerenciamento da dor, bem como os pacientes que sofrem 

com o problema aguardam por alternativas eficazes e mais 

seguras para serem aplicadas na terapêutica. Com a 

legalização da maconha em alguns países e a aceitação 
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cultural resultante dessa droga para uso recreativo e médico, 

aumentou o interesse no seu uso para uma miríade de 

problemas médicos, incluindo dor (VIGIL, et al., 2017). 

Para fins medicinais as espécies Cannabis 

indica e Cannabis sativa se destacam. Estas possuem três 

componentes principais: canabinoides, terpenoides e 

flavonoides. Embora existam mais de cem canabinoides 

diferentes, os dois componentes principais são o 

tetrahidrocanabional (THC) e o canabidiol (CBD). Ao passo 

que o conhecimento acerca da atividade de cada um desses 

compostos avança, estudos científicos sobre o uso médico do 

CBD, o componente não psicoativo da planta, têm trazido à 

tona a possibilidade de sua aplicação, sem efeitos colaterais 

psicoativos, em diferentes tipos de doenças  (DARKOVSKA, 

2018).   

Com o sucesso alcançado a partir do uso dos 

derivados da maconha no tratamento das síndromes de 

Dravet e Lennox-Gastaut, houve uma grande mudança na 

visão dessa planta por seu potencial medicinal. A partir de 

então, estudos pré-clínicos e clínicos indicaram o benefício 

potencial do uso de CBD na dor crônica associada a várias 

condições. Esse componente da maconha também apresenta 

potencial como agente farmacêutico promissor para tratar a 

inflamação, convulsões, ansiedade, entre 

outros  (DARKOVSKA, 2018).   

A compreensão da ciência acerca do papel do CBD no 

tratamento da dor continua a evoluir, e as evidências de 

estudos em animais mostraram que o composto exerce seus 

efeitos no alívio do quadro álgico por meio de suas várias 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6277878/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6277878/
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interações e modulação dos sistemas endocanabinoide, 

inflamatório e nociceptivo (sensor de dor). O sistema 

endocanabinoide consiste em receptores canabinoides que 

interagem com substâncias produzidas fisiologicamente, 

como derivados do ácido araquidônico, araquidonoil 

etanolamina, e 2-araquidonoil glicerol. Este sistema está 

envolvido na regulação de variadas funções do corpo, 

incluindo metabolismo, apetite, humor, ansiedade e 

percepção da dor (VIGIL, et al., 2017). 

No entanto, aumentar o acesso à produtos derivados 

de Cannabis, especialmente o CBD, apresenta riscos como 

efeitos colaterais pelo uso excessivo, contaminação com 

adulterantes na preparação ou produtos químicos usados no 

cultivo das plantas (GUSHO, COURT, 2020).  

O objetivo do trabalho foi analisar, através de uma 

revisão bibliográfica de caráter narrativo, o uso de CBD no 

tratamento da dor crônica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este foi um estudo revisão bibliográfica, com caráter 

narrativo. Pesquisas desse tipo têm o objetivo primordial de 

trazer à luz os atributos de determinado fenômeno ou 

afirmação entre suas variáveis.  

Os estudos foram selecionados a partir dos descritores 

Cannabis, canabidiol e dor crônica, em português e inglês. 

Foram utilizadas as bases de dados Scielo e Medline. Não foi 

estabelecido intervalo temporal específico para a publicação 

dos artigos e nem tipo determinado de delineamento. A leitura 
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dos mesmos foi feita por três autores diferentes e assim, 

aqueles mais relevantes foram selecionados para elaboração 

desta revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A planta Cannabis sativa contém 144 componentes 

conhecidos como canabinoides, que são substâncias 

capazes de atuar no sistema endocanabinoide humano. Esse 

sistema não é uma estrutura per se, mas um sistema 

molecular responsável por regular e equilibrar muitos 

processos no corpo, incluindo resposta imunológica, 

comunicação entre células, apetite e metabolismo, memória, 

ansiedade e humor. Os endocanabinoides são, 

essencialmente, neurotransmissores que se ligam aos 

receptores canabinoides que atuam no sistema nervoso 

central (SNC; cérebro e medula espinhal) e no sistema 

nervoso periférico (KHALEGHI, 2020).  

Dentre essa riqueza de compostos canabinoides, dois 

são de interesse médico: o psicoativo THC e não psicoativo 

CBD. Quando no corpo, o CBD e o THC interagem com os 

receptores canabinoides para ajudar a tratar ou limitar os 

efeitos de várias doenças. A maconha medicinal contém 

canabinoides com uma concentração de THC superior a 

0,3%, sendo este o componente alucinógeno e produtor de 

euforia desta droga vegetal (LUCAS, 2017). 

Por outro lado, os produtos de CBD extraídos do 

cânhamo contêm menos de 0,3% de THC e podem vir em 

várias formas, incluindo óleos, sprays e alimentos, entre 
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outras opções. Como esses produtos de CDB não contêm 

mais de 0,3% do ativo alucinógeno, não exigem receita 

médica como a maconha medicinal típica e os produtos neles 

contidos não são regulamentados. Tal componente da 

maconha, quando isolado, não causa dependência e traz 

muito poucos riscos ao usuário (NIELSEN, et al., 2017). 

O mecanismo por trás do funcionamento do CBD é 

complexo e ainda está sob investigação. O mecanismo 

proposto mais conhecido consta de seu efeito nos receptores 

canabinoides tipo 1 (canabidiol 1) e nos receptores 

canabinoides tipo 2 (canabidiol 2). Os receptores canabidiol 1 

estão localizados principalmente no SNC, particularmente em 

regiões do mesencéfalo e da medula espinhal que são 

responsáveis pela percepção da dor, portanto, podem ajudar 

a reduzir a intensidade da dor e a dor crônica (URITS, et al., 

2020).  

Os receptores canabidiol 2 são mais frequentemente 

associados ao sistema imunológico. De uma forma bastante 

complexa, eles podem inibir a resposta inflamatória. Por 

causa disso, o CBD ajuda a reduzir a dor e a inflamação e, 

por sua vez, pode ajudar a reduzir a progressão de doenças 

crônicas, como artrite inflamatória e osteoartrite. Os 

mecanismos pelos quais o CBD atua também ainda não 

estão totalmente claros. No entanto, pesquisas atribuem a 

esta substância propriedades analgésicas, antioxidantes, 

anti-inflamatórias, anticonvulsivantes e ansiolíticas (VIGIL, et 

al., 2017). 

O sistema endocanabinoide está descrito na figura 1, 

de acordo com sua localização por tipo de célula do SNC. Os 
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fármacos que agem sobre os receptores canabinoides e as 

enzimas reguladoras dos endocanabinoides são 

determinadas não apenas pela classe, eficácia, afinidade e 

potência dos fármacos, mas também pela compartimentação 

celular do fármaco alvo (DONVITO, et al., 2017) 

 

Figura 1. Localização de componentes do sistema 

endocanabinode de acordo com o tipo de célula presente no 

Sistema Nervoso Central. 

 

 
Fonte: Adaptado de Donvito et al. (2017). 
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Embora existam resultados promissores sobre a 

eficácia do uso do CBD na dor crônica e na artrite em modelos 

animais, tais efeitos ainda não podem ser plenamente 

generalizados para a população humana. No entanto, se 

houver resultados promissores em modelos animais, há uma 

importante indicação de que o uso pode ser útil para humanos 

(DARKOVSKA, 2018).    

 

Confiabilidade e segurança de produtos rotulados com 

canabidiol 

 

O uso humano de Cannabis sativa L. para rituais e 

medicamentos é feito há milênios e contribuiu para avanços 

recentes no tratamento de várias condições. O CBD também 

é encontrado no cânhamo, uma subespécie da Cannabis 

sativa que não produz compostos psicoativos em 

quantidades significativas.  

No dia 26 de janeiro de 2015, a importação do CBD 

passou a ser permitida no Brasil pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) nº 3/2015. A substância foi inserida 

na lista C1 da Portaria nº 344/1998, sendo reclassificada de 

“proscrita” para “de uso controlado” (BRASIL, 2015). 

Posteriormente, em 5 de maio de 2017, por intermédio da 

RDC nº 156, a Anvisa incluiu a Cannabis sativa na lista de 

plantas medicinais (BRASIL, 2017). 

De grande preocupação, os produtos marcados com 

CBD inundaram os mercados nos países onde são de 

comércio liberado, incluindo, mas não se limitando a, 
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inalantes, sais de banho, biscoitos, pomadas e líquidos, todos 

para uso humano. Os relatórios indicam que o conteúdo de 

canabinoides em produtos comprados online eram precisos 

em apenas 26 dos 84 produtos testados (NIELSEN, et al., 

2017). 

Em um relatório mais recente, a segurança do uso de 

produtos não regulamentados de CBD foi questionada 

porque, de 20 produtos populares testados pela CannaSafe, 

uma empresa de testes de cannabis na Califórnia, apenas 3 

continham o conteúdo descrito nos rótulos.  Destes, 2 

produtos não tinham o ativo e cerca de metade deles tinham 

menos de 20% do conteúdo de CBD declarado. Além disso, 

gases e solventes tóxicos foram descritos em alguns deles 

(DARKOVSKA, 2018).   

Portanto, esses produtos não regulamentados, 

rotulados como CBD, podem, na verdade, representar um 

risco à saúde. Uma necessidade urgente é regulamentá-los 

após testes confiáveis para prevenir os efeitos prejudiciais 

inadvertidos de constituintes não identificados dos produtos a 

base de maconha  (VIGIL, et al., 2017). 

Dada a rápida mudança na legalidade da 

maconha, juntamente com o aumento do apetite por algo 

novo, e impulsionada por margens de lucro sem precedentes, 

a publicidade de canabinoides em geral e do CBD, em 

particular, se tornou selvagem (DARKOVSKA, 2018).   

O Food and Drug Administration é muito claro que é 

ilegal comercializar o CBD adicionando-o a um alimento ou 

rotulando-o como um suplemento dietético e alerta o público 

sobre seus potenciais efeitos colaterais já que, muitas vezes, 

https://www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-what-we-dont-2018082414476
https://www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-what-we-dont-2018082414476
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/what-you-need-know-and-what-were-working-find-out-about-products-containing-cannabis-or-cannabis
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é anunciado de uma forma que pode levar as pessoas a 

acreditarem erroneamente que o uso de CBD “não faz 

mal”. Brevemente, mencionando alguns efeitos indesejáveis, 

o CBD pode causar lesão hepática e pode afetar o sistema 

reprodutor masculino (VIGIL, et al., 2017). 

Além disso, o CBD pode interagir com outros 

medicamentos, como anticoagulantes, medicamentos 

utilizados no tratamento de doenças cardiovasculares e 

imunossupressores, alterando potencialmente seus níveis 

plasmáticos e levando a resultados catastróficos, incluindo 

morte. Além disso, é necessário coletar mais informações 

sobre sua segurança em populações especiais, como idosos, 

crianças, pessoas imunocomprometidas e mulheres grávidas 

e lactantes (VIGIL, et al., 2017). 

O aumento da legalização e do uso de cannabis 

medicinal e recreativa e de produtos de CBD levanta 

preocupações de saúde significativas no que diz respeito às 

fontes não regulamentadas desses produtos discutidos 

acima, bem como aos efeitos do uso prolongado na 

saúde. Um surto de coagulopatia por canabinoides sintéticos 

foi rastreado até constatar-se a presença de rodenticidas 

anticoagulantes de longa ação em "erva falsa", por exemplo 

(VIGIL, et al., 2017). 

Além disso, os Centros de Controle e Prevenção de 

Doenças aumentaram a conscientização sobre os riscos de 

doenças pulmonares graves associadas ao uso de cigarros 

eletrônicos para “vaporizar” o tabaco e a maconha. Os efeitos 

do uso de canabinoides em longo prazo são especialmente 

obscuros em mulheres grávidas, nas quais os potenciais 

https://www.karger.com/Article/FullText/507998
https://www.karger.com/Article/FullText/507998
https://www.health.harvard.edu/blog/why-are-women-using-cbd-products-and-do-they-work-2019111818317
https://www.health.harvard.edu/blog/why-are-women-using-cbd-products-and-do-they-work-2019111818317
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efeitos teratogênicos poderiam ter implicações nas gerações 

futuras. Embora vários estudos tenham se concentrado no 

prejuízo que o THC causa durante a gravidez, as 

investigações focadas nos efeitos do uso do CBD por 

mulheres grávidas antes, durante e / ou depois da gravidez 

são raras.  A grande preocupação, portanto, passa ser a 

confiabilidade dos teores de todas substâncias declaradas 

nos produtos que são vendidos como CBD isolado 

(DARKOVSKA, 2018).    

Cabe destacar que o uso de cannabis e CBD está 

aumentando entre as mulheres grávidas. Estima-se que 4% 

gestantes usem Cannabis nos estados Unidos e, na 

Califórnia, que recentemente legalizou a planta, cerca de 20% 

em uma coorte de mulheres grávidas, de 18 a 24 anos, 

relataram usar produtos dessa natureza em estudos 

retrospectivos (VIGIL, et al., 2017). No Brasil, não há dados 

que reportem essa estatística. 

É provável que esses números aumentem à medida 

que a legalização continua e as preparações farmacêuticas 

se tornem disponíveis para várias condições e devido à 

disponibilidade de CBD em lojas física e e-commerce.  

Portanto, há uma necessidade não atendida de 

examinar os efeitos potenciais do CBD no desenvolvimento 

embrionário e fetal e na saúde pós-natal de crianças expostas 

ao CBD antes do nascimento (DARKOVSKA, 2018).   
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Resultados clínicos para o canabidiol na dor crônica 

intratável 

 

A dor crônica afeta entre 50 e 116 milhões de adultos, 

um número impressionante que ultrapassa aqueles afetados 

por doenças cardíacas, câncer e diabetes combinados. Além 

disso, esses relatórios concluem que a dor crônica custa 

entre US $ 560 e US $ 635 bilhões anualmente em despesas 

médicas e perda de produtividade (VIGIL, et al., 2017). 

Embora tenha havido alguns avanços terapêuticos 

recentes, muitos pacientes com dor crônica desenvolvem 

tolerância aos tratamentos médicos convencionais ou sofrem 

efeitos adversos de medicamentos de prescrição 

amplamente usados, como agentes anti-inflamatórios não 

esteroidais ou opiáceos, que têm alto potencial aditivo. Desde 

2003, formulações contendo CBD têm sido usadas na clínica 

para estudar sua eficácia na redução da dor quando as 

opções de tratamento tradicionais falharam (DARKOVSKA, 

2018).   

Desde o início dos anos 2000, os ensaios clínicos 

envolvendo o CBD para o tratamento da dor crônica 

mostraram efeitos que variam de equivalentes a placebo a 

altamente eficazes; muitos desses estudos foram bem 

desenhados, randomizados, duplo-cegos e controlados por 

placebo. Em uma coorte mista de pacientes que sofriamm de 

dor intratável devido a esclerose múltipla, lesão da medula 

espinhal, lesão do plexo braquial e amputação de membro, o 

tratamento com CBD reduziu significativamente a dor em uma 
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escala visual analógica (CAPANO, WEAVER, 

BURKMAN 2020). 

No entanto, outra parte desses estudos foram 

frequentemente limitados por pequenas coortes, e os 

diversos estados de doença indicaram que os efeitos 

benéficos do CBD são dependentes do contexto, o que foi 

ilustrado em um estudo em que o tratamento não melhorou 

os resultados em pacientes que sofriam da doença de 

Crohn. O ativo isolado da Cannabis também foi 

aparentemente eficaz no tratamento da dor crônica associada 

ao transplante renal e ainda, quando administrado 

topicamente a pacientes que sofriam de neuropatia periférica 

de suas extremidades inferiores (DARKOVSKA, 2018).   

Da mesma forma, em pacientes com fibromialgia, o 

tratamento com CBD diminuiu a dor em mais de 30% dos 

participantes, revelando sucesso significativamente maior de 

pacientes tratados com CBD do que aqueles que receberam 

com o placebo. Em estudos de dor crônica generalizada, o 

tratamento com CBD não reduziu significativamente as 

medidas de dor, no entanto, houve melhora consistente na 

qualidade de vida relatada pelo paciente e na qualidade do 

sono. Um estudo da Nova Zelândia sobre a segurança do 

tratamento em 400 pacientes com dor crônica não 

oncológica, indicou sua segurança para o uso prolongado, 

que foi acompanhado por melhorias autorreferidas na dor e 

na qualidade de vida (GUSHO; COURT, 2020).   

A maioria dos estudos clínicos para o tratamento da 

dor crônica intratável com CBD normalmente utilizou uma 

combinação de 1: 1 CBD:THC que, frequentemente, estava 
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na forma do spray oromucoso bem tolerado (KHALEGHI, 

2020).  

A combinação dessas duas substâncias pode 

melhorar os efeitos deletérios e psicoativos da administração 

apenas de THC. As formulações de CBD:THC foram eficazes 

na redução dos escores médios de dor em pacientes com dor 

crônica por esclerose múltipla, medidas neurofísicas 

melhoradas em resposta a estímulos nocivos, dor crônica 

intratável reduzida no câncer avançado e dor refratária / 

neuropática melhorada após cirurgia da medula espinhal mal 

sucedida (LUCAS, 2017). 

Há evidências contraditórias de que o tratamento com 

CBD:THC nem sempre alivie a dor crônica em pacientes com 

avulsão do plexo braquial ou câncer avançado, conforme 

evidenciado por estudos em duas coortes independentes. 

Desse modo, indica-se assim a heterogeneidade em 

contextos de doença para os quais os produtos a base de 

CBD podem ser eficazes. Digno de nota é o fato de que, 

embora a dor não tenha melhorado significativamente, os 

pacientes nesses estudos indicaram uma melhor qualidade 

de vida (NIELSEN, et al., 2017). 

Há uma necessidade de se compreender melhor o 

modo de ação do CBD, já que seus resultados são 

promissores, mas a eficácia do tratamento também deve ser 

avaliada em outros estados de doença que produzem dor 

crônica, como neuropatia diabética, doenças reumáticas e 

doença falciforme (URITS, et al., 2020).  
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Hipóteses para o mecanimo de ação do CBD no 

tratamento de dor crônica c 

 

Ainda  há carência de estudos pré-clínicos para avaliar 

o mecanismo de analgesia do CBD na dor crônica.  

As evidências apoiam fortemente que o tratamento 

prolongado (ou seja, superior a 7 dias) com essa substância 

para aliviar a dor crônica causada por lesão de constrição 

crônica do nervo ciático em ratos e camundongos de uma 

maneira independente do receptor canabinoide, e o 

tratamento é coincidente com a diminuição do citocromo 

hepático P450 e glicoproteína P intestinal que poderiam 

aumentar a biodisponibilidade do CBD circulante (CAPANO, 

WEAVER, BURKMAN 2020). 

Estudos in vitro usando células renais embrionárias 

humanas revelam que, em altas doses, o CBD interage com 

e ativa seletivamente os receptores α1. Alternativamente, há 

evidências preliminares de que o CBD pode interagir 

com receptores α3 -glicina para reduzir a inflamação e 

hiperalgesia após dor neuropática simulada por ligadura do 

nervo espinhal L5 em ratos Sprague-Dawley adultos 

(DARKOVSKA, 2018).   

O CBD também atenuou a hiperalgesia em um modelo 

murino de neuropatia diabética com dados sugerindo que o 

tratamento reduziu o processo inflamatório. Modelos de 

camundongos de dor associada à quimioterapia foram 

simulados pelo tratamento com Paclitaxel, e o canabidiol 

produziu um efeito analgésico e anti-inflamatório por meio 
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de interações com receptores 5-HT (1A) da medula espinhal 

(GUSHO, COURT, 2020).  

O CBD também exerceu analgesia de uma maneira 

dependente de 5-HT (1A) na neuropatia diabética induzida 

por estreptozotocina em ratos. Semelhante aos estudos em 

humanos, o CBD não produziu analgesia completa em todos 

os modelos de dor crônica; em um modelo de neuropatia 

induzida por cisplatina em camundongo, o composto atenuou, 

mas não evitou a hiperalgesia (KHALEGHI, 2020).  

A hiperalgesia mecânica foi melhorada pelo tratamento 

com CBD após lesão cerebral traumática em camundongos, 

dor miofascial em ratos e modelo de camundongo induzido 

por 6-hidroxidopamina da doença de Parkinso. No entanto, 

esses estudos requerem acompanhamento para inspecionar 

mecanismos de ação potenciais  (LUCAS, 2017). 

Urits, et al (2020), relataram que o CBD pode ter 

benefícios para aliviar a dor crônica, melhorar o sono e reduzir 

a inflamação, mas que esses efeitos são específicos da 

doença. Esse tipo de dor é comum em doenças como 

esclerose múltipla, lesões como hérnia de disco e infecções 

como herpes zoster, mas pode apresentar componentes 

distintos em cada uma delas.Mais evidências são 

necessárias para determinar o potencial terapêutico do 

composto isolado e para determinar dosagens seguras e 

eficazes para a dor.  

O CBD ajudou com a dor crônica da neuropatia em 

humanos. Os pesquisadores analisaram 11 ensaios clínicos 

randomizados com 1.219 pacientes. No entanto, uma revisão 

da Cochrane de 2018 concluiu que os benefícios potenciais 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/154912
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012182.pub2/full
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012182.pub2/full
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da medicina à base de cannabis podem ser superados por 

seus danos potenciais (DARKOVSKA, 2018).   

No tratamento da dor associada à 

artrite,  pesquisadores aplicaram um gel tópico contendo CBD 

em ratos com a doença por 4 dias. Houve uma queda 

significativa na inflamação e nos sinais de dor, sem efeitos 

colaterais adicionais. Assim, pessoas que usam óleo de CBD 

para artrite podem encontrar alívio para a dor mas, mais uma 

vez, estudos precisam ser feitos para confirmar essas 

descobertas na medicina (DARKOVSKA, 2018).   

A esclerose múltipla (EM) é outra doença auto-imune 

que afeta todo o corpo, há destruição dos nervos e do 

cérebro. Os espasmos musculares são um dos sintomas mais 

comuns da EM e podem ser tão fortes que causam dor 

constante em algumas pessoas (VIGIL, et al., 2017). Urits, et 

al (2020), descobriram que o uso de óleo de CBD, em curto 

prazo, pode reduzir os níveis de espasmos musculares. Os 

resultados são modestos, mas muitas pessoas relataram uma 

redução dos sintomas.  

O mesmo relatório estudou o uso de CBD para dor 

crônica geral. Os pesquisadores compilaram os resultados de 

várias revisões sistemáticas cobrindo dezenas de ensaios e 

estudos. A pesquisa concluiu que há evidências substanciais 

de que a cannabis é um tratamento eficaz para a dor crônica 

em adultos. Urits, et al (2020) apoiaram esses resultados, 

sugerindo, mais uma vez o uso do CBD pode reduzir a dor e 

a inflamação (DARKOVSKA, 2018).    

Por fim, hipotetizou-se que os pacientes tratados não 

desenvolveriam tolerância aos efeitos do CBD, portanto, não 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/37556.php
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precisariam aumentar a dose com o tempo (URITS, et al, 

2020). Isso permite deduzir que os canabinoides, como o 

CBD, podem oferecer novos tratamentos úteis para pessoas 

com dor crônica. 

 

CONCLUSÕES  

 

O aumento da prevalência do uso de CBD, um tipo de 

canabinoide não psicoativo, apresenta uma oportunidade 

para o tratamento da dor crônica intratável, para a qual os 

tratamentos tradicionais podem ser insuficientes ou 

ineficazes. Conforme descrito pelos estudos revisados neste 

estudo, o uso de CBD é específico ao contexto e não deve 

ser feito indiscriminadamente.      

Simultaneamente, o crescente acesso a produtos não 

regulamentados que se descrevem a base de CBD, podem 

apresentar adulterações com compostos potencialmente 

tóxicos. Tais produtos requerem regulamentação e educação 

para que seus potenciais benefícios sobrepujem qualquer 

possibilidade de efeitos adversos. Além do mais, é importante 

continuar os estudos sobre os mecanismos de ação desse 

composto na dor crônica de modo a se ofertar um tratamento 

eficaz e seguro para a população. 

A tomada de decisão compartilhada é necessária para 

garantir que os pacientes façam escolhas que reflitam seus 

valores e contexto pessoal. Pesquisas adicionais são 

necessárias e podem alterar essa recomendação. 
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RESUMO: Demências são síndromes clínicas caracterizadas 
por declínio nos domínios cognitivos de gravidade suficiente 
para impactar a qualidade de vida. As principais doenças são 
a doença de Alzheimer, demência cerebrovascular, doença 
dos Corpos de Lewy, hidrocefalia de pressão normal e 
demência frontotemporal. O diagnóstico é feito a partir de 
uma anamnese detalhada, atentando-se para início dos 
sintomas demenciais e outros associados, como 
incontinência urinária, alterações de humor ou presença de 
delírios. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de 
demência, com a alteração na proteína Tau  na placa beta-
amiloide como os pontos principais da fisiopatologia. A 
segunda causa mais comum de demência é a demência 
cerebrovascular, ocasionada por infartos no encéfalo, com 
diversos fatores de risco associados, como HAS, DM2 e 
obesidade. A demência de Corpos de Lewy, caracterizada 
por parkinsonismo precoce, alterações de visuopercepção e 
cognição flutuante, devendo ser diferenciada da doença de 
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Parkinson. Outra causa é a hidrocefalia de pressão normal, 
clinicamente consistindo em demência, apraxia de marcha e 
incontinência urinária. Por fim, há a demência fronto-
temporal, caracterizada por alteração precoce do 
comportamento. O tratamento das demências é 
multidisciplinar, utilizando-se de terapia anticolinesterásica 
em Alzheimer, Corpos de Lewy e  cerebrovascular, enquanto 
a intervenção cirúrgica é a principal terapia na hidrocefalia de 
pressão normal. A demência fronto-temporal tem como 
principal cerne da terapêutica a terapia ocupacional. 
Palavras-chave: Demência. Neurologia. Alzheimer. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Mundialmente, mais de 40 milhões de pessoas vivem 

atualmente com demência, com projeção para aumentar para 

mais de 130 milhões de pessoas em 2050. Assim, as 

demências são síndromes clínicas caracterizadas por 

alterações nos domínios cognitivos significativamente 

importantes para alterar a funcionalidade do paciente, com  a 

memória sendo a mais comumente afetada. Muitas 

neuropatologias estão associadas com demência, como 

doenças cerebrovasculares, doença do Corpos de Lewy e 

doença de Alzheimer, esta última a principal causa de 

demência. O diagnóstico requer uma anamnese bem feita e 

um exame físico minucioso. É importante ressaltar que, em 

alguns momentos, o diagnóstico etiológico de uma síndrome 

demencial só pode ser dado após um período de 

acompanhamento do paciente. Os exames de imagem 

podem auxiliar no diagnóstico ao identificar áreas de 

isquemia, atrofia focal ou tumores, os quais não poderiam ser 
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vistos no exame físico. Por fim, o tratamento das demências 

é multimodal, com os pacientes se beneficiando tanto de 

medidas tanto farmacológicas, como o uso de 

anticolinesterásicos, quanto não farmacológicas, como 

psicoterapia (ARVANITAKIS; SHAH; BENNETT, 2019). Em 

face disso, nosso objetivo é dialogar sobre as principais 

evidências científicas mais recentes no que tange a 

demências. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Nesta revisão bibliográfica narrativa, foram utilizados o 

banco de dados PubMed e a revista The New England 

Journal of Medicine para a coleta de dados. Os critérios de 

inclusão foram artigos de meta-análise, revisão, ensaio 

clínico randomizados de 2017 a 2021 sobre epidemiologia, 

fisiopatologia, diagnóstico e tratamento dos tipos mais 

prevalentes de demência. Além disso, utilizamos dois artigos 

com mais de cinco anos de publicação, pois apresentam um 

peso científico relevante. Os descritores foram alzheimer’s 

disease, vascular dementia, lewy body dementia, 

frontotemporal dementia e normal pressure hydrocephalus. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Doença de Alzheimer (DA) foi descrita em 1907 por 

Alois Alzheimer e desde então tornou-se um importante 

problema de saúde pública, pois com a evolução da medicina 

e o aumento da expectativa de vida as pessoas estão 
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envelhecendo mais e adquirindo mais doenças crônicas 

(OMS, 2021).  

Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde 

como um problema global, a DA demanda atenção por ser 

uma doença  neurodegenerativa sem cura até o momento. 

Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, “A demência rouba a memória, independência 

e dignidade de milhões de pessoas, mas também rouba do 

resto de nós as pessoas que conhecemos e amamos” (OMS, 

2021).  

Dentre os fatores de risco, podemos destacar a idade 

(principal fator), herança multifatorial, sexo feminino, estilo de 

vida (baixa escolaridade e tabagismo) e comorbidades 

(hipertensão arterial sistêmica, diabetes, depressão e 

obesidade). Ademais, existem fatores genéticos relacionados 

a proteína precursora amilóide, presenilina 1 e 2 (causa rara 

de DA familiar que começa na idade adulta), trissomia do 21 

(síndrome de Down) e alterações na APOE alelo 4 (ERATNE; 

ET AL, 2018). Contudo, também devemos destacar alguns 

fatores protetores para tal patologia, como a educação e o 

exercício físico (LANE; HARDY; SCHOTT, 2018). 

Como característica fisiopatológicas gerais da Doença 

de Alzheimer podemos destacar placas cerebrais carregadas 

de beta-amilóide, emaranhados neurofibrilares, perda 

neuronal, diminuição de substância branca, angiopatia 

amilóide, processos oxidativos e inflamatórios 

(QUERFURTH; LAFERLA, 2010).  

A proteína precursora de amiloide (APP) e a proteína 

beta-amilóide (Abeta) são proteínas existentes no sistema 
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nervoso, principalmente, nas sinapses. Em um paciente sem 

Alzheimer essas proteínas são naturalmente clivadas pela 

alfa e gama-secretase e depois depuradas pelo organismo. 

Além disso, a proteína Tau, em indivíduos sem DA, funciona 

na estabilização dos microtúbulos dos axônios neuronais e no 

transporte vesicular, tendo importante papel fisiológico  

(ERATNE; ET AL, 2018). 

Contudo, fatores de risco (idade, baixa escolaridade, 

HAS) somado a fatores genéticos (relacionados a presenilina 

1 e 2 e APOE) causam alterações no processamento das 

proteínas supracitadas. Nesse processo patológico temos 

proteínas precursoras amiloide sendo clivadas por beta-

secretases e gama-secretases, resultando em beta-amiloide 

(principalmente o tipo 42). Esse desbalanço entre maior 

produção de beta-amiloide 42 e diminuição da depuração 

ocasiona a formação de placas amiloides extracelulares 

(ERATNE; ET AL, 2018). 

No que tange à proteína Tau, destaca-se que em seu 

estado de hiperfosforilação ela causa emaranhados 

neurofibrilares intracelulares, pois se torna insolúvel e perde 

a afinidade pelos microtúbulos. Foi observado que a 

quantidade de emaranhados neurofibrilares está diretamente 

relacionada à gravidade da doença de Alzheimer. Além disso, 

estudos recentes revelam que o aumento da quantidade de 

proteína Tau e sua forma fosforilada no líquido 

cefalorraquidiano estão relacionados na redução de pontos 

nos testes cognitivos (QUERFURTH; LAFERLA, 2010). 

Nesse momento o leitor pode pensar que punção liquórica é 
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uma forma de rastreio importante na prática clínica. Contudo 

o diagnóstico da DA é eminentemente clínico (ATRI; 2019).  

Além das duas teorias fisiopatológicas citadas acima, 

também devemos apontar outros mecanismos que englobam 

a DA. Os estudos demonstram que fatores como a falha 

(insuficiência) sináptica, depleção de neurotransmissores, 

disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, alteração da via 

insulínica, doença vascular, inflamação, perda de cálcio e 

alteração no metabolismo do colesterol estão envolvidos nas 

bases fisiopatológicas do Alzheimer (QUERFURTH; 

LAFERLA, 2010). 

O tratamento da Doença de Alzheimer envolve 

medidas farmacológicas e não farmacológicas. Dentre as 

medidas não farmacológicas podemos destacar o suporte 

financeiro, proteção social, informação de direitos legais, 

serviço psicossocial e treinamento físico. Todas essas 

modalidades são importantes no cuidado do paciente com DA 

(OMS, 2021) 

Em se tratando da farmacoterapia da DA ainda temos 

muito a evoluir. No momento não temos nenhum 

medicamento que cure a doença. Os fármacos atuais 

conseguem, no máximo, retardar a evolução natural da 

neurodegeneração em alguns anos. Contudo, existem 

fármacos que estão sendo estudados nesse momento por 

estudos multicêntricos que prometem trazer um novo 

paradigma (WELLER; BUDSON, 2020). 

De acordo com a teoria colinérgica da DA, a doença 

evoluiu com a redução da biossíntese de acetilcolina. Assim, 

uma maneira interessante de tentar retardar a progressão dos 
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sintomas é pelo bloqueio da acetilcolinesterase (enzima 

responsável por degradar a acetilcolina na fenda sináptica), 

permitindo que mais acetilcolina atue nos receptores 

colinérgicos. Alguns dos fármacos que temos disponíveis são 

a donepezila, a rivastigmina e a galantamina (BREIJYEH; 

KARAMAN, 2020).  

A donepezila é um inibidor de 2° geração da 

acetilcolinesterase e é considerada por muitos cientistas a 

principal droga no manejo do Alzheimer. Ela atua se ligando 

reversivelmente a acetilcolinesterase, assim, menos 

acetilcolina é degradada na fenda sináptica e sua 

concentração aumenta. Em geral, tal fármaco é bem tolerado, 

contudo apresenta efeitos adversos devido ao aumento da 

acetilcolina, principalmente, no sistema nervoso e 

gastrointestinal. Vale ressaltar que esse fármaco não altera a 

história natural da doença (BREIJYEH; KARAMAN, 2020). No 

Brasil temos apresentação oral de 5 e 10mg. 

A rivastigmina é um inibidor pseudo irreversível da 

acetilcolinesterase e butirilcolinesterase (encontrado 

principalmente nas células da glia). A rivastigmina se dissocia 

mais lentamente do que a acetilcolinesterase, por isso é 

chamada de pseudo-irreversível, e sofre metabolismo na 

sinapse pela acetilcolinesterase e butirilcolinesterase. Esse 

fármaco está disponível tanto na apresentação por via oral 

como na forma de adesivo transdérmico. Em geral, a via 

transdérmica é melhor tolerada, pois apresenta menos efeitos 

adversos, como náuseas, vômitos, dispepsia, astenia, 

anorexia e perda de peso. Além disso, a liberação 
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transdérmica mantém um nível mais regular de liberação do 

fármaco ao longo do dia (BREIJYEH; KARAMAN, 2020). 

A galantamina apresenta um mecanismo de ação dual. 

Esse fármaco atua como um inibidor competitivo da 

acetilcolinesterase e se liga de forma alostérica na 

subunidade alfa nos receptores nicotina-acetilcolina e os 

ativa. Apresenta boa tolerabilidade e eficácia, como as outras 

drogas supracitadas, além de melhorar sintomas e o 

desempenho das atividades de vida diária (BREIJYEH; 

KARAMAN, 2020). 

Ademais, existe outra classe de fármacos para o 

tratamento da DA que vai atuar pela via do N-metil-d-

aspartato (NMDA). O inibidor do NMDA comercializado no 

Brasil é a memantina. Esse fármaco é indicado, 

principalmente, em casos moderados a graves de Alzheimer 

e pode ser usado junto com um inibidor de 

acetilcolinesterase. Em suma, essa droga é bem tolerada e 

atua por meio do bloqueio dos receptores excitatórios sem 

interferir nas sinapses normais (BREIJYEH; KARAMAN, 

2020). 

No tocante aos futuros tratamentos da DA nós 

podemos apontar alguns medicamentos que já foram 

testados e outros que podem ser uma esperança. Esses 

novos fármacos buscam atuar em alguns pontos específicos 

da fisiopatologia dessa doença neurodegenerativa, como nas 

placas amilóides e na proteína tau. Anticorpos monoclonais 

foram testados para combater o processo de formação da 

placas amilóides, contudo imagens no PET demonstraram 

falha em comprovar uma diferença significativa no desfecho 
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do estudo. Também foi tentando inibir a proteína precursora 

amilóide em outro estudo, porém o desfecho também não 

teve resultado significativo. No momento, as pesquisas com 

vacina anti-tau estão sendo investigadas e testadas em 

modelos animais (WELLER; BUDSON, 2020). 

Outro ponto importante no estudo de pacientes com 

demência é o exame de imagem. Todos os pacientes em 

investigação de declínio cognitivo merecem uma tomografia 

computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) para 

afastar anormalidades estruturais. Em relação a DA em si 

temos de achados radiológicos uma atrofia simétrica na 

região parieto-occipital, principalmente, a atrofia na região 

hipocampal que pode ser observada na TC. Outro achado 

interessante visualizado na RM são pequenas áreas com 

hipersinal e regiões com infartos lacunares. Tais achados são 

comuns na demência vascular e podem ocorrer concomitante 

a DA. Ressalta-se que alguns autores, atualmente, 

consideram a demência vascular como uma forma da DA 

(LANE; HARDY; SCHOTT, 2018). 

Ademais, existem outras ferramentas  interessantes 

para o estudo da DA, contudo não estão na rotina do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Podemos destacar os exames de 

PET e SPECT que possuem o escopo de realizar um estudo 

mais direcionado da parte metabólica e bioquímica do 

cérebro, contribuindo, assim, para um diagnóstico precoce e 

uma possível intervenção mais direcionada para alguns alvos 

moleculares (VALOTASSIOU; ET AL, 2018). 

Uma questão que está em voga ultimamente é o fardo 

do cuidador. Como discutimos anteriormente, a DA é uma 
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doença neurodegenerativa que acomete cognição, memória, 

orientação e outras funções. Ao longo da evolução da doença 

o paciente fica cada vez mais dependente, podendo até ficar 

acamado e precisar de cuidado em tempo integral. Essa 

demanda excessiva de atenção leva ao que chamamos de 

fardo do cuidador, pois a demanda por cuidado, restrição de 

atividades de lazer e pessoais podem sobrecarregar uma 

pessoa ou um pequeno núcleo de familiares (PUDELEWICZ; 

ET AL, 2018). 

Em geral, os estudos brasileiros, até o momento, 

evidenciam muito as dificuldades encontradas pelos 

cuidadores, porém temos poucas pesquisas que demonstrem 

intervenções efetivas para minorar o fardo do cuidador. No 

que tange o perfil desses indivíduos, pode-se destacar que a 

maioria são mulheres, idosas e muitas vezes possuem uma 

relação conjugal com o doente. Porém, tal estatística muda 

de acordo com características culturais, temporais e étnicas 

de cada região (DADALTO; CAVALCANTE, 2021). 

Atualmente, vivemos um paradigma em relação à 

demência vascular (DVa), pois  alguns pesquisadores 

acreditam que o termo demência não estaria correto, pois a 

demência vascular só acomete a memória quando há várias 

áreas de infarto cortical. Além disso, novos estudos estão 

demonstrando que não existe uma única forma, mas vários 

subtipos de demência vascular. Podemos apontar alguns 

deles, como o infarto múltiplo (cortical), pequenos vasos 

(subcortical), infarto estratégico (específico), hipoperfusão, 

hemorrágico e Alzheimer com doença cardiovascular 

(O’BRIEN; THOMAS, 2015).  
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O declínio cognitivo vascular seria um termo mais 

abrangente que reconhece as diversas naturezas de 

patologia vascular para a demência e seus vários subtipos. 

Contudo, não temos critérios diagnósticos precisos para tal 

enfermidade (O’BRIEN; THOMAS, 2015). 

Em relação a suas características epidemiológicas, 

pode-se destacar que a demência vascular é a segunda 

causa mais comum de demência, ficando atrás apenas da 

DA. Os estudos apontam que em países desenvolvidos a 

DVa é responsável por cerca 15% a 20% dos casos de 

demência e em países em desenvolvimento essa 

porcentagem pode chegar até 30% (WOLTERS; IKRAM, 

2019). 

No que tange aos fatores de risco, destaca-se que 

idade avançada, aterosclerose, arteriosclerose, 

(micro)infartos e angiopatia amilóide são importantes peças 

para a formação de patologias demenciais. Um ponto que 

devemos chamar atenção do leitor são as consequências de 

uma doença cerebrovascular aguda, como o acidente 

vascular cerebral (AVC) e o ataque isquêmico transitório 

(AIT). A chance de um indivíduo desenvolver um quadro 

demencial após um ano de um AIT pode chegar até 5% e se 

for um AVC essa porcentagem chega até 34% (WOLTERS; 

IKRAM, 2019). Em face disso, fica evidente a necessidade de 

se prevenir e tratar o mais rápido possível as doenças 

cerebrovasculares. 

A DVa pode ter diferentes apresentações clínicas a 

depender de como ela iniciou. Quando é precedida por um 

AVC o paciente inicia com sintomas focais a depender da 
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região acometida, evoluindo para um quadro demencial. 

Porém, em alguns casos temos apenas um paciente com 

dificuldade de realizar funções executivas e problemas na 

atenção. Ademais, sintomas neuropsiquiátricos estão 

presentes na DVa e na DA, como agitação, distúrbio do sono 

e depressão, sendo esse último mais prevalente na DA. Um 

ponto em comum nessas duas formas de demência é a 

apatia, que se apresenta como o sintoma comportamental 

mais presente nessas patologias  (DEARDORFF; 

GROSSBERG, 2019).  

 Em relação à fisiopatologia da DVa podemos 

destacar diversos processos que irão culminar em um quadro 

demencial, como doença cerebrovascular, alteração do 

parênquima, patologia da microvasculatura, patologia 

lacunar, lesões em substância branca, microinfarto cerebral e 

micro-hemorragias, além de patologias familiares (angiopatia 

amilóide cerebral hereditária e doença microvascular familiar) 

(KALARI, 2018). Convém relembrar que o cérebro não possui 

muita reserva de energia, porém ele consome 15% do débito 

cardíaco, 25% do oxigênio e 25% da glicose do nosso corpo, 

logo, qualquer diminuição de fluxo para esse órgão leva a 

algum prejuízo cognitivo (SUN; 2018). 

A DVa está diretamente ligada a danos isquêmicos, 

edematosos e hemorrágicos no cérebro. Ademais, na história 

natural dessa enfermidade foi notado que arteriosclerose e 

angiopatia amilóide cerebral são as alterações precoces mais 

comuns, seguidas de espaçamento perivascular com 

microinfartos. A doença microvascular está relacionada com 

o processo de necrose, hialinização dos vasos, expansão do 
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espaço perivascular e gliose astrocítica. As mudanças das 

arteríolas se devem ao espessamento da parede e redução 

da camada íntima, resultando em arteriosclerose e fibrose. 

Essa perda da elasticidade impede a acomodação da 

pressão arterial, que varia ao longo do dia, alterando a 

perfusão cerebral e levando ao prejuízo da substância branca 

e das regiões mais profundas do cérebro. Por isso, a doença 

microvascular somada a hipertensão demanda uma 

importante atenção do médico, pois a combinação desses 

processos patológicos resulta em degradação de óxido nítrico 

e disfunção endotelial, além de inflamação com presença de 

linfócitos e macrófagos localizados nos vasos  (KALARI, 

2018). 

Outro substrato importante para a DVa são os infartos 

lacunares, que, frequentemente, são múltiplos, bilaterais e 

coexistem com outras lesões vasculares. Assim, dependendo 

da localização e da extensão da lesão podem variar de 

assintomático até uma incapacidade importante. Em geral, os 

infartos lacunares estão associados com moderada a severa 

aterosclerose (KALARI, 2018). 

No que concerne a lesões na substância branca, 

destaca-se a importância da doença microvascular. Regiões 

de leucoaraiose e zonas próximas demonstram uma redução 

de densidade vascular, correlacionando a doença 

cerebrovascular com esses achados. Tais lesões são mais 

numerosas de acordo com a maior instabilidade de placas 

carotídeas, demonstrando a associação desses eventos e o 

fenômeno tromboembólico (KALARI, 2018).  
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Em relação ao tratamento dessa patologia alguns 

estudos tentaram utilizar os menos fármacos utilizados na 

DA, como os inibidores da acetilcolinesterase e os inibidores 

do NMDA, contudo, tais terapêuticas não demonstraram 

eficácia significativa nem superaram os riscos de efeitos 

adversos (náusea, vômitos, diarreia, e síncope). Por isso, não 

foram aprovadas pela Administração de Alimentos e Drogas 

dos Estados Unidos e seu uso por profissionais de saúde 

consiste em uma prática ‘‘off label’’ (SUN, 2018).  

Novos estudos usando um peptídeo produzido a partir 

do cérebro de porcos (cerebrolisina) estão em andamento, 

contudo, até o momento não possuímos evidências 

suficientes para indicar seu uso. Bloqueadores do canal 

cálcio, como o anlodipino, também possuíram estudos 

inicializados, porém a pesquisa foi pausada sem um motivo a 

esclarecer aparente  (DEARDORFF; GROSSBERG, 2019). 

Em face disso, devemos destacar que o tratamento 

farmacológico preventivo de complicações vasculares é a 

pedra angular para evitar a DVa. Alguns fatores de risco 

modificáveis, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, 

fibrilação atrial, tabagismo, sedentarismo e baixa 

escolaridade precisam ser combatidos (SUN, 2018). 

Podemos alcançar essas medidas com o uso de anti-

hipertensivos, fármacos euglicemiantes, controle rígido do 

colesterol, dieta mediterrânea, prática de atividades físicas, 

incentivo a educação e terapia para cessar o tabagismo. 

Outra demência de grande relevância para a prática 

clínica é a demência por corpos – ou corpúsculos – de Lewy 

(DCL). Algumas fontes diferenciam termos comumente 
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usados como sinônimos, onde “demência com corpos de 

lewy” seria um termo guarda-chuva que incluiria o quadro de 

declínio cognitivo da Doença de Parkinson e a Demência de 

Corpos de Lewy propriamente dita (ARMSTRONG, 2019). 

Neste capítulo, não será usada essa definição mais 

abrangente, visto que não é encontrada com frequência em 

fontes escritas em português e pode causar dificuldades de 

compreensão para o leitor. 

DCL é a segunda demência neurodegenerativa mais 

comum, ficando atrás apenas da Doença de Alzheimer. 

(ARMSTRONG, 2019).  

Essa patologia se encontra incluída no grupo das alfa-

sinucleinopatias, que engloba também a Doença de 

Parkinson (DP) e a atrofia de múltiplos sistemas (AMS) 

(SANFORD, 2018). Como indicado pelo nome, a 

fisiopatologia dessas doenças se baseia no acúmulo anormal 

de agregados da proteína alfa-sinucleína em células 

neuronais e não-neuronais no cérebro. Se essa proteína fica 

acumulada no citoplasma de oligodendrócitos, passa a se 

chamar “corpos de inclusão glial” e dão origem a AMS, já no 

interior de neurônios se denomina “corpos de Lewy” e – 

dependendo da distribuição no sistema nervoso central – 

dará origem a DP ou a DCL (OUTEIRO et al., 2019). Essa 

formação e acúmulo dos corpos de Lewy desencadeia uma 

cascata de eventos intracelulares que se inicia no dano 

mitocondrial e culmina com apoptose e morte celular 

(SANFORD, 2018). 

Embora se acredite que sejam diferentes pontos de um 

mesmo espectro de doença por corpos de Lewy, 
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classicamente a DCL se diferencia da demência da Doença 

de Parkinson pela cronologia das queixas motoras em 

relação a instalação do quadro cognitivo: no Parkinson a 

demência surge após pelo menos um ano desde o início dos 

sintomas motores. Na prática clínica nem sempre esses 

limites são precisos, isso somado à grande sobreposição de 

fisiopatologia e herança genética entre as duas doenças faz 

da diferenciação desses diagnósticos um verdadeiro desafio 

(TAYLOR et al., 2020).  

Nesse sentido, o fenótipo da demência de corpos de 

Lewy se caracteriza por um comprometimento precoce e 

importante de atenção, funções executivas e visopercepção, 

com a memória sendo acometida à medida que a doença 

progride. Algumas características clínicas principais norteiam 

a identificação de um caso de DCL, elas são: cognição 

flutuante com variações acentuadas da atenção e do alerta, 

alucinações visuais recorrentes (ARMSTRONG, 2019), 

distúrbio do sono REM (podendo preceder o declínio 

cognitivo) e um ou mais sinais cardinais de parkinsonismo – 

bradicinesia, tremor de repouso ou rigidez – que surge de 

forma concomitante ou após a instalação da demência 

(OUTEIRO et al., 2019). 

Um caso de provável DCL se caracteriza por um 

quadro demencial consistente com DCL e duas ou mais 

características clínicas principais ou a presença de uma 

dessas características e um biomarcador indicativo da 

doença. Já um caso possível é definido pela presença de uma 

das características mencionadas sem biomarcadores ou a 
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presença de um ou mais biomarcadores sem a clínica 

principal (OUTEIRO et al., 2019). 

A avaliação clínica de um paciente com suspeita de 

DCL se inicia  – como em todos os casos de queixa cognitiva 

– com uma história clínica detalhada. A ordem de 

aparecimento dos sintomas, o padrão de progressão do 

declínio cognitivo e a capacidade de execução de atividades 

instrumentais e básicas da vida diária do paciente (AIVDs e 

ABVDs, respectivamente) devem ser perguntadas. O uso de 

escalas e testes, como MEEM, MoCA, teste do relógio e 

índice de Katz, escala de Lawton e escala de depressão 

geriátrica, são úteis na avaliação inicial, na exclusão de 

outros possíveis diagnósticos e na documentação do declínio 

cognitivo. (ARMSTRONG, 2019). A queixa de alucinações 

visuais recorrentes, complexas (pelo próprio paciente ou por 

cuidadores) estão presentes em cerca de 80% dos casos e 

são um forte indicativo de DCL. De forma similar, a presença 

de um quadro cognitivo flutuante é bastante típica de DCL; 

nesse caso é possível que o relato na anamnese inclua 

períodos de agitação, comportamento inconsistente e 

desatenção similares ao delirium (MCKEITH et al., 2017). 

Embora a identificação direta de uma alfa-

sinucleinopatia por exames de imagem ainda não seja uma 

realidade (ARMSTRONG, 2019), foram desenvolvidos 

critérios para biomarcadores “indicativos” e “de suporte” que 

aumentam a acurácia diagnóstica da doença. Em geral, a 

tomografia computadorizada e a ressonância magnética são 

as neuroimagens estruturais de primeira escolha para a 

avaliação de um paciente com queixas cognitivas e são úteis 
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na medida em que excluem outras patologias intracranianas 

e estabelecem o padrão de atrofia, o qual, na DCL, é marcado 

por certa preservação do lobo temporal mesial associada a 

um maior envolvimento subcortical comparado a DA (CHIN; 

TEODORCZUK; WATSON, 2019). Já exames de 

neuroimagem funcional, como PET e SPECT, irão 

demonstrar baixa captação do transportador de dopamina 

nos gânglios da base, o que não diferencia as diferentes 

condições clínicas com parkinsonismo (DP, DCL, AMS e 

PSP), mas ajuda a excluir patologias que não apresentam 

esse componente motor. Por fim, o hipometabolismo occipital 

observado no PET-FDG, apesar de congruente com a 

fisiopatologia da DCL, não apresenta especificidade e 

sensibilidade suficientes para ser um biomarcador indicativo 

(ARMSTRONG, 2019). 

Quanto ao tratamento, foi demonstrado que pacientes 

em uso de inibidores da colinesterase – como rivastigmina, 

galantamina e donepezila – apresentaram melhor 

desempenho cognitivo comparado ao grupo placebo, além de 

apresentarem boa atuação sobre a incidência e severidade 

das alucinações. O parkinsonismo da DCL possui boa 

resposta a levodopa, mas deve ser usada com cautela pelo 

potencial de exacerbar as alucinações visuais ou 

desencadear agitação e sonolência diurna. No que diz 

respeito à flutuação do alerta, medidas como a revisão da lista 

de medicamentos e intervenções não-farmacológicas têm 

eficácia razoável, mas também é possível se utilizar de 

drogas como quetiapina (antipsicótico atípico) para manejar a 

agitação e prevenir flutuações cognitivas. Além disso, 
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medidas de higiene do sono e terapia farmacológica com 

clonazepam ou melatonina são úteis no manejo dos 

distúrbios do sono REM característicos da DCL (HERSHEY; 

COLEMAN-JACKSON, 2019). 

 A hidrocefalia de pressão normal (HPN) é um diagnóstico 

diferencial das demências caracterizado por uma 

ventriculomegalia por acúmulo de líquido cefalorraquidiano 

(LCR) sem que haja, no entanto, aumento na pressão 

intracraniana (PIC). A síndrome clássica dessa doença 

consiste na tríade: demência, apraxia de marcha e 

incontinência urinária; embora nem sempre esteja presente 

(SKALICKÝ et al., 2020). 

Trata-se de uma hidrocefalia comunicante, ou seja, 

uma condição em que há um aumento no volume de líquor 

intracraniano sem obstrução anatômica do fluxo. Na HPN, 

esse acúmulo ocorre de forma insidiosa, de forma que não 

ocorre aumento significativo da PIC (GRAFF-RADFORD; 

JONES, 2019). A despeito de apresentar uma patogenia 

ainda desconhecida, é possível classificar a etiologia da HPN 

em primária (idiopática ou HPNi) e secundária a uma 

condição clínica que prejudique a absorção do LCR (HPNs). 

De forma geral, não parece haver incidência predominante 

entre homens e mulheres, mas a HPNi é mais observada em 

indivíduos maiores de 60 anos. Além disso, hemorragia 

subaracnóide, meningite, hemorragia intracerebral, tumores e 

trauma cranioencefálico são possíveis causas de HPNs, 

podendo ocorrer em qualquer idade (OLIVEIRA; NITRINI; 

ROMÁN, 2019). 
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Em geral, uma marcha lentificada, com passos curtos 

e baixos de base alargada – descrita muitas vezes como 

“magnética” e “grudada ao chão” – que piora durante a 

mudança de direção é o primeiro comemorativo da HPN. Já 

o componente demencial é marcado por uma lentificação do 

processamento de informações e apatia (demência 

subcortical), mas a memória está pouco comprometida 

quando comparada a DA (SKALICKÝ et al., 2020). Os 

sintomas urinários que completam a tríade clássica são em 

geral aumento da frequência e urgência miccional, compatível 

com a incontinência descrita em lesões de lobo frontal 

(GRAFF-RADFORD; JONES, 2019). 

O diagnóstico da HPN é algo desafiador. Além da 

ventriculomegalia no exame de imagem, não existem 

achados patológicos e radiológicos definitivos para HPN e 

seus critérios diagnósticos continuam sendo objeto de 

discussão (OLIVEIRA; NITRINI; ROMÁN, 2019). Outro 

aspecto relevante é que todos os achados ditos 

característicos da HPN são comumente encontrados em 

indivíduos idosos, podendo ter diversas outras etiologias 

(GRAFF-RADFORD; JONES, 2019). 

O tratamento de primeira linha consiste na colocação 

de uma válvula – derivação ventriculoperitoneal – e posterior 

drenagem do líquor. É um procedimento cirúrgico ao qual 

estão associados riscos, como hematoma subdural, higromas 

e infecções do sistema nervoso central, representando mais 

um desafio no manejo desses pacientes (OLIVEIRA; NITRINI; 

ROMÁN, 2019). 
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A demência frontotemporal (DFT) é uma doença 

neurodegenerativa que atinge os lobos frontal e temporal. Em 

geral, cursa com distúrbio do comportamento e da fala, 

causando problemas nas relações sociais e laborais 

(SIVASATHIASEELAN; ET AL, 2019) .  

Em face disso, a DFT pode ser dividida em três 

espectros de acordo com seu principal acometimento. A 

variante comportamental é o espectro mais comum, gerando 

um declínio na reatividade emocional, nas relações 

interpessoais e nas funções executivas, o que é justificado 

pela atrofia temporal. Outra forma que essa doença se 

apresenta é pela variante semântica, cujo principal ponto é a 

perda do vocabulário, tal comprometimento é causado pela 

atrofia do lobo temporal anteromesial esquerdo. Já a variante 

não fluente apresenta dificuldade na produção motora da fala 

ou na formação de sentenças e a explicação para esse 

comprometimento é atrofia na região perisilviana 

(SIVASATHIASEELAN; ET AL, 2019). 

O diagnóstico dessa patologia é clínico, porém não é 

fácil de ser realizado, pois cursa com o diagnóstico diferencial 

de outras doenças, como um acidente vascular cerebral, 

doenças psiquiátricas e outras condições que estejam em 

uma apresentação inicial. Por isso, é preciso uma boa 

anamnese (investigar se existe outro caso na família), exame 

neurológico detalhado para descartar outras causas e o 

exame de imagem (ressonância magnética) colabora com a 

investigação (SIVASATHIASEELAN; ET AL, 2019). 

Em relação aos exames de imagem para a DFT, pode-

se destacar a importância da ressonância magnética. Tal 
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exame pode ser preferencialmente interpretado com o corte 

coronal em modo T1, revelando a atrofia no lobo fronto 

mesial, lobo orbitofrontal, córtex insular anterior. Ademais, 

com a progressão da doença também podem ser atingidos o 

hipocampo, a ínsula posterior e os lobos parietais 

(DEVENNEY; ET AL, 2019).  

No que tange ao tratamento da DFT, até o momento, 

não existe tratamento farmacológico aprovado pela 

Administração de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos. 

Contudo, atividade física, estímulo da fala, terapia 

ocupacional e educação do cuidador são pontos importantes 

no manejo dessa doença (YOUNES; MILLER, 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

A abordagem de síndromes demenciais é 

importantíssima ao médico generalista, uma vez que a 

prevalência dessas afecções aumenta com o envelhecimento 

populacional. Isso posto, urge o conhecimentos dos princpais 

diagnóstico diferenciais frente à essa situação para a 

definição correta da conduta e encaminhamentos, além da 

valoroza informação de prognóstico. 

Nesse capítulo foram abordadas as pincipais 

demências, quais sejam, DA, DVa, DCL, HPN e DFT, que 

devem entrar como diagnóstico diferencial frente à um 

paciente com quadro clínico demencial, devendo-se atentar 

para as peculiaridades de cada caso para um diagnóstico 

mais acertado. 
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O estudo dessas doenças deve ser cada vez mais 

impulsionado devido ao envelhecimento populacional global 

e o consequente aumento de casos, portanto cabe ao médico 

manter-se atualizado por meio de um estudo contínuo dessas 

afecções. 
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RESUMO: No cenário mundial, o tratamento antirretroviral 
(TARV) tem se mostrado um forte aliado para o processo de 
combate ao HIV e uma forma eficiente de evitar o 
desenvolvimento de AIDS, entretanto, essas medicações 
possuem efeitos colaterais com significado clínico. Portanto, 
este trabalho tem como objetivo mostrar os principais efeitos 
colaterais das medicações utilizadas no TARV, seus manejos 
clínicos e sua relevância na prática clínica. Para isso, a 
metodologia adotada baseia-se em uma revisão de literatura 
buscando responder a seguinte questão norteadora “Qual é 
a importância clínica dos efeitos adversos no tratamento do 
HIV?”. A busca na literatura foi conduzida nas bases de dados 
BVS, MEDLINE, LILACS, e SciELO, resultando em 30384, 
diminuindo para 28854 após remoção de duplicadas. Após a 
triagem restaram 25 artigos, eliminando 17 após leitura 
completa do texto. Dos 7 artigos restantes, todos possuíam 
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objetivo principal avaliar efeitos dos medicamentos 
antirretrovirais. Ao término da análise dos artigos e do 
protocolo, tornou-se ainda mais evidente a importância clínica 
dos efeitos adversos do TARV, além de ser possível 
apresentar resultados quanto ao manejo e aos efeitos 
adversos específicos de cada medicamento. Por fim, o 
presente trabalho apontou a importância clínica dos efeitos 
colaterais advindos do tratamento antirretroviral, destacando 
vias alternativas para o manejo do paciente HIV positivo, 
como a individualização do plano terapêutico. 
Palavras-chave: Fármacos Anti-HIV. Efeitos Adversos. 

Qualidade de Vida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Vírus da Imunodeficiência Humana ou em inglês 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) é um vírus que ataca o 

sistema imunológico, de modo que, quando não tratado, leva 

ao desenvolvimento da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (sigla em inglês AIDS). As células mais atingidas 

são os linfócitos T CD4+, que tem o seu DNA alterado, 

favorecendo a replicação viral, bem como a lise celular, o que 

proporciona a liberação da carga viral para outras células, 

determinando assim a progressão do curso da infecção. O 

HIV é classificado como um retrovírus da subfamília dos 

Lentiviridae. Essa informação é importante, visto que eles 

possuem um tempo de incubação prolongado, postergando 

assim o surgimento dos sintomas da doença (BRASIL, 2021). 

Com o surgimento tardio dos sintomas o início do 

tratamento é adiado, valendo ressaltar que as indicações 
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para início do tratamento antirretroviral (TARV) são as mais 

precoces possíveis. As principais estratégias no tratamento 

inicial do HIV é a monoterapia, terapia dupla e o uso 

combinado de três agentes antirretrovirais (ARV). Os 

fármacos iniciais devem ser eficazes, bem tolerados e de fácil 

posologia, menos custosos possível, com barreira genética 

alta, o que proporciona adesão terapêutica e baixa 

probabilidade de induzir resistência viral, devendo ser 

analisados antes do início do tratamento o uso de 

medicamentos concomitantes e a história prévia de 

intolerância ou hipersensibilidade às medicações (BRASIL, 

2018). 

Em 2017, o Ministério da Saúde, elaborou 

recomendações para o tratamento do HIV no Brasil. O 

esquema inicial de escolha baseia-se no uso de dois 

Inibidores de Transcriptase Reversa Análoga de Nucleosídeo 

(ITRN) ou Inibidores de Transcriptase Reversa Análogo de 

Nucleotídeo (ITRNt) em conjunto com um Inibidor de 

Integrase, sendo a utilização de um plano terapêutico de 

segunda escolha, o uso de dois ITRN ou ITRNt associado a 

um Inibidor de Transcriptase Reversa Não Análogo de 

Nucleosídeo (ITRNN). Dentre as duplas de ITRN ou ITRNt, 

utiliza-se tenofovir (TDF) com lamivudina (3TC). Caso o 

tenofovir seja contraindicado, utiliza-se o abacavir (ABC), e 

no caso desse também ser contraindicado, lança-se mão da 

utilização do zidovudina (AZT). Quem não tolerar TDF, ABC 

e/ou AZT, pode usar o didanosina (ddI) (BRASIL, 2017). 

O inibidor de integrase de escolha inicial é o 

dolutegravir (DTG), sob contraindicação em gestantes e em 
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pacientes com coinfecção de HIV e tuberculose; nesses 

casos utiliza-se então efavirenz (EFZ) e Raltegravir, 

respectivamente (BRASIL, 2017). 

As medicações utilizadas no tratamento do HIV 

possuem efeitos adversos importantíssimos, sendo de 

interesse profissional saber seus manejos clínicos. A 

fisiopatologia da toxicidade dos ITRN e ITRNt é baseada na 

função da enzima inibida, ou seja, a transcriptase reversa. 

Essa enzima pertence ao DNA-polimerase. Os fármacos são 

inibidores relativamente pouco específicos dessa classe de 

enzimas, inibindo também outras DNA-polimerases, como 

aquelas que existem nas mitocôndrias, levando a uma série 

de efeitos colaterais comum a todas essas drogas. Os 

principais são a acidose lática, esteatose hepática, miopatia 

esquelética, neuropatia periférica e pancreatite aguda. Em 

contra partida, os ITRNN são mais específicos para a 

transcriptase reversa do HIV, apresentando menos 

paraefeitos. Os benefícios globais da supressão viral e a 

melhora na função imunológica como resultado da TARV 

superam largamente os riscos associados aos efeitos 

adversos de alguns ARV (BRASIL, 2017). 

Os novos esquemas de ARV estão associados a 

menos efeitos adversos graves ou intoleráveis que os 

esquemas utilizados no passado, e as descontinuidades do 

tratamento têm sido menos frequentes. Dessa forma, espera-

se compreender os principais efeitos adversos associados ao 

TARV e seus manejos, bem como os fatores de risco 

associados aos efeitos adversos dos ARV. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O trabalho em questão é uma revisão integrativa de 

literatura (RIL), possuindo como sua principal característica a 

síntese de conhecimento e busca por aplicabilidade dos 

resultados da bibliografia relevante, facilitando a integração 

entre as produções científicas e a prática profissional 

(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010.) 

 O estudo que segue parte da seguinte questão 

norteadora: “Qual é a importância clínica dos efeitos adversos 

das medicações antirretrovirais no tratamento do HIV?” 

 A busca na literatura foi realizada entre os meses de 

Setembro e Outubro de 2021, nas bases de dados Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Utilizou-se para 

tanto os termos "HIV" e "Efeitos Colaterais" em português e 

em inglês, sendo interligados pelo operador booleano "AND". 

Os artigos identificados pela busca foram importados das 

bases de dados para programa de auxílio ao 

desenvolvimento de revisões Rayyan QCRI, no qual foi 

realizado a triagem a partir da leitura de título e resumo. 

 Os critérios de inclusão utilizados foram: estudos que 

abordavam os efeitos adversos dos medicamentos utilizados 

no tratamento do HIV; artigos publicados nos últimos 5 anos; 

artigos em português ou inglês. Foram excluídos artigos que 

não possuíssem o texto disponível na íntegra, não possuíam 

informações relevantes para responder à pergunta 
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norteadora e os artigos repetidos (que parecem em mais de 

uma base de dados). A amostra final foi constituída por 25 

artigos e para tornar o trabalho mais robusto, foram utilizados 

dados das atualizações do Ministério da Saúde do Governo 

do Brasil. 

 Após os artigos serem selecionados, foi realizada a 

leitura do texto completo, a fim dos dados serem extraídos e 

agrupados de acordo com os dados de interesse, tornando 

possível a classificação dos efeitos adversos dos 

medicamentos utilizados no tratamento do HIV e seu manejo 

clínico. Os resultados foram expostos em tabela e quadros e 

discutidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 30384 artigos identificados pela busca na 

literatura, restaram 28854 após a remoção das duplicatas 

para triagem por título, resumo e ano. Um total de 25 artigos 

foram selecionados para uma leitura completa, e a avaliação 

deles resultou em 7 artigos elegíveis de acordo com os 

critérios de inclusão determinados e 1 protocolo clínico do 

Ministério da Saúde do Brasil foi adicionado. A Tabela 1 

apresenta as principais informações bibliográficas dos 

estudos. 
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Tabela 1. Características dos estudos incluídos 

Autor, 
Ano. 

Objetivo Abordagem 
Dados de 
Interesse  

Tipo de 
bibliografia 

SURIAL et 
al., 2021. 

Definir se 
ocorre 
alteração 
metabólica na 
mudança de 
Tenofovir 

Mudança do 
uso de 
Disoproxil 
para 
Tenofovir 

Alteração 
metabólica 
adversas, 
incluindo 
aumento de 
peso, 
desenvolviment
o de obesidade 
e piora dos 
níveis séricos 
de lipídios 

Coorte 

LATAN et 
al., 2021 

Definir se 
Tenofovir induz 
Osteomalácia 

Análise de 
caso 

Síndrome de 
Fanconi, 
Insuficiência 
renal e doença 
óssea. 
Osteomalácia 
de Fanconi 
Induzida por 
Tenofovir com 
perda renal de 
fosfato 

Relato de 
caso 

ALLEN et 
al., 2021 

Avaliar a 
neurotoxici-
dade do 
tratamento 
antiretroviral 
para HIV  

Revisão de 
literatura 
com 
obtenção de 
dados 

A combinação 
de 
delutegravir/rilpi
virina parece 
aumentar o 
risco de 
sintomas 
depressivos. 
Além do risco 
de 
neurotoxicidade
. 

Revisão de 
literatura 

ZIMBA et Troca de Análise de 3 Nos três casos Relato de 
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al., 2021 efavirenz para 
delutegravir 
leva a síndrome 
inflamatória de 
reconstituição 
imunológica 

casos no 
Hospital de 
Lusaka, 
Zâmbia 

a troca levou a 
síndrome 
inflamatória de 
reconstituição 
imune (IRIS) 

caso 

BRASIL, 
2018 

Dispor 
informações 
para tratamento 
e manejo de 
pacientes com 
HIV 

Revisão de 
congresso  

Apresenta 
os principais 
Efeitos 
colaterais e 
seus manejos 
clínicos 

Protocolo 
clínico 

RAI et al., 
2018 

Demonstrar a 
eficácia, 
mecanismo de 
ação e efeitos 
adversos dos 
inibidores de 
transcriptase 
reversa 

Alterações 
metabólicas, 
terapia 
antirretrovira
l e doença 
cardiovascul
ar em idosos 
portadores 
de HIV 

Dislipidemia, 
diabetes 
mellitus e 
resistência à 
insulina. 
Cardiotoxicidad
e em idoso 

Revisão de 
literatura 

LOCKMAN 
et al., 2021 

Demonstrar a 
eficácia e 
segurança do 
delutegravir 
com 
emtricitabina e 
tenofovir 
alafenomida 
fumarato ou 
tenofovir 
disoproxil 
umarato e 
efarivenz 

Ensaio 
multicêntrico
, aberto, 
randomizad
o 
controlado, 
fase 3 em 22 
centros de 
pesquisa 
(Botsuana, 
Brasil, Índia, 
África do 
Sul, 
Tanzânia, 
Tailândia, 
Uganda, 
EUA e 
Zimbábue) 

Ocorrência de 
refeitos 
adversos na 
gravidez 
composto (ou 
seja, parto 
prematuro, 
bebê nascido 
pequeno para a 
idade 
gestacional, 
natimorto ou 
aborto 
espontâneo) 

Ensaio 
multicêntrico 
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MILBURN 
et al., 
2021 

Avaliar os 
efeitos dos 
medicamentos 
antiretroviral no 
sistema renal 

Estudo de 
literatura 

Ocorrência de 
diminuição da 
Taxa de 
Filtração 
Glomerular 
(TFG), depósito 
de creatinina 
sérica e 
nefrotoxicidade 

Revisão de 
literatura 

Fonte: AMARAL et al., 2021. 

 

Como apresentado na Tabela 1, os artigos 

selecionados possuem como objetivo sanar questionamentos 

e informar acerca de função, segurança e/ou efeitos adversos 

dos medicamentos utilizados no tratamento antirretroviral do 

HIV.  

Os principais efeitos adversos relacionados ao TARV 

são: acidose lática, alterações de densidade mineral óssea 

(DMO), colelitíase, diabetes, resistência insulínica, 

dislipidemia, doença cardiovascular, eventos 

gastrointestinais, eventos hepáticos, eventos renais, 

urolitíase, lipodistrofia, miopatia, elevação de creatina 

fosfoquinase (CPK), rash, reação de hipersensibilidade, 

sangramentos, síndrome de Steve-Johnson, necrólise 

epidérmica tóxica, alterações do sistema nervoso, eventos 

psiquiátricos e supressão de medula óssea.  

 Segundo Surial et al. (2021), os pacientes HIV positivo 

observados pelo seu estudo foram tratados com TARV 

utilizando TDF por um período igual ou superior a 6 meses, 

que foi posteriormente substituído por TAF. Essa substituição 

se deveu a ocorrência nesses pacientes de alterações 

metabólicas indesejadas, incluindo aumento de peso, 



IMPORTÂNCIA CLÍNICA DOS EFEITOS ADVERSOS DOS FÁRMACOS 
UTILIZADOS NO PLANO TERAPÊUTICO INICIAL DO HIV: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

165 
 

desenvolvimento de obesidade e piora dos níveis séricos de 

lipídios. Embora, clinicamente benignos, essas alterações 

afetam a imagem e a autoestima do paciente HIV, devendo 

assim, ser cuidadosamente avaliados (CASTRIGHINI et al., 

2013). 

Seguindo o mesmo raciocínio, Latan et al. (2021), 

relataram a ocorrência de síndrome de Fanconi, insuficiência 

renal e doença óssea (osteomalácia de Fanconi) induzida por 

tenofovir com perda renal de fosfato, em pacientes com HIV, 

durante o TARV. Apesar da síndrome de Fanconi ser 

considerada rara, alterações ósseas são achados comuns em 

pacientes em TARV, de modo que é extremamente relevante 

garantir a qualidade de vida e longevidade do paciente, por 

meio de modificações da terapia farmacológica caso sejam 

observadas tais situações. 

Allen et al. (2021), ao analisar a combinação de 

delutegravir e rilpivirina, identificaram um aumento do risco de 

sintomas depressivos, em pacientes em uso dessa terapia. 

Apesar desse achado, o significado clínico é desconhecido e 

necessita de mais estudos. Além disso, o risco de 

neurotoxicidade parece semelhante entre a TARV com 

delutegravir, rilpivirina e deglutegravir/ rilpivirina em 

comparação a terapia antirretroviral à base de efavirenz. 

Esses sintomas são altamente relevantes, diante da 

estigmatização e suicídio em pacientes HIV, sendo de suma 

importância sua avaliação e atualização no contexto clínico. 

A TARV também pode ser composta pelo esquema 

terapêutico contendo tenofovir, lamivudina e efavirenz. 

Entretanto, o estudo de Zimba et al. (2021), identificaram a 
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ocorrência de síndrome inflamatória de reconstituição imune 

(IRIS) nos pacientes que chegaram a utilizar essa terapia.  A 

IRIS é uma condição inesperada relacionada ao início do 

TARV em pacientes com AIDS avançada, de modo que o 

estudo da TARV abre uma discussão acerca da ocorrência 

dessa síndrome, bem como leva a propor mudanças no 

quadro terapêutico do paciente para que seja evitado o 

desenvolvimento da mesma.  

Outros achados indesejados, ocasionados pela 

utilização dos antiretrovirais, podem ainda ser descritos. 

Alguns desses achados estão relacionados as alterações que 

afetam a gestação, como por exemplo bebê pequeno para a 

idade gestacional, parto prematuro, natimorto ou aborto 

espontâneo (LOCKMAN et al., 2021). Lembrando que a 

gestação é uma condição especial para a mulher, é de suma 

importância que antes de incorporar qualquer conduta 

terapêutica, se faz necessário avaliar os efeitos adversos que 

cada medicamento pode provocar, afim de se escolher a 

terapia farmacológica mais segura tanto para mãe como para 

o feto durante esse período. 

 A nefrotoxicidade é um dos efeitos indesejáveis mais 

observados nas terapias antiretrovirais, com grande 

gravidade. De modo que, o trabalho de Milburn et al. (2017) 

descreve essa reação adversa como um dos principais 

agravos provocados pelos ARV sobre o sistema renal, 

elevando o risco de morbimortalidade. Além disso, outras 

alterações foram evidenciadas, como aumento da creatinina 

sérica e redução da taxa de filtração glomerular. 
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 O protocolo do Ministério da Saúde do Governo do 

Brasil (2018), é um sistema de orientação e diretrizes 

terapêuticas que serve para orientar o manejo da infecção 

pelo HIV em adultos, disponibilizado publicamente e indicado 

para profissionais da saúde. Um dos seus capítulos expõe os 

eventos adversos dos antirretrovirais e seus manejos, 

explicitados de maneira resumida no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Eventos adversos associados aos ARV e seus 
manejos 

ARV 

Efeitos 
adversos de 
relevância 

clínica 

Fatores de risco 
Recomendações de 

manejo. 

ABC 
Reação de 
hipersensibilid
ade  

Presença do alelo 
HLA-B 5701  

Não usar se teste para 
HLA-B 5701 positivo. 
Avaliar substituição por 
TDF. Se TDF 
contraindicado, avaliar 
uso de AZT. 

ATV/r 

Anormalidade
s 
eletrocardiogr
áficas 
(prolongament
o do intervalo 
QRS e PR)  

Pessoas com 
doença preexistente 
do sistema de 
condução Uso 
concomitante de 
outros 
medicamentos que 
podem prolongar os 
intervalos PR ou 
QRS Síndrome do 
QT longo congênito  

Síndrome de Fanconi, 
Insuficiência renal e 
doença óssea. 
Osteomalácia de Fanconi 
Induzida por Tenofovir 
com perda renal de 
fosfato. 

Hiperbilirrubin
emia indireta 
(icterícia 
clínica)  

Presença de alelo 
difosfato de uridina 
(UDP) - 
glucuronosiltransfer
ase 1A1*28 

Fenômeno clinicamente 
benigno, mas 
potencialmente 
estigmatizante. A 
ocorrência de icterícia 
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(UGT1A1*28)  pode afetar a imagem e a 
autoestima da PVHIV, 
devendo, portanto, ser 
cuidadosamente 
avaliada, considerando-
se a substituição do 
medicamento quando 
houver desconforto para 
o paciente. 

Nefrolitíase  
História de 
nefrolitíase  

Avaliar substituição por 
DRV/r ou LPV/r. Se os 
IP/r estiverem 
contraindicados e houver 
resistência documentada 
aos ITRNN (EFV e NVP), 
considerar a substituição 
por INI (INI deverão ser 
solicitados à Câmara 
Técnica, com justificativa 
de indicação).  

AZT 

Anemia e 
neutropenia 
grave   

LT-CD4+ ≤200 
céls/mm³  

Substituir se Hb 
<10,0g/dL e/ou neutrófi 
los <1.000 céls/mm3. 
Avaliar substituição por 
TDF ou ABC. 

Acidose lática 
ou 
hepatomegali
a grave com 
esteatose; 
Lipodistrofia; 
Miopatia;  

IMC >25 (ou peso 
corporal >75 kg) 
Exposição 
prolongada a ITRN  

DGT 

Insônia (<3%), 
cefaleia 
(<2%), 
náuseas e 
vômitos (<1%)  

 

Se DTG tiver sido usado 
como esquema inicial 
preferencial (“primeira 
linha”) e se houver 
intolerância/toxicidade, 
avaliar substituição por 
EFV(b). Se 
contraindicação ao uso 
do EFV, avaliar 

Reação de 
hipersensibilid
ade; 
 

Coinfecção hepatite 
B ou C; 
 
Doença hepática;  



IMPORTÂNCIA CLÍNICA DOS EFEITOS ADVERSOS DOS FÁRMACOS 
UTILIZADOS NO PLANO TERAPÊUTICO INICIAL DO HIV: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 

169 
 

Hepatotoxicid
ade; 

substituição por ATV/r (se 
impossibilidade de ATV/r, 
avaliar DRV/r ou LPV/r) 
Quando utilizado como 
TARV de uso restrito 
(“terceira linha”), opções 
disponíveis limitadas – 
avaliar genotipagem Seu 
uso em MVHIV com 
possibilidade de 
engravidar deve ser 
associado a método 
contraceptivo eficaz, 
preferencialmente os que 
não dependam da 
adesão (DIU ou implantes 
anticoncepcionais)  

DRV/r 

Hepatotoxicid
ade  

Doença hepática 
prévia; 
 
Coinfecção HBV 
e/ou HCV;  
 
Uso concomitante 
de medicamentos  
 
hepatotóxicos;   

Avaliar substituição por 
ATV/r. Se ATV/r 
contraindicado, avaliar 
LPV/r; 
 
Quando utilizado como 
TARV de uso restrito 
(“terceira linha”), opções 
disponíveis limitadas - 
avaliar genotipagem; 

Reações de 
hipersensibilid
ade e 
cutâneas 
graves  

Alergia às 
sulfonamidas  

Para reações de 
hipersensibilidade, 
substituir por outra classe 
terapêutica  

EFV 

Toxicidade 
persistente no 
SNC 
(tonturas, 
sonolência, 
insônias, 
sonhos 
vívidos, 

Depressão ou outro 
transtorno mental 
(anterior ou no 
início)  

Orientar sobre tais 
eventos e informar que 
normalmente 
desaparecem ao final das 
primeiras semanas de 
tratamento. 
 
Orientar tomada da 
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“sensação de 
embriaguez”) 
ou sintomas 
mentais 
(ansiedade, 
depressão, 
confusão 
mental)  

medicação ao dormir. 
Avaliar substituição por 
NVP ou IP/r se 
persistirem os sintomas 
neurológicos. 
  
Os efeitos adversos 
neurológicos podem ser 
exacerbados com o uso 
concomitante de álcool. É 
necessário que abordar o 
uso recreativo de álcool e 
outras drogas, 
aconselhando o paciente 
para que o uso do 
medicamento não seja 
interrompido.  
 
Se hepatotoxicidade 
grave, reações de 
hipersensibilidade ou 
intolerância/toxicidade, 
avaliar substituição por 
ATV/r (na impossibilidade 
de ATV/r, avaliar DRV/r).  

Convulsões  
Histórico de 
convulsões  

Hepatotoxicid
ade  

Doença hepática 
prévia Coinfecção 
HBV e/ou HCV Uso 
concomitante de 
medicamentos 
hepatotóxicos  

Reações de 
hipersensibilid
ade e 
cutâneas 
graves  

Fator(es) de risco 
desconhecido(s)  

Ginecomastia  
Fator(es) de risco 
desconhecido(s)  

Avaliar substituição por 
NVP ou ATV/r (na 
impossibilidade de ATV/r, 
avaliar DRV/r). 

ETV 

Reações de 
hipersensibilid
ade e 
cutâneas 
graves  

Fator(es) de risco 
desconhecido(s)  

Opções disponíveis 
limitadas – avaliar 
genotipagem. 

LPV/r 

Anormalidade
s 
eletrocardiogr
áficas 
(prolongament
o do intervalo 

Pessoas com 
doença préexistente 
do sistema de 
condução Uso 
concomitante de 
outros 

Usar com precaução em 
pessoas com doença pré-
existente de condução ou 
que estejam tomando 
medicamentos 
concomitantes que 
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QRS e PR, 
torsades de 
pointes  

medicamentos que 
podem prolongar os 
intervalos PR ou 
QRS Síndrome do 
QT longo congênito 
Hipocalemia  

possam prolongar os 
intervalos PR ou QRS  

Hepatotoxicid
ade  

Doença hepática 
prévia Coinfecção 
HBV e/ou HCV Uso 
concomitante de 
medicamentos 
hepatotóxicos  

Substituir por EFV (se 
sensível) ou ATV/r (na 
impossibilidade de ATV/r, 
avaliar DRV/r). 
 
Se falha terapêutica com 
ITRNN (EFV, NVP), e 
demais IP/r 
contraindicados, 
considerar INI (INI 
deverão ser solicitados à 
Câmara Técnica, com 
justificativa de indicação)  

Pancreatite  
Aids avançada, 
abuso de álcool  

Substituir por ATV/r (na 
impossibilidade de ATV/r, 
avaliar DRV/r) Se falha 
terapêutica com ITRNN 
(EFV, NVP), e demais 
IP/r contraindicados, 
considerar INI (INI 
deverão ser solicitados à 
Câmara Técnica, com 
justificativa de indicação)  

Dislipidemia  

Fatores de risco 
para doença 
cardiovascular, 
como obesidade e 
diabetes  

Estimular a adoção de um 
estilo de vida saudável, 
incluindo alimentação 
equilibrada, prática de 
atividade física e redução 
do tabagismo 
 
Considerar uso de 
fibratos e estatinas 
 
Substituir por ATV/r (na 
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impossibilidade de ATV/r, 
avaliar DRV/r)  

Diarreia   

A diarreia pode ser 
manejada com 
adequações de dieta e 
medicamentos 
sintomáticos, como a 
loperamida  
 
Substituir por ATV/r (na 
impossibilidade de ATV/r, 
avaliar DRV/r)  

NVP 

Hepatotoxicid
ade Erupção 
cutânea (rash) 
grave e 
reação de 
hipersensibilid
ade, incluindo 
síndrome de 
Stevens-
Johnson  

Doença hepática 
prévia Coinfecção 
HBV e/ou HCV Uso 
concomitante de 
medicamentos 
hepatotóxicos LT-
CD4+ inicial alto 
(>250 céls/mm³ em 
mulheres ou >400 
céls/mm³ em 
homens)  

Se hepatotoxicidade leve, 
considerar a substituição 
por EFV Se 
hepatotoxicidade grave e 
hipersensibilidade, 
avaliar substituição por 
ATV/r (na impossibilidade 
de ATV/r, avaliar DRV/r 
ou LPV/r)  

RAL 

Rabdomiólise, 
miopatia, 
mialgia  

Uso concomitante 
de outras drogas 
que aumentam o 
risco de miopatia e 
rabdomiólise, 
incluindo estatinas  

Opções disponíveis 
limitadas avaliar histórico 
de uso e genotipagem  

Hepatotoxicid
ade  
 
Erupção 
cutânea (rash) 
grave e 
reação de 
hipersensibilid
ade  

Fator(es) de risco 
desconhecido(s)  
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TDF 

Risco de 
toxicidade 
renal Lesão 
renal aguda e 
síndrome de 
Fanconi  

Doença renal prévia 
Mais de 50 anos 
IMC <18,5 ou baixo 
peso corporal (<50 
kg), especialmente 
em mulheres 
Diabetes não 
tratada Hipertensão 
não tratada O uso 
concomitante de 
fármacos 
nefrotóxicos ou de 
IP/r  

Avaliar substituição por 
ABC(a) ou AZT Não 
iniciar TDF se doença 
renal prévia, TFGe <60 
mL/min ou insuficiência 
renal. Usar com 
precaução quando 
hipertensão não 
controlada, diabetes não 
tratada, idoso ou baixo 
peso corpora l. 

Diminuição da 
densidade (e) 
mineral óssea  

História de 
osteomalácia ou 
fratura patológica 
Fatores de risco 
para osteoporose ou 
perda de densidade 
mineral óssea 
Deficiência de 
vitamina D  

Acidose 
láctica ou 
hepatomegali
a grave com 
esteatose  

Exposição 
prolongada a ITRN 
Obesidade Doença 
hepática  

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde (BRASIL, 2018). 

 

Existem três principais fatores que podem predispor os 

indivíduos a manifestarem efeitos adversos dos 

medicamentos ARV, são elas: comorbidades que aumentam 

o risco de efeitos adversos ou os exacerbam, interações 

medicamentosas que podem aumentar a toxicidade dos ARV 

ou de outros fármacos em uso concomitante e fatores 

genéticos (BRASIL, 2018). 
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Em vigência de efeito adverso grave ou 

potencialmente fatal, ou, ainda, hipersensibilidade, a TARV, 

de modo geral, deve ser gradualmente removido do 

tratamento e substituído por um outro esquema de 

segurança.  

 

CONCLUSÕES  

 

Os artigos analisados demonstram de modo específico 

os efeitos colaterais e suas condutas. No geral, existem 

melhorias quanto a amenização desses efeitos e quanto ao 

manejo diante deles. Além disso, a literatura apresenta 

robustez nos dados e demonstram que a qualidade do 

tratamento e manejo dos efeitos colaterais são estudados e 

testados de forma ampla, produzindo uma melhor qualidade 

de vida para o paciente, sendo assim considerado de suma 

importância clínica.  
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RESUMO: 
As epilepsias afetam 50 milhões de pessoas ao redor do 
mundo. Mais de um terço destas não atingem controle 
satisfatório das crises com o tratamento clínico padrão 
otimizado. O fenômeno da farmacorresistência da epilepsia 
impacta significativamente a qualidade e a expectativa de 
vida destas pessoas, bem como acarreta altos custos direta 
e indiretamente. Infelizmente os fármacos antiepilépticos 
aprovados para uso nos últimos vinte anos falharam 
notavelmente por ter eficácia não superior aos de primeira 
geração. Isto evidencia a premente necessidade de modificar 
os paradigmas de desenvolvimento de fármacos 
antiepilépticos, bem como a demanda de tratamentos não 
farmacológicos no sentido de fornecer melhor controle de 
crises nos casos de epilepsia resistente ao tratamento clínico. 
 
Palavras-chave: Epilepsia, farmacorresistência, fármacos 

antiepilépticos, tratamento. 
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INTRODUÇÃO 

 

            As epilepsias são um grupo heterogêneo de doenças 

que têm em comum a predisposição duradoura a manifestar 

crises epilépticas. As crises epilépticas, por sua vez, são um 

conjunto de sintomas e sinais motores e não-motores 

(autonômicos/vegetativos, viscerais, psicológicos, etc) 

provocados pela descarga hipersincrônica de redes 

neuronais. Deve-se notar que uma crise epiléptica isolada 

não necessariamente equivale a diagnóstico epilepsia. Pois 

uma crise epiléptica pode ser devida a desencadeante agudo 

como hiponatremia, hipoglicemia, febre, infecção, trauma 

recente etc, chamada crise “sintomática aguda”. Para efeito 

de diagnóstico de epilepsia, as crises devem ser espontâneas 

(sem desencadeante imediato) e recorrentes (2 crises 

intervaladas mais de 24 h uma da outra). Ainda, crises 

isoladas associadas a risco de recorrência ≥60% implicam 

diagnóstico de epilepsia. Tal é o caso de crises isoladas 

associadas a lesão remota (ex.: acidente vascular cerebral ou 

trauma crânio-encefálico há mais de 60 dias) ou associadas 

a exame de imagem anormal (ex.: esclerose hipocampal, 

neurocisticercose, tumor, abscesso) (SCHEFFER et al, 

2017). 

 A epilepsia afeta cerca de 50 milhões de pessoas no 

mundo  (OMS, 2019). Aproximadamente 80% destas vivem 

em países com indicadores sociais baixos e médios (FEIGIN 

et al., 2017) . As epilepsias estão associadas ao aumento do 

risco de morbilidade e mortalidade (SVEINSSON et al., 2020) . 

Estimativas apontam que 60-70% das pessoas com epilepsia 
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respondem ao tratamento clínico (fármacos antiepilépticos, 

FAE), enquanto 30-40% se tornam resistentes ao tratamento 

em algum momento (CHEN et al., 2018; JANMOHAMED; 

BRODIE; KWAN, 2020) . As pessoas com epilepsia 

farmacorresistente (EFR) têm de conviver com limitações 

socioeconômicas e psicológicas consideráveis. O controle 

insatisfatório das crises epilépticas, sobretudo as de tipo 

tônico-clônico generalizado, é o mais importante fator de risco 

para morte súbita em epilepsia (sudden unexpected death in 

epilepsy, SUDEP) (THURMAN et al., 2017). 

          Talvez a mais importante crítica a ser feita à pesquisa 

e desenvolvimento de medicamentos no que tange os 

fármacos antiepilépticos (FAE) mais novos é a sua eficácia, a 

qual não é superior à dos FAE de 1ª geração. Nesse cenário 

despontam novos paradigmas de triagem e de modelamento 

de fármacos, bem como novas modalidades cirúrgicas, 

inclusive de neuroestimulação que, em casos bem 

selecionados, podem conduzir a uma melhora significativa no 

controle das crises farmacorresistentes, ou, em alguns casos, 

à completa remissão da doença. 

           Pelo menos quatro padrões de farmacorresistência 

são documentados na clínica das epilepsias: 1) “de novo” ou 

“ab initio”: o paciente nunca entra em liberdade de crises 

desde o início dos sintomas; 2) resistência tardia ou 

retardada: o paciente inicialmente responsivo e livre de crises 

torna-se tolerante ao tratamento. As crises epilépticas voltam 

a ocorrer e tornam-se incontroláveis; 3) resistência crescente-

decrescente ou flutuante: o paciente alterna períodos livres 

de crise associados à resposta terapêutica com períodos de 
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crises mal controladas; 4) epilepsia inicialmente resistente 

que torna-se progressivamente sensível ao tratamento clínico 

(LÖSCHER et al., 2020)  Estudos de seguimento sugerem que 

a probabilidade de sucesso do tratamento farmacológico cai 

para cerca de 10% ou menos após duas falhas terapêuticas 

com FAE adequadamente escolhidos para o tipo de crise em 

regime posológico otimizado. Na maior parte dos casos de 

farmacorresistência, esta característica está presente já nas 

primeiras manifestações da doença (CHEN et al., 2018) . Uma 

incidência EFR de 30-40% na população geral com epilepsia 

tem sido relatada historicamente (WHELESS; GIENAPP; 

RYVLIN, 2018) . 

 Em 2010, a EFR foi definida pela ILAE (International 

League Against Epilepsy) como "falha de duas tentativas de 

tratamento com fármaco/s (ou monoterapia ou combinação) 

escolhido/s adequadamente para o tipo de crise, tolerado/s, 

em esquema posológico otimizado, em alcançar a liberdade 

de crises (de todos os tipos) durante 12 meses, ou 3 vezes o 

intervalo entre crises antes do início do tratamento" (KWAN 

et al., 2010) . O objetivo principal da definição da ILAE é 

operacional, ou seja, orientar o manejo clínico dos pacientes. 

 Esta estimativa, contudo, não tem em conta a 

definição atual de EFR. Além disso, a validade da definição 

de EFR pela ILAE em espelhar a EFR na população ainda 

não foi avaliada em grandes coortes baseadas em população. 

Estimativas epidemiológicas precisas dos fatores de risco 

para EFR e sua prevalência seriam inestimáveis para 

desenvolver programas de tratamento direcionados e otimizar 



MODALIDADES TERAPÊUTICAS INOVATIVAS NA EPILEPSIA 
FARMACORRESISTENTE 

180 
 

a disposição de recursos para cuidados de saúde para esta 

população. 

 Uma revisão sistemática avaliou a coerência entre as 

definições de epilepsia resistente a medicamentos na 

literatura e a definição da ILAE (KALILANI et al., 2018) . 

Devido a não utilização de uma definição unânime, algumas 

inconsistências têm prejudicado a investigação EFR até o 

presente. Isto evidencia a necessidade de atualizar as 

estimativas de prevalência de EFR na população geral com 

eilepsia (KALILANI et al., 2018). 

 A capacidade de recolher informação determina a 

capacidade de classificar corretamente os pacientes. Esta é 

uma preocupação particularmente nos estudos 

retrospectivos, uma vez que os registros médicos podem não 

ser suficientemente detalhados para permitir uma inferência 

sobre a adequação do FAE.  

     Os fatores: início em idade precoce, status epilepticus, 

epilepsia sintomática (i.e., de causa conhecida), déficit 

neurológico associado, resultados anormais aos exames de 

imagem, comorbidades psiquiátricas e retardamento mental 

têm sido associados ao risco aumentado de EFR. Ao mesmo 

tempo, sexo, histórico familiar, crises epilépticas febris e tipo 

de crise não são considerados fatores de risco. Isto pode 

refletir uma correlação real, mas também pode ser reflexo do 

tamanho amostral reduzido e de variações na metodologia 

entre os estudos (KALILANI et al., 2018) . Em conjunto, isto 

evidencia a necessidade de futuros estudos que empreguem 

critérios de classificação homogêneos e bem estabelecidos 

para estratificação de risco. Isto inclui a necessidade de 
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aplicar prospectivamente uma definição consistente com a 

diretriz ILAE, considerando o impacto inerente no diagnóstico 

e tratamento, bem como os novos FAE disponíveis no 

mercado. No que diz respeito a fármacos novos como 

perampanel, ezogabina, felbamato, brivracetam, 

eslicarbazepina, entre outros, a sua eficácia no controle das 

EFR está sob avaliação. E os resultados preliminares parece 

não indicar eficácia aumentada, havendo necessidade de 

maiores investigações para confirmação. 

MATERIAIS E MÉTODO 

     O estudo em questão consiste em uma revisão 

bibliográfica narrativa, em que foi realizado um levantamento 

de dados na literatura, incluindo estudos publicados entre 

2016 e 2021, com os descritores: Epilepsy, Drug resistance, 

pharmacoresistance, treatment e therapy. Selecionamos 

artigos apenas de língua inglesa, originais ou de revisão, com 

maior número de citações. Dessa forma, foram excluídos 

desta revisão os artigos publicados antes de 2016, aqueles 

que não apresentavam relação com o tema proposto e os 

artigos que não foram escritos no idioma Inglês. Com o 

objetivo de abordar novas opções farmacológicas e não 

farmacológicas para o tratamento da epilepsia,  discorremos 

a seguir sobre a grande problemática que envolve a 

farmacorresistência e observada em muitos pacientes 

acometidos pela doença. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

     A descoberta do valor preditivo do ensaio do eletrochoque 

máximo para fármacos eficazes contra crises generalizadas 

tônico-clônicas, descrito por Merritt e Putnam (1936) e o 

pentilenotetrazol subcutâneo na década de 1950 constituíram 

o chamado “paradigma clássico” que dominou a triagem de 

FAE até fins do século XX. De fato, os FAE descobertos entre 

1936 e 1998 foram descobertos nesses dois testes (Löscher 

et al. 2020). A mais importante crítica feita aos FAE 

desenvolvidos no “paradigma clássico” nas últimas 2 décadas 

é o fato de eles terem falhado em modificar a prevalência da 

farmacorresistência. Em outras palavras, os FAE de “2ª 

geração” não são mais eficazes do que os FAE mais antigos, 

ainda que tenham perfis melhorados de farmacocinética e de 

paraefeitos (LÖSCHER, 2017) . Isto tem sido atribuído a 

diversas causas. As crises epilépticas agudas induzidas em 

animais saudáveis têm como desvantagem a ausência das 

modificações de redes neurais presentes na epilepsia, as 

quais tornam o limiar ictal do tecido cerebral 

constitutivamente baixo. Além disso, as características 

farmacológicas do modelo de indução das crises epilépticas 

agudas por quimioconvulsivante são dependentes do sistema 

neurotransmissor envolvido (LOSCHER et al., 2020). Neste 

contexto, a caracterização farmacológica do modelo de 

eletrochoque corneal de 6 Hz em camundongos mostrou 

poder preditivo aumentado para as crises epilépticas 

farmacorresistentes em comparação com os modelos 

clássicos (BARTON et al., 2001) . Isto resultou na descoberta 

da ação antiepiléptica de largo espectro do levetiracetam, que 
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tem uma eficácia moderada nas crises epilépticas focais 

resistentes a outros fármacos (PATEL; WILCOX; METCALF, 

2017) . 

      Entre os modelos com maior valor preditivo, citam-se o 

abrasamento (kindling) elétrico amigdalóideo resistente a 

lamotrigina em ratos, a seleção de ratos não-responsivos à 

fenitoína a partir de um plantel de animais submetidos a 

abrasamento elétrico amidalóideo e ainda o ácido caínico 

intrahipocampal em camundongos. Todos estes têm sido 

recentemente integrados ao Programa de Triagem de 

Terapias da Epilepsia (Epilepsy Therapy Screening Program) 

do National Institutes of Health dos EUA (METCALF et al., 

2019) . 

Paralelamente, os modelos para  testagem de alto 

rendimento tornaram-se uma tendência (LOSCHER et al., 

2020). Notavelmente, estes modelos têm o apelo ético de 

utilizar seres vivos com capacidade reduzida de sofrer 

relacionada com uma menor complexidade orgânica. Esses 

modelos incluem o nematelminto Cenorhabditis elegans 

(ZHU et al., 2020), o sarcodíneo de vida livre Dictyostelium 

discoideum (MARTÍN-GONZÁLEZ; MONTERO-BULLÓN; 

LACAL, 2021) , as larvas de zebrafish (Danio rerio) 

(BRILLATZ et al., 2020)  e culturas celulares (principalmente 

humanas). 

 Os avanços no tratamento das raras e devastadoras 

epilepsias monogênicas (ex.: síndrome de Dravet) são bons 

exemplos de medicina de precisão e de desenvolvimento de 

medicamentos com base em alvos e incluem nucleotídeos 

antisense e modulação gênica por vírus adenoassociado 
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(ISOM; KNUPP, 2021) . Contudo, as epilepsias monogênicas 

são relativamente raras e representam aproximadamente  

menos de 1% das epilepsias. Como as epilepsias em geral, a 

absoluta maioria das EFR tem padrão poligênico. Neste 

cenário, conceitos como modelamento molecular in silico 

objetivando dois alvos moleculares com uma só molécula 

farmacológica, e ainda a abordagem multissistêmica do 

genoma para descoberta e validação racional de alvos 

terapêuticos tem sido demonstrado com valor inestimável 

para suprir a imperiosa demanda de FAE de eficácia 

aumentada (LOSCHER et al., 2020). 

        O conceito de "fusão" de fragmentos moleculares 

distintos, respectivamente com afinidade por dois alvos 

distintos previamente conhecidos foi utilizado para 

modelagem in silico do composto padsevonil. Ele é o primeiro 

deste gênero, com uma elevada afinidade para a proteína 

pré-sináptica SV2 (alvo do levetiracetam) e um modulador 

alostérico de moderada afinidade do receptor GABAA (como 

as benzodiazepinas, mas com menor afinidade) (WOOD et 

al., 2020) . Com base na eficácia antiepiléptica aumentada da 

associação de benzodiazepinas com levetiracetam, buscou-

se um composto com perfil de eficácia/segurança melhorado, 

que diminuísse o potencial de tolerância, dependência e 

efeitos adversos característicos das benzodiazepinas. 

       Outro exemplo é o de Srivastava e colaboradores (2018), 

que utilizaram uma abordagem genômica para desvendar 

potenciais alvos moleculares no modelo crônico da 

pilocarpina em ratos. Estes autores estabeleceram o perfil de 

expressão gênica de todo o genoma em hipocampos para 
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selecionar "módulos" de co-expressão, ou seja, grupos de 

genes relacionados entre si tanto por integrarem vias 

metabólicas em comum quanto por estarem sujeitos a uma 

regulação comum, cuja expressão estivesse 

significativamente aumentada ou diminuída nos ratos com 

epilepsia. Doze destes módulos foram significativamente 

expressos de maneira diferencial em animais epilépticos. A 

especificidade dos módulos, o tipo celular e seus respectivos 

processos funcionais foram avaliados através de análise de 

enriquecimento. Nove dos 12 módulos estiveram 

correlacionados com crises. Dentre eles, o módulo 18, 

expresso em micróglia e enriquecido por inflamação, exibiu a 

expressão mais significativamente diferenciada 

(SRIVASTAVA et al., 2018) . 

 Previu-se que muitos receptores de membrana 

influenciariam a expressão destes conjuntos de genes numa 

regulação específica. Entre eles, o receptor do fator 1 

estimulador de colônia de macrófagos (CSF1-R), foi previsto 

como um importante regulador de dois dos sete módulos 

acima mencionados incluindo o módulo 18. Em seguida, foi 

testado o PLX3397, um inibidor do domínio 

intracitoplasmático tirosina cinase do CSF1-R, além de 

compostos análogos. Foi demonstrado que o PLX3397 e 

análogos são citotóxicos para micróglia em doses elevadas. 

No entanto, em doses baixas estes compostos foram capazes 

de reverter o fenótipo ativado da micróglia para o fenótipo 

quiescente. O PLX3397 reduziu notavelmente a frequência e 

a duração das crises epilépticas espontâneas nos modelos 

MTLE por pilocarpina sistêmica e por ácido caínico 
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intrahipocampal em ratos. Por outro lado, o composto não 

bloqueou as crises epilépticas agudas sintomáticas por 

pilocarpina e por ácido caínico em ratos naive, o que constitui 

um importante diferencial entre os fármacos antiepilépticos 

previamente descobertos (SRIVASTAVA et al., 2018) . 

      Após ensaios controlados randomizados (RCT) 

(DWIVEDI, R. et al., 2017) , a segurança e a eficácia do 

tratamento cirúrgico em casos selecionados de EFR 

tornaram-se evidentes. De 10 a 50% das pessoas são 

elegíveis para tratamento cirúrgico. Mesmo assim, menos de 

1% delas são referidas anualmente a serviços de abordagem 

multiprofissional integral dedicados a epilepsia, onde 

especialistas multidisciplinares são capazes de determinar se 

a cirurgia pode ou não ser benéfica para cada caso, 

considerando tratamentos alternativos como a 

neuroestimulação, ou mesmo excluir a presença de 

farmacorresistência verdadeira (ENGEL, 2018) . 

 Novas modalidades semiológicas de imagenologia 

eletrofisiologia invasiva nas últimas duas décadas tem 

permitido a identificação topográfica precisa das áreas 

ictogênicas. 

 As imagens de alta resolução tem possibilitado a 

detecção de pequenas malformações corticais focais 

candidatas a ressecção com bom prognóstico, inclusive nos 

pacientes pediátricos, sendo responsável pelo aumento da 

incidência de ressecções extratemporais. Imagens funcionais 

assumem grande importância nas lesões múltiplas da 

esclerose tuberosa, polimicrogIria ou esquizencefalia, em que 

apenas uma lesão ou pequeno grupo delas é ictogênico. 
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Imagens estruturais, particularmente a tratografia ou imagem 

tensora de difusão (diffusion tensor imaging, DTI), uma 

modalidade de ressonância magnética estrutural (structural 

nuclear magnectic resonance, sNMR) tem proporcionado 

considerável refinamento do planejamento cirúrgico  

possibilitando melhor prognóstico no que tange os déficits 

oriundos da cirurgia (ENGEL, 2018) .. 

 Vários estudos tem dado conta de que a banda de 

oscilações de alta frequência (high frequency oscillation, 

HFO), que tem sido considerada a marca registrada do tecido  

ictogênico, pode ser registrada de maneira reprodutível a 

partir de eletrodos colocados quer no córtex 

(eletrocorticografia, ECoG, a partir de eletrodos de grelha 

subdurais) quer em estruturas subcorticais profundas 

(estereo-eletroencefalografia, sEEG) tais como o lobo 

temporal mesial e a ínsula. Isto pode ser feito como 

monitorização intra-operatória ou como registro ambulatorial. 

A ressecção de toda a área geradora de HFO tem sido 

fortemente correlacionada a desfecho livre de crises 

epilépticas no pós-operatório (ENGEL, 2018) . 

 A termocoagulação por radiofrequência e a ablação 

térmica por laser intermitente são duas novas técnicas semi-

invasivas que foram aprovadas na Europa em 2019. Estas 

são mais eficazes para lesões pequenas e discretas. A 

ablação a laser provou não ser tão eficaz para MTLE quanto 

a amigdalocorticohipocampectomia clássica. Mas quando o 

paciente fica totalmente livre de crises, ela está associada a 

menor déficit neuropsiquiátrico. Uma vantagem deste 

procedimento é que se ablação a laser não for bem sucedida, 
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a cirurgia ablativa tradicional pode ser realizada num segundo 

momento (BOURDILLON et al., 2019; CHIPAUX et al., 2019). 

 As técnicas de neuroestimulação tem se tornado cada 

vez mais aceitas como alternativa de tratamento para 

pacientes com epilepsia resistente a medicamentos que não 

são elegíveis para cirurgia. Em vez de substituir a cirurgia 

ressectiva, estas técnicas são uma opção quando a 

ressecção não pode ser feita sem déficits neurológicos 

inaceitáveis, tais como nas lesões situadas em áreas corticais 

de função eloquente, ou na ELTM bilateral.  Até o momento 

não existe qualquer orientação sobre como utilizar as várias 

modalidades de neuroestimulação (BOON et al., 2018) . 

 A eficácia e segurança da estimulação do nervo vago 

(vagal nerve stimulation, VNS), estimulação cerebral 

profunda (deep brain stimulation, DBS) e neuroestimulação 

responsiva (responsive neurostimulation, RNS) em pessoas 

com EFR tem sido apoiada por provas de qualidade baixa a 

moderada. Há provas de qualidade muito baixa a moderada 

que apoiam a eficácia e tolerabilidade de sessões repetidas 

de estimulação transcraniana por corrente contínua 

(transcranial direct current stimulation, TDCS) em pessoas 

com ELTM com EH e síndrome de Lennox-Gastaut. A DBS e 

a RNS tem sido capazes de diminuir significativamente a 

frequência das crises. Esta tendência em certos casos parece 

aumentar ao longo do tempo. Para as modalidades VNS 

transcutânea (tVNS), a estimulação magnética transcraniana 

(transcranial magnetic stimulation, TMS) e a estimulação do 

nervo trigémeo (trigeminal nerve stimulation, TMS) não 
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existem atualmente dados suficientes para apoiar a eficácia 

na redução de crises (Boon et al. 2018).  

 Estas modalidades parecem ser bem toleradas 

(evidência de muito baixa a baixa qualidade), não tendo sido 

comunicados quaisquer efeitos adversos importantes. 

Entretanto é necessário ter cuidado na aplicação de VNS em 

pessoas com apneia do sono, bem como na aplicação de 

DBS em pessoas com perturbações do humor e da memória, 

uma vez que essas modalidades podem exacerbar os 

sintomas. A eficácia da RNS, por sua vez, depende da 

capacidade do algoritmo de detectar automaticamente o 

início da atividade ictal, o que, por sua vez, depende em 

grande parte da sua capacidade de excluir artefactos 

fisiológicos (ex.: contração muscular) e ruído ambiental. As 

técnicas de neuroestimulação raramente tornam o paciente 

livre de crises (Boon et al. 2018) 

 Mesmo quando os pacientes são referidos como 

candidatos à cirurgia, o retardo médio entre o início da doença 

farmacorresistente e a cirurgia é superior a 20 anos. Isto leva 

a epileptogênese secundária em áreas cerebrais distantes, 

bem como  a instalação e agravamento de comorbidades 

psiquiátricas e incapacidades, a maioria das quais não são 

reversíveis. 

     Uma perspectiva importante é que a cirurgia bem indicada 

e conduzida diminui significativamente a taxa de mortalidade 

das pessoas com epilepsia farmacorresistente.. Isto também 

é verdade para pessoas com uma diminuição significativa da 

frequência das crises epilépticas tônico-clônicas 

generalizadas, uma vez que a frequência deste tipo de crise 
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é um fator de risco dos mais importantes para a SUDEP. Uma 

análise retrospectiva multi-institucional da lobectomia 

temporal mesial mostrou 1,4% de mortalidade. A incidência 

de complicações maiores foi de 6,5% e a de readmissão foi 

de 11%. É importante notar que cerca de 50% das 

complicações cirúrgicas foram transitórias (KEREZOUDIS et 

al., 2018) . 

       A pouca conscientização dos pacientes, médicos e 

mesmo neurologistas sobre a segurança e eficácia de uma 

avaliação pré-cirúrgica bem conduzida e de uma eventual 

cirurgia de epilepsia estão envolvidos com as baixas taxas de 

referenciamento a centros especializados em epilepsia. Os 

custos do procedimento cirúrgico podem ser um fator 

limitante. No entanto, considerando os custos da doença e os 

anos de vida ajustados por incapacidade acarretados por 

crises não controladas e suas comorbidades, a relação 

custo/eficácia da cirurgia em candidatos bem selecionados é 

extraordinariamente favorável, mesmo quando o paciente 

não se torna completamente livre de crises. 

 

CONCLUSÕES 

A alta prevalência de resposta insatisfatória ao 

tratamento clínico em pacientes com epilepsia evidencia a 

importância do referenciamento precoce destes pacientes 

para centros especializados em epilepsia. Mais que 

referenciar para “tratamento cirúrgico”, deve-se enfatizar que 

o referenciamento é para “avaliação” Uma avaliação bem 

conduzida pode inclusive descartar farmacoresistência 

verdadeira. Esta avaliação não prescinde de exames de 
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imagenologia funcional e estrutural, além de eletrofisiologia 

possivelmente invasiva. Somente a investigação semiológica 

preliminar pode viabilizar a escolha da modalidade 

terapêutica capaz de produzir melhor desfecho no controle 

das crises em cada caso, sem desconsiderar  os potenciais 

efeitos indesejáveis. Terapias ainda em fase investigacional 

tem sido desenvolvidas nas primeiras décadas deste século. 

Mas a translacionabilidade de muitas delas precisa ser 

melhorada e extensivamente avaliada. 

A inclusão na clínica de terapias inovadoras poderia 

modificar efetivamente a alta prevalência de 

farmacorresistência, contribuindo para melhorar o 

prognóstico e a limitada qualidade de vida dos pacientes com 

EFR.  Infelizmente tais recursos estão atualmente disponíveis 

apenas em um número limitado de centros dedicados à 

epilepsia. Porém espera-se que estas téncnicas possam  

tornar-se menos custosas e mais disponíveis num futuro não 

muito distante. 
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RESUMO: Os cuidados paliativos com advento da pandemia 
de COVID-19 têm se tornado um tema de grande relevância 
na esfera oncológica. Assim, o presente trabalho propôs-se a 
analisar o panorama atual dos cuidados paliativos em 
pacientes oncológicos terminais por meio de uma revisão de 
literatura. Os artigos foram obtidos entre setembro e outubro 
de 2021 na plataforma Biblioteca Virtual em saúde (BVS), no 
Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 
(MEDLINE) e no Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 
baseando-se na seguinte questão norteadora: “Como evitar a 
solidão dos enfermos em estágio terminal sem pô-los em 
risco eminente?” Cogitou-se a seguinte hipótese: inserção de 
visitas virtuais no meio hospitalar com o intuito de sanar a 
ansiedade e a solidão durante um momento de fragilidade 
física e espiritual. Baseado nisto, o objetivo geral do estudo 
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foi aprofundar os conhecimentos sobre os cuidados paliativos 
em pacientes oncológicos terminais, durante a pandemia. 
Este trabalho é importante pois, os cuidados paliativos devem 
ser iniciados a partir da descoberta de doenças ameaçadoras 
da vida, independente do seu estágio, com ou sem a 
possibilidade de reversão. De modo que para a ciência, esse 
tema é relevante porque disponibiliza conhecimento 
importante para os pacientes que necessitam dos cuidados 
paliativos, oferecendo uma melhor qualidade de vida durante 
a fase de adoecimento até a finitude, fornecendo a estes uma 
morte digna com menor sofrimento e maior independência.  
Palavras-chave: Cuidados paliativos. Qualidade de vida. 

Paciente terminal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como 

cuidados paliativos a assistência às pessoas com doenças 

ameaçadoras da vida, com ou sem possibilidade de reversão, 

por exemplo: pessoas portadoras de HIV (Vírus da 

Imunodeficiência Humana) e/ou DPOC (Doenças 

Pulmonares Obstrutivas Crônicas). O conceito de cuidados 

paliativos foi criado em 1990 e atualizado em 2002, pela OMS 

(OMS, 2008).  

O cuidado paliativo se baseia em princípios e não em 

protocolos, não utilizando mais o termo terminalidade e sim 

doença que ameaça a vida. Os Cuidados paliativos tratam 

cada indivíduo de uma forma única, buscando atender as 

suas particularidades, seus anseios e seus medos. Ele é 
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indicado a partir do diagnóstico da doença, tendo a família 

também inclusa após a morte do paciente (RNCP, 2012). 

A relação entre os cuidados paliativos e curativos é 

variada; esta ocorre de acordo com as leis de cada país, suas 

características socioeconômicas e do sistema de saúde. De 

modo que, os cuidados paliativos não substituem os cuidados 

curativos indicados, isto porque todo e qualquer indivíduo tem 

o direito de ser amparado e tratado de acordo com suas 

necessidades, sendo prezado a qualidade de vida e 

dignidade do mesmo (WORLDWIDE PALLIATIVE CARE 

ALLIANCE, 2014). 

Os princípios dos cuidados paliativos ressaltam a 

promoção de alívio da dor e demais sintomas angustiantes, 

afirmação da vida e reconhecimento da morte como processo 

natural, não buscando antecipação nem adiamento da morte, 

integrando os aspectos psicológicos e espirituais como parte 

dos cuidados ao paciente, oferecendo um sistema de suporte 

para ajudar o pacienta a viver tão ativamente quanto possível 

até a morte, bem como oferecendo um sistema de suporte à 

família que permita que ele cuide do paciente até o final. 

Esses pontos são importantes na construção de alternativas 

e projetos concretos diante dos pacientes oncológicos 

terminais no contexto pandêmico da COVID-19 (ALVES et al., 

2019).  

No Brasil, o método de cuidado só foi aprovado em 

setembro de 2012 na lei n° 52, que criou a Rede Nacional de 

Cuidados Paliativos (RNCP). O cuidado paliativo tem o 

objetivo de fornecer ao paciente e a família uma melhor 
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qualidade de vida, através de uma avaliação precoce e com 

controle dos sintomas físicos, psíquicos e espirituais, nas 

circunstâncias de doenças ameaçadoras da vida, com ou 

sem possibilidade de reversão (RNCP, 2012). 

Em 2018 a resolução n° 41 do Ministério da Saúde no 

Brasil colocou os cuidados paliativos em norma, integrados 

no Sistema Único. Eles devem ser, de acordo com a 

resolução. disponíveis em todo ponto na rede domiciliar, 

hospitalar, atenção básica, ambulatorial, urgência e 

emergência. Ademais, essa normativa considera que toda 

pessoa afetada por uma doença que ameace a vida, seja 

crônica ou aguda, é elegível a receber esse apoio (BRASIL, 

2018). 

Além disso, os cuidados paliativos são realizados por 

uma equipe multiprofissional durante o período do 

diagnóstico, adoecimento, fase final da vida e luto (OMS, 

2008).  

No Brasil, o início dos cuidados paliativos se deu na 

década de 1980, tendo um crescimento significativo a partir 

de 2000. Considerando a grande extensão territorial brasileira 

e as enormes necessidades existentes no país, ainda há 

muita necessidade em crescer nesse tema (RNCP, 2012). 

A doença COVID-19 é causada pelo coronavírus 

denominado SARS-CoV-2. A mesma apresenta um espectro 

clínico que pode variar entre infecções assintomáticas até 

mesmo quadros graves. A sua transmissão acontece de uma 

pessoa doente para outra, através de um contato próximo. É 

de grande relevância a sua prevenção e o cuidado, tendo em 
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vista que quem corre mais risco são as pessoas acima dos 

60 anos e com doenças crônicas como doenças 

cardiovasculares e diabetes. Os sintomas iniciam 

rapidamente, sendo os mais comuns febre e tosse, 

geralmente seca. Além disso, as recomendações são que as 

pessoas evitem aglomerações e sendo assim, fiquem em 

casa para evitar a contaminação e disseminação da doença 

(BRASIL, 2021). 

Atualmente vive-se um cenário onde há um grande 

envelhecimento populacional associado a casos de câncer. 

Diante desse contexto, os cuidados se inserem de maneira 

extremamente positiva para os pacientes, porém é área de 

atuação com poucos profissionais qualificados (RNCP, 2012).   

Com a pandemia de Covid – 19 pacientes oncológicos 

em estágio terminal tiveram que se afastar dos seus entes 

queridos para evitar uma piora do seu estado clínico ou em 

casos mais graves o abreviamento da vida, por apresentarem 

geralmente, uma imunidade mais frágil. O distanciamento 

social foi inserido na sociedade como medida de prevenção 

a saúde. Apesar desse método ter o objetivo de proteger, 

também desencadeou problemas que afetaram tanto o 

estado físico como o mental, causando ansiedade, 

sentimento de solidão, alterações metabólicas e o sentimento 

de culpa por estarem em afastamento de seus costumes 

religiosos e sociais (CASTILHO; SILVA, 2021).  

Em virtude das dificuldades criadas pela pandemia, os 

cuidados paliativos tiveram que se reinventar nos últimos 

anos, visando fornecer ao paciente e a família, a sensação de 
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conforto e de acolhimento. Mostrando-se potentes e diversos,  

os estudos recomendam variadas possibilidades neste 

campo de cuidados, atuando desde os cuidados humanitários 

mais simplórios até desafios de complexidade alta em meio a 

realidade da COVID-19. 

Ademais, tendo em vista a necessidade de evitar que 

os pacientes se exponham ao vírus, dado o grau de letalidade 

da patologia nesse público alvo do estudo, acredita-se que as 

visitas em ambiente virtual evitam o sentimento de culpa, 

ansiedade e solidão causados pelo distanciamento social 

(RNCP, 2012).   

A comunicação entre família - enfermo - equipe 

multiprofissional é indispensável para um cuidado de 

qualidade, sendo necessário um desenvolvimento de 

habilidades específicas na equipe multiprofissional que irão 

agir de maneira positiva no cuidado do doente, de seus 

familiares e na relação direta do paciente com a equipe 

multiprofissional (SILVA, 2011). 

Diante dos fatos supracitados, esse trabalho tem como 

objetivo principal aprofundar os conhecimentos sobre os 

cuidados paliativos em pacientes oncológicos terminais, 

durante a pandemia, visando uma melhor qualidade de vida 

aos mesmos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Esse trabalho foi realizado através de uma revisão 

bibliográfica, tendo como característica um método que 
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proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da 

aplicabilidade de resultados de estudos significativos, 

possibilitando e facilitando a integração entre as produções 

científicas e a prática profissional (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010).  

O estudo que segue partiu da seguinte questão 

norteadora: "Como tornar os cuidados paliativos dos 

pacientes oncológicos terminais mais efetivos durante a 

pandemia sem coloca-los em risco?". 

A busca na literatura foi realizada entre Setembro e 

Outubro de 2021, nas bases de dados Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), no manual de cuidados paliativos, no Sistema 

Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) 

e no Scientific Eletronic Library Online (SciELO) - utilizando 

os termos "cuidados paliativos em pacientes terminais", 

"cuidados paliativos em pacientes terminais durante a 

pandemia’’ e ’’saberes e práticas sobre cuidados paliativos 

segundo psicólogos atuantes em hospitais públicos’’ em 

português e em inglês, sendo interligados pelo operador 

booleano "AND".    Os artigos identificados pela busca foram 

importados da base de dados para o programa de auxílio ao 

desenvolvimento de revisões Rayyan QCRI, no qual foi 

realizado a triagem a partir da leitura de título e resumo. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: estudos que 

abordavam os efeitos dos cuidados paliativos nos pacientes 

oncológicos em estado terminal; artigos publicados nos 

últimos 5 anos; artigos em português ou inglês. Foram 

excluídos artigos que não possuíssem respostas relevantes 
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para responder à pergunta norteadora, artigos em versão 

"pré-print" e os artigos repetidos (que parecem em mais de 

uma base de dados).  

A amostra final foi constituída por 3 artigos e 3 livros. 

Após os artigos e os livros serem selecionados, foi realizada 

a leitura do texto completo, a fim dos dados serem extraídos 

e agrupados de acordo com os dados de interesse, tornando 

possível a classificação da prevalência dos efeitos da 

pandemia nos pacientes oncológicos terminais. Os resultados 

foram expostos e discutidos, pontuando as convergências e 

divergências entre os achados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 expõe as literaturas identificadas e 

selecionadas segundo as bases de dados. 

Ao analisar a tabela 1 observa-se no levantamento de 

dados da base LILACS que foram encontrados 134 artigos. 

Após a seleção por meio dos critérios de inclusão nenhum 

artigo atendeu os requisitos para compor a presente revisão, 

os excluídos, não se enquadravam nos critérios pré-

estabelecidos na metodologia. No SciELO 893 itens foram 

identificados, sendo que dois destes estavam aptos à 

amostra. Já na MEDLINE de 354 apenas um atendeu 

rigorosamente aos critérios de inclusão mencionados 

anteriormente.  
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Tabela 1. Estudos selecionados a partir da base de dados 

Estudos 
identificados na 
base de dados 

após refinamento  

SCIELO LILACS MEDLINE   LIVROS 

Seleção por meio 
dos critérios de 
inclusão 

893 134 354        8 

Total de artigos 
incluídos 

2        0         1        3 

Fonte: ESPÍNOLA NETO et al., 2021. 

 

Além do uso das plataformas também foram 

pesquisados livros buscando uma maior abrangência do tema 

sendo identificados 8 livros com temática compatível dos 

quais 3 foram utilizados. O tema foi desenvolvido através de 

3 artigos e 3 livros, os quais foram escolhidos com o intuito 

de mostrar a importância dos cuidados paliativos em 

pacientes terminais durante a pandemia de Covid – 19. 

 As pesquisas foram realizadas buscando os resultados 

dos efeitos da pandemia nesse público alvo tão frágil que na 

maioria das vezes apresenta um estado psíquico alterado 

pelo medo da finitude. 

Do livro Manual de cuidados foi utilizado o capítulo 11, 

que trata das particularidades da comunicação no contexto 
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da pandemia, onde é relatado as dificuldades enfrentadas 

pela família e os pacientes, bem como a equipe 

multiprofissional, em relação a comunicação devido a 

necessidade do distanciamento social e a proibição da 

permanência de acompanhantes nos hospitais.  

Diante das dificuldades previamente citadas o 

Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou em 19 de 

março de 2020, o ofício número 1756/2020 que tem a 

intenção de aperfeiçoar ao máximo a eficiência dos serviços 

médicos prestados.  

A figura 1 expõe o caso de uma chamada de vídeo, 

entre paciente-família-equipe multiprofissional, com a 

intenção de oferecer ao enfermo e sua família a melhor 

assistência possível visando uma recuperação mais eficaz e 

com menor sofrimento dos envolvidos.  

Além disso, a execução desta prática também 

demonstra o reconhecimento da eticidade e a possibilidade 

da utilização da telemedicina. Desse modo, cabe a equipe 

multiprofissional definir cada serviço e garantir um canal de 

comunicação com os familiares, definindo quem é o familiar 

de referência para atender chamadas de telefone e/ou de 

videochamada, e definir um segundo familiar caso o primeiro 

não atenda. 
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Figura 1. Chamada de vídeo entre pacientes com covid-19 
internados e seus familiares é considerada fundamental para 
a recuperação. 

 
Fonte: REDE BRASIL ATUAL, 2021. 

 

Em relação aos artigos selecionados eles tratam dos 

cuidados paliativos na atenção primária à saúde, da atuação 

das enfermeiras nos cuidados paliativos em relação a 

espiritualidade e dos pacientes oncológicos com doença 

avançada, suas preocupações e expectativas vivenciadas na 

terminalidade da vida.  A seguir será apresentada a tabela 2 

contendo os artigos, os quais foram divididos por autor/ano, 

título, objetivo, principais resultados. 
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Tabela 2. Artigos selecionados por autor/Ano, título, objetivo, 
principais resultados. 

 

Autor/ano 

 

Título 

 

Objetivo 

 

Principais     
resultados 

 

 

EVANGELISTA 

et al. ,2021 

Nurses’ 
performance in 
palliative care: 
spiritual care in 
the light of 
Theory of 
Human Caring. 

Analisar o 
cuidado das 
enfermeiras 
em cuidados 
paliativos e 
seu vínculo 
com o 
paciente e 
sua 
religiosidade. 

É um assunto 
difícil de ser 
tratado pela 
sua 
complexidade 
e pelo medo 
da finitude.  

 

 

 

PRADO et al., 
2019 

Pacientes 
oncológicos com 
doença 
avançada: 
preocupações e 
expectativas 
vivenciadas na 
terminalidade da 

vida. 

Analisar os 
anseios de 
um paciente 
em estado 
terminal 

Esse estudo 
se relaciona 
com os seus 
medos e suas 
incertezas de 
como será a 
vida dos seus 
entes queridos 
após a sua 
partida. 

 

SILVA; 
NIETSCHE; 
COGO, 2021 

Palliative care in 
Primary Health 
Care: an 
integrative 

literature review. 

Analisar a 
situação dos 
cuidados 
paliativos.  

O Brasil 
enfrenta uma 
defasagem 
dos cuidados 
paliativos 
causados pelo 
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preconceito e 
desinformação 

Fonte: ESPÍNOLA NETO et al., 2021. 

 

No trabalho de Silva; Nietsche; Cogo (2021) o sistema  

refere-se ao mecanismo de distribuição dos cuidados 

paliativos na atenção primária a saúde. No Brasil, esses 

cuidados devem ser fornecidos pela equipe multiprofissional 

de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Todavia, ainda são 

poucas as unidades que fornecem este serviço no país. 

Segundo a Academia Nacional de cuidados paliativos 

(ANCP) o número de unidades que oferecem esse tipo de 

atenção é extremamente pequeno, principalmente quando se 

leva em consideração embasamento científico e qualidade, 

levando a uma precarização da disponibilidade desse tipo de 

serviço o que demonstra a importância de alternativas 

práticas, sobretudo no período pandêmico da COVID-19, da 

sistematização e disponibilização de informação acerca de 

alternativas de cuidados paliativos (CASTILHO; SILVA, 

2021). 

Essa problemática é causada por uma defasagem em 

relação aos cuidados paliativos no país, uma vez que, esses 

cuidados podem ser confundidos erroneamente pelos 

médicos, gestores de hospitais e o poder judiciário com a 

eutanásia. Contudo, a eutanásia e os cuidados paliativos 

apresentam definições bem diferentes; enquanto a eutanásia 

tem o objetivo de abreviar a vida, os cuidados paliativos tem 
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como intenção fornecer àquele que necessita, durante o 

processo de evolução da enfermidade até sua finitude, 

dignidade, qualidade de vida, amenização da dor, preparação 

física, mental e espiritual com a intenção de amenizar o 

sofrimento dos mesmos. Um dos hospitais pioneiros nos 

cuidados paliativos no país foi o Instituto Nacional do Câncer, 

o qual inaugurou um bloco exclusivo para esse tipo de 

atenção em 1998, mas esse hospital não foi o primeiro a 

aplicar esse método, pois na década de 70 existiram algumas 

iniciativas isoladas e discussões sobre o tema (ANCP, 2021). 

Segundo Evangelista et al. (2021), o cuidado das 

enfermarias com o paciente, vai desde a prática dos cuidados 

paliativos até o vínculo do enfermo com sua religiosidade, 

tendo como elo deste serviço os cuidados espirituais à luz da 

teoria do cuidado humano. Esse artigo trata do envolvimento 

dos enfermeiros em relação a espiritualidade dos pacientes, 

respeitando as suas crenças e encorajando-os, apesar de ser 

um assunto difícil de ser tratado pela sua complexidade e pelo 

medo da finitude. Os pacientes entendem a espiritualidade 

como um pilar que oferece força, sustentação e conforto, 

ajudando-os a enfrentar as barreiras e os problemas. 

Além disso, o autor também destaca que é papel das 

enfermeiras prestar atenção nas necessidades dos pacientes 

dando em foque ao paciente como um todo, seja 

mentalmente, fisicamente e/ou espiritualmente 

(EVANGELISTA et al., 2021).  

Entre as teorias da enfermagem em relação ao 

cuidado espiritual destaca-se a teoria do cuidado humano 
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desenvolvida por Watson, a qual defende o cuidado a partir 

de princípios filosóficos e sistemas de valores humanistas, 

com o objetivo de as enfermeiras cuidarem melhor dos seus 

pacientes e delas mesmas (FAVERO, 2009). 

Prado et al. (2019) por sua vez, cita os pacientes 

oncológicos com doença avançada, suas preocupações e 

expectativas vivenciadas na terminalidade da vida.  Durante 

sua análise, eles demonstram os anseios de um paciente em 

estado terminal. Esse estudo se relaciona com os medos e 

incertezas do enfermo em relação a vida dos seus entes 

queridos após a sua partida. 

Os artigos analisados apresentam uma característica 

em comum, o pouco conhecimento da população e dos 

profissionais de saúde acerca da temática, bem como o baixo 

desenvolvimento de habilidades necessárias para a prática 

dos cuidados paliativos em seus diferentes níveis de atuação. 

Além do mais, os estudos indicam que a maioria dos 

pacientes morrem em unidades de terapia intensiva (UTI), 

contra a própria vontade, a qual, tinham o desejo de morrer 

no conforto de seus lares e próximos aos entes queridos, 

contrariando os princípios básicos dos cuidados paliativos. 

Portanto, vale elencar, em consonância com 

Hipócrates, que os homens deveriam saber que é do cérebro, 

e de nenhum outro lugar, que vêm as alegrias, as delícias, o 

riso e as diversões, tristezas, desânimos e lamentações. Esse 

pensamento está relacionado com um dos fundamentos a 

qual baseiam-se os cuidados paliativos que considera que é 

necessário tratar não apenas a doença, mas também o 
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paciente como um ser biopsicossocial único, repleto de 

complexidades e inseguranças, preocupando-se com o 

corpo, a alma, o estado psíquico, suas preocupações e 

angústias, respeitando o objetivo principal de fornecer, em 

sua finitude, a paz e a dignidade. Desse modo, percebe-se 

que, o paciente oncológico terminal, durante a pandemia da 

COVID-19, pode-se utilizar das alternativas dispostas nesse 

estudo acerca de cuidados paliativos, melhorando sua 

qualidade de vida em momentos de isolamento social. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os princípios dos cuidados paliativos são importantes 

para o cuidado integral do paciente oncológico, entretanto, 

sua implementação durante o período pandêmico é um 

problema notável, e é importante proporcionar condições 

para aplica-lo no cotidiano dos serviços de saúde. 

De um modo geral, é possível destacar que houve 

uma mudança significativa dos cuidados paliativos durante a 

pandemia de uma forma geral, causada pelas mudanças 

radicais impostas como meio de proteção a população 

principalmente nos pacientes oncológicos terminais que 

foram impedidos de receber visitas por apresentarem em sua 

maioria uma imunidade fragilizada, além de não ser indicado 

frequentar seus rituais religiosos, como por exemplo: ir a 

igrejas e mesquitas.  

Entretanto, a internet possibilitou que os pacientes 

mantivessem o contato com seus entes por meio de 
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ambientes virtuais, além de ter como opção a aproximação 

da religião por conteúdos religiosos no meio online sem se 

afastar da sua fé, fornecendo a eles uma das bases dos 

cuidados paliativos que são fornecer dignidade, a 

possibilidade de tratar o físico e o mental, se preparando para 

a finitude sem sofrimento, pois a morte é inevitável e chega 

para todos.  

Observamos que a pesquisa possibilitou um 

importante momento, pois foram agregados conhecimentos 

acerca de uma problemática pouco abordada no país por uma 

série de mitos e preconceitos.  

Sendo assim, o aprofundamento deste estudo 

possibilitou a compreensão da importância das relações 

familiares como algo significativo para a melhoria do paciente 

oncológico terminal, tendo em vista que a ajuda da família e 

da equipe multiprofissional é um instrumento altamente 

relevante para a avaliação da funcionalidade familiar não 

somente do paciente oncológico terminal como da equipe 

multiprofissional-família-enfermo em todo seu contexto. 

Segundo William Osler, chamado por muitos de pai 

da medicina moderna, os cuidados paliativos muito antes, da 

sua própria definição, sempre existiram com o intuito de 

prestar uma assistência de qualidade ao paciente, sendo 

parte da função de um médico, fazendo assim uma crítica ao 

modelo de saúde médico assistencial privatista presente no 

século 20 que tratava apenas a doença, sem se preocupar 

com o todo, tendo como principal característica o imediatismo 

(TEIXEIRA, 1998).  
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Portanto, os indivíduos só buscavam o sistema 

quando possuíam algum sinal ou sintoma de enfermidades, 

apresentando assim, uma abordagem com foco na doença e 

na resolução imediata do problema. Esse método foi 

substituído por apresentar uma maior probabilidade de 

remissão das patologias. Atualmente, o modelo assistencial 

usado no Brasil baseia-se na promoção da saúde, na sua 

vigilância, nas suas ações e no acolhimento (TEIXEIRA, 

1998). 

Esse modelo assistencial usado no Brasil é aplicado 

no Sistema Único de Saúde (SUS) e baseia-se na promoção 

da saúde, na sua vigilância, nas suas ações e no acolhimento. 

Esse método além de oferecer uma melhor qualidade aos 

indivíduos por se preocupar em evitar a patologia antes que 

ela surja, é mais barata por se tratar do oferecimento de 

políticas públicas informativas para a população, estimulando 

– os a ter melhores hábitos de vida, evitando assim gastos 

que poderiam ser evitados com autocuidado, vacinação, 

políticas públicas e a realização de exames regulares. 
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RESUMO: A crise hipertensiva representa um problema 
prevalente nos atendimentos de pronto-socorro, sendo a 
maioria dos pacientes hipertensos crônicos prévios com mal 
controle pressórico, reforçando a importância do correto 
manejo de pacientes hipertensos crônicos. A crise 
hipertensiva pode ser classificada em 3 tipos, da maior para 
menor gravidade do quadro: emergência hipertensiva, 
urgência hipertensiva e pseudocrise hipertensiva. O objetivo 
desse estudo é realizar uma síntese dos principais aspectos 
relacionados ao diagnóstico e tratamento das crises 
hipertensivas para o médico generalista. Para isso foram 
selecionados artigos de até 5 anos, incluindo a Diretriz 
Brasileira de Hipertensão Arterial, lançada em 2020. Além 
dos 3 tipos principais de crise hipertensiva, existe outra 
classificação quando à apresentação clínica desses 
pacientes que incluem condições como encefalopatia 
hipertensiva e dissecção aguda de aorta, essas condições 
devem ser prontamente identificadas para que a terapêutica 
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específica e mais eficaz seja instituída mais precocemente. 
Diversas medicações estão disponíveis para o tratamento da 
crise hipertensiva, tais quais o nitroprussiato de sódio, a 
nitroglicerina e a captoprila, sendo o conhecimento de suas 
especificidades, essenciais ao profissional que irá prescrevê-
las uma vez que algumas medicações têm indicações 
específicas a determinados contextos clínicos. A crise 
hipertensiva, portanto, é uma situação em que se exige 
bastante do médico, sendo imprescindível o conhecimento 
sobre os principais diagnósticos e tratamentos para o correto 
manejo desses pacientes. 
Palavras-chave: Crise hipertensiva. Hipertensão. 

Emergência hipertensiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a doença 

crônica mais comum no mundo (VAROUNIS et al., 2017), 

com as complicações da hipertensão sendo responsáveis por 

mais de 55% das mortes relacionadas a doenças 

cardiovasculares, totalizando 9,4 milhões de mortes por 

ano.(PIERIN; FLÓRIDO; SANTOS, 2019). Ademais, HAS 

representa o principal fator de risco para doenças 

cerebrovasculares, outra importante causa de morte nos EUA 

e no mundo (ALSHAMI et al., 2018; BARROSO et al., 2021). 

Vale ressaltar que o descontrole da pressão é uma das 

causas mais comuns de procura por atendimento médico em 

prontos-socorros (ARBE; PASTOR; FRANCO, 2018) e até 

2% dos hipertensos irão desenvolver uma crise hipertensiva 

(VAROUNIS et al., 2017). Associado a isso, as crises 

hipertensivas atualmente ainda apresentam uma 



REVISÃO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA CRISE HIPERTENSIVA 
PARA O MÉDICO GENERALISTA 

217 
 

morbimortalidade significante (ALSHAMI et al., 2018; PIERIN; 

FLÓRIDO; SANTOS, 2019), representando assim um tema 

importante para o ensino médico atual. 

De maneira geral considera-se o diagnóstico de HAS 

quando há persistência de valores de pressão arterial 

sistólica (PAS) maiores ou iguais a 140 mmHg e pressão 

arterial diastólica (PAD) maiores ou iguais a 90 mmHg. (AL 

GHORANI et al., 2021; ARBE; PASTOR; FRANCO, 2018). 

Segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 

Sistêmica 2020, crise hipertensiva (CH) é definida como 

situações clínicas sintomáticas de elevação súbita da pressão 

arterial (PA), utilizando-se dos valores arbitrários de PAS ≥ 

180 mmHg e/ou PAD ≥ 120 mmHg, com ou sem lesão aguda 

progressiva em órgãos-alvo (LOA) e com ou sem risco 

iminente de morte. Existem alguns estudos que divergem 

quanto aos valores utilizados para definir uma CH, é 

importante ressaltar que mais importante que um valor 

absoluto é a magnitude e tempo do aumento de pressão, 

servindo os valores absolutos como norteadores para a 

prática clínica (PAINI et al., 2018). 

Dado a variedade de apresentações dos pacientes 

com crise hipertensiva, divide-se esses pacientes em 3 

grupos: urgências hipertensivas, emergências hipertensivas 

e ainda, pseudocrises hipertensivas (ARBE; PASTOR; 

FRANCO, 2018; BARROSO et al., 2021; PIERIN; FLÓRIDO; 

SANTOS, 2019). Define-se urgência hipertensiva (UH) como 

uma CH em que há LOA ou risco iminente de morte. Quanto 

à emergência hipertensiva (EH), é definida como uma CH 

sem LOA ou risco iminente de morte. Já a pseudocrise 
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hipertensiva pode ser um desafio ao diagnóstico, trata-se de 

uma elevação de PA sem LOA ou risco imediato de morte, 

associada a algum estímulo externo como dor, ansiedade, 

dentre outros. Alguns autores classificam como pseudocrise 

hipertensiva a “síndrome do jaleco branco”, quando há uma 

elevação transitória da pressão associada à presença de um 

profissional de saúde. (ALSHAMI et al., 2018; ARBE; 

PASTOR; FRANCO, 2018; BARROSO et al., 2021). 

O objetivo desse estudo é realizar uma síntese dos 

principais aspectos relacionados ao diagnóstico e tratamento 

das crises hipertensivas, trazendo informações atualizadas 

que possam servir de base para o estudo dessa afecção. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a elaboração dessa revisão narrativas foram 

selecionados artigos com data de publicação de 2015 a 2020, 

durante o período de março de 2021 a novembro de 2021. O 

banco de dados utilizados foi o PubMed, utilizando o termo 

“hypertension crisis”, excluindo-se da pesquisa resumos. 

Foram encontrados 779 artigos, dos quais foram 

selecionados os 7 mais relevantes com base no escopo do 

capítulo de ser uma revisão dos aspectos gerais da crise 

hipertensiva. Foi incluído nas referências, devido à sua 

importância inerente ao contexto, a Diretriz Brasileira de 

Hipertensão de 2020. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A persistência de altas pressões sistólicas e diastólicas 

está associada a aumento de eventos cardiovasculares, 

como infarto e ataque cardíaco. Essa associação foi definida 

após um estudo que avaliou mais de 1 milhão de pessoas 

entre 2007 e 2016 (AL GHORANI et al., 2021). Há certa 

discordância na literatura quanto aos valores exatos para 

definição de pressão alta, a diretriz de 2017 do American 

College of Cardiology e da American Heart Association foram 

mais retritos e definiram como a persistência da PAS > 130 

mmHg e da PAD > 80 mmHg. Já o guideline europeu de 2018 

define, assim como a diretriz brasileira, como a persistência 

da PAS > 130 mmHg e da PAD > 80 mmHg. Isso impacta 

diretamente sobre a epidemiologia, com um aumento de 

incidência de HAS nos locais que adotaram valores de 

referência mais baixos. Ademais, vale ressaltar que os 

valores são para referência, não devem ser tomados como 

absolutos para o diagnóstico, sendo mais relevante para isso 

a avaliação médica de cada caso individualmente (AL 

GHORANI et al., 2021; ARBE; PASTOR; FRANCO, 2018; 

BARROSO et al., 2021). 

Importante ressaltar que a maior parte das CH 

acontecem em pacientes previamente hipertensos que têm 

um controle inadequado da pressão arterial (PA). Portanto, a 

prevenção das CH perpassa pela identificação e correto 

tratamento de pacientes hipertensos crônicos (AL GHORANI 

et al., 2021; ARBE; PASTOR; FRANCO, 2018; BARROSO et 

al., 2021). 
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Num estudo conduzido em São Paulo, onde foram 

avaliados 513 pacientes atendidos num serviço de pronto-

atendimento de um hospital terciário, o diagnóstico de HAS e 

DM foi mais frequente em pacientes com EH e somente em 

pacientes com essa condição foram diagnosticados infarto 

agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular cerebral (AVC) 

e edema agudo pulmonar (PIERIN; FLÓRIDO; SANTOS, 

2019). 

A fisiopatogenia da CH não está totalmente 

esclarecida mas está diretamente relacionada ao produto da 

resistência vascular periférica (RVP) e o débito cardíaco 

(DC), definidores da PA sistêmica. Uma CH pode ser 

precipitada pelo aumento do volume intravascular, aumento 

da RVP, aumento da ativação de sistemas vasoconstritores 

ou ainda diminuição de vasodilatadores endógenos 

(BARROSO et al., 2021; VAROUNIS et al., 2017). 

O aumento da RVP tem fator preponderante na 

elevação da PA, com alguns mecanismos sendo proposto 

para explicar esse aumento de RVP como: desregulação 

neuro-hormonal, disfunção do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (levando à retenção água) e disfunção endotelial 

(ALSHAMI et al., 2018; BARROSO et al., 2021; VAROUNIS 

et al., 2017). 

Independe da causa, 2 mecanismos são essenciais 

para o entendimento do processo fisiopatológico da CH: a 

suplantação do sistema de autorregulação em certos leitos 

vasculares e a ativação do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA). Alguns órgãos, como cérebro, rins e 

coração, são capazes de autorregular o fluxo sanguíneo que 
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passa por eles, mantendo um fluxo estáveis a despeito de 

alterações sistêmicas. Porém, quando esse sistema não 

consegue mais manter essa estabilidade de fluxo, devido 

uma alteração grande e abrupta da PA sistêmica, pode haver 

lesões nesses órgãos, com liberação de fatores de lesão 

celular e ativação de sistemas para conter essas lesões. 

Esses mecanismos podem levar a formação de micro 

trombos, aumento da permeabilidade vascular e alterações 

na fibrina da parede desses vasos, levando a isquemia 

progressiva e lesão desses órgãos. Outro mecanismo 

importante é a ativação excessiva do SRAA, que levará à 

retenção de sal e água, além de vasoconstrição, perpetuando 

o ciclo de isquemia e lesão (ALSHAMI et al., 2018; 

BARROSO et al., 2021; ROSSI et al., 2021; VAROUNIS et 

al., 2017). 

Devido a todo esse processo fisiopatológico, tanto a 

velocidade quanto o nível pressórico são muito importantes 

no desenvolvimento de uma CH. Em pacientes hipertensos 

crônicos, a curva de autorregulação é deslocada para a 

direita, o que pode predispor uma isquemia tissular caso haja 

uma redução muito agressiva da pressão durante o 

tratamento (BARROSO et al., 2021). 

Clinicamente, a HAS não controlada é por vezes 

assintomática, sendo importante a procura ativa por essa 

condição. Como a maioria dos pacientes em CH são 

hipertensos crônico, é importante que essa informação 

conste na anamnese, bem como outras condições que 

podem predispor à CH como uso de drogas (AL GHORANI et 

al., 2021; BARROSO et al., 2021; VAROUNIS et al., 2017). 
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Durante a CH sinais e sintomas inespecíficos podem estar 

presentes, como, cefaleia, dor no peito, epistaxe e alterações 

neurológicas (ALSHAMI et al., 2018; ARBE; PASTOR; 

FRANCO, 2018). Já em EH, onde há lesões de órgão-alvo, 

condições clínicas como AVC, edema agudo de pulmão e 

encefalopatia hipertensiva estão entre as mais comumente 

encontradas (VAROUNIS et al., 2017). Ademais, a presença 

de retinopatia, normalmente grau III (hemorragia e/ou 

exsudados da retina e grau IV (grau III mais edema da papila), 

pode ser observada ao exame do fundo de olho em pacientes 

com EH (ROSSI et al., 2021). 

No que tange ao prognóstico, a EH apresenta, como 

esperado, pior sobrevida em 5 anos quando comparada a 

pacientes com UH. Vale ressaltar que letalidade da EH é 

altíssima quando não tratada, chegando a 80% ao final de 1 

ano, sendo o tratamento associado a desfechos mais 

favoráveis (BARROSO et al., 2021). 

Durante a investigação diagnóstica é essencial uma 

anamnese direciona a causas possíveis, bem como 

condições prévias. Informações imprescindíveis da 

anamnese incluem: história prévia de hipertensão mal 

controlada, uso de drogas que possam aumentar a PA, 

temporalidade dos sintomas atuais, comorbidades 

associadas como diabetes e diagnóstico prévio presumido de 

síndrome da apneia obstrutiva do sono (BARROSO et al., 

2021; VAROUNIS et al., 2017). 

O exame físico desses pacientes devem levar em 

consideração a agilidade necessária para instituir a terapia 

correta precocemente. Não obstante, deve incluir a ausculta 
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cardiopulmonar e abdominal, a fundoscopia (pesquisa por 

retinopatia) e o exame neurológico (pesquisa por déficits 

focais). A medição da pressão arterial deve ser feita em 

ambos os braço e idealmente num local calmo, com uma 

medição seriada até a estabilização, no mínimo 3 medições 

(BARROSO et al., 2021; VAROUNIS et al., 2017). 

Após a definição do quadro de UH, a instituição da 

terapêutica somente deve-se dar após um período de 

repouso em ambiente calmo para afastar a possibilidade de 

pseudocrise, caracterizada pela associação com situações 

estressantes ou dor (BARROSO et al., 2021). O tratamento 

da UH preconizado pela Diretriz Brasileira de Hipertensão 

2020 é com captoprila e clonidina, sendo proscrita a utilização 

de cápsulas de nifedipina de liberação rápida em razão da 

redução abrupta da PA podendo causar isquemia tissular. 

Já para os casos de EH o tratamento deve ser 

instituído com admissão numa unidade de terapia intensiva 

(UTI). Em razão da presença de LOA, o tratamento deve ser 

direcionado para o órgão-alvo mais acometido, além da 

redução rápida e gradual da PA. As metas pressóricas são 

bem definidas para os pacientes em EH e levam em 

consideração também a pressão arterial média (PAM) que é 

calculada pela fórmula: PAD+ [(PAS - PAD) ÷ 3]. Essas metas 

são: redução de 25% da PAM na 1ª hora, uma PA de 

160/100-110 mmHg nas próximas 2 a 6 horas e uma PA de 

135/85 mmHg nas próximas 24-48 horas. A redução para 

valores mais baixos que os definidos acima podem levar a 

lesões por isquemia, sendo importante o controle pressórico 

rígido desses pacientes para evitar lesões adicionais. Uma 
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exceção a essas metas é quando há o diagnóstico de 

coartação de aorta, condição na qual a redução deve ser mais 

agressiva pelo risco de rompimento. (ARBE; PASTOR; 

FRANCO, 2018; BARROSO et al., 2021; VAROUNIS et al., 

2017). 

O quadro (tabela 1) abaixo traz as principais diferenças 

entre a urgência hipertensiva e a emergência hipertensiva. 

 

Tabela 1. Principais aspectos da UH e da EH. 

Urgência hipertensica (UH) Emergência hipertensiva (EH) 

PA em altos níveis PA em altos níveis 

Sem risco de morte iminente Com risco de morte iminente 

Sem LOA Com LOA 

Terapêutica combinada oral Terapêutica parenteral 

Acompanhamento 

ambulatorial 
Internação idealmente em UTI 

Fonte: Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (adaptado) 

 

As emergências hipertensivas podem ser classificadas 

quanto à sua etiologia, sendo importante para a melhor 

definição da terapêutica. Algumas situações que cursam com 

EH merecem destaque como encefalopatia hipertensiva, 

acidente vascular encefálico isquêmico (AVEi), acidente 

vascular encefálico hemorrágico (AVEh), síndromes 

coronarianas, edema agudo de pulmão, dissecção aguda de 

aorta, pré-eclâmpsia/eclâmpsia, uso de drogas ilícitas, 

hipertensão maligna/acelerada e hipertensão com múltiplos 

danos aos órgãos-alvo (BARROSO et al., 2021). 
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A encefalopatia hipertensiva é uma EH com sinais e 

sintomas de edema cerebral secundário a esse aumento 

abrupto de PA como cefaleias, alterações do campo visual e 

do estado mental. Ocorre quando há suplantação da 

autorregulação pressórica do leito vascular cerebral. Deve-se 

reduzir a PA lentamente para evitar isquemia cerebral e até 

perda dos mecanismos de autorregulação do leito cerebral. 

No AVEi a PA comumente retorna aos valores prévios 

dentro de um prazo de 90 a 120 minutos. Nesses casos, 

metas pressóricas mais altas podem ser permitidas com um 

limite de 220/120 mmHg para instituição da terapêutica em 

pacientes que não receberam trombolítico e não têm outra 

causa adjacente à EH. Aos pacientes com indicação de 

trombólise a meta é < 185/110 mmHg para o início do 

trombolítico.  

Já no AVEh as metas pressóricas são um pouco mais 

baixas uma vez que a alta PA aumenta o risco de expansão 

do hematoma e pior desfecho. Deve-se manter a PA entre 

150 e 220 mmHg, a manutenção da PA abaixo de 140 mmHg 

não apresenta benefícios ao paciente e apresenta maiores 

riscos de hipotensão e hipoperfusão. 

Em casos de síndrome coronariana aguda o aumento 

da PA, consequente aumento de pós-carga, gera um 

aumento de demanda para o miocárdio, contribuindo para 

aumentar a lesão isquêmica. A diminuição excessiva da pré-

carga também gera uma maior demanda ao músculo 

cardíaco, devendo, portanto, ser evitada. Deve-se reduzir a 

pós-carga, sem alterar a frequência cardíaca ou a pré-carga. 

Utiliza-se uma meta de PAS < 140 mmHg e PAD entre 70 e 
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80 mmHg, com o uso de esmolol, metoprolol ou nitroglicerina. 

Alguns fármacos como hidralazina, nitroprussiato de sódio e 

nifedipina não devem ser usados pois podem gerar um roubo 

de fluxo para as coronárias saudáveis. 

Nos casos de edema agudo de pulmão até 2/3 dos 

casos têm alterações na função do ventrículo esquerdo, 

podendo essa alteração estar envolvida na gênese da EH. 

Além do uso de nitroglicerina e nitroprussiato de sódio, pode-

se lançar mão do uso de ventilação com pressão positiva 

contínua não invasiva para melhorar o retorno venoso e 

diminuir o edema pulmonar. 

Em pacientes com EH associada a dissecção aguda 

de aorta é imprescindível o controle rígido da pressão e da 

frequência cardíaca (FC), uma vez que a progressão da 

dissecção está diretamente relacionada à velocidade de 

ejeção do ventrículo esquerdo e aos valores da PA. Além do 

conforto do paciente, a adequada analgesia contribui para o 

melhor controle da PA e da FC. As metas pressóricas são 

bem mais rígidas nesses casos, com necessidade de uma 

PAS < 120 mmHg em apenas 20min. Ademais, a FC < 60 

bpm e analgesia por opióides intravenosos são preconizados. 

O uso de nitroprussiato de sódio deve ser associado ao uso 

de beta-bloqueadores intravenosos para manter a FC abaixo 

de 60 bpm, sendo os bloqueadores dos canais de cálcio uma 

alternativa para pacientes com broncoespasmo ou asma. 

A pré-eclampsia é caracterizada pela PAS ≥ 140 

mmHg e/ou PAD ≥ 90 mmHg, após 20 semanas de gestação 

e presença de proteinúria ou sinais de gravidade como 

trombocitopenia, creatinia > 1,1 mg/dL ou 2x creatinina basal, 
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2x transaminases hepáticas, edema agudo de pulmão, dor 

abdominal, cefaleia ou alterações visuais. Já a eclâmpsia é 

um quadro de pré-eclâmpsia que evoluiu com convulsões 

tônico-clônicas. Vale ressaltar que esses diagnósticos são 

graves e devem ser prontamente identificados e controlados 

para melhorar a sobrevida da mãe e da criança. Ademais, são 

diagnósticos de exclusão, quando não outra causa adjacente 

que justifique esses sinais e sintomas. Nesses casos 

preconiza-se o uso de AAS em baixa dose em pacientes de 

risco alto ou moderado e de sulfato de magnésio para 

prevenção e tratamento da eclâmpsia. O uso de anti-

hipertensivos é indicado se PA acima de 160/110 mmHg, com 

a escolha do fármaco a critério médico (BARROSO et al., 

2021). 

O uso de drogas ilícitas com ação simpatomiméticas 

como ectasy, cocaína e crack podem predispor a EH. Os 

sinais e sintomas como taquicardia, arritmias e sudorese 

podem ser observados e corroborar com a suspeita 

diagnóstica diante de uma história correspondente. O uso de 

benzodiazepínicos e nitroglicerina sublingual são 

preconizados para os casos mais leves. Já em casos mais 

graves o tratamento intravenoso deve ser instituído com o uso 

de nitroglicerina, nitroprussiato de sódio ou fentolamina. Com 

exceção do carvedilol para overdoses de cocaína/crack, os 

beta-bloqueadores devem ser evitados uma vez que podem 

causar espasmos coronarianos. Importante ressaltar que o 

uso dessas substâncias ilícitas com o álcool potencializam o 

efeito das drogas por sinergismo, aumentando enormemente 

a possibilidade de desfechos piores. 
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A hipertensão maligna acelerada ou maligna é definida 

como hipertensão grave, presença ou não de insuficiência 

cardíaca e/ou renal, retinopatia com papiledema, endarterite 

obliterante e necrose fibrinoide de arteríolas renais. Essa 

condição pode levar à uma rápida deterioração das funções 

vitais e ao óbito. Atualmente têm-se usado os temos 

acelerada e maligna como sinônimas para representar essa 

condição que detém alta taxa de mortalidade (até 80% em 2 

anos) se não for prontamente tratada. Nesses casos, pode-

se utilizar vasodilatadores imediatos como a nitroglicerina, 

que melhora inclusive a responsividade desses pacientes ao 

tratamento ambulatorial da pressão. Pode haver necessidade 

de diálise durante a instituição da terapêutica oral, que deve 

ser feita ainda na internação, isso ocorre pela necessidade de 

readaptação dos mecanismos de autorregulação do leito 

renal aos novos níveis pressóricos mais baixos. 

A hipertensão com múltiplos danos aos órgãos-alvo é 

caracterizada pelo comprometimento simultâneo de no 

mínimo 3 dos 4 sistemas: hematológico (hemólise 

microangiopática), neurológico (AVE ou encefalopatia 

hipertensiva), renal (rápida deterioração da função renal ou 

proteinúria) e cardíaco (disfunção sistólica, anormalidades da 

repolarização ventricular, hipertrofia importante de ventrículo 

esquerdo ou aumento de troponina). Não há necessidade de 

lesões à fundoscopia para definição desse diagnóstico e seu 

manejo é similar à hipertensão maligna acelerada. 

A captoprila tem seu pico máximo mais prolongado (60 

a 90 minutos) e é preconizada na dose de 25 a 50 mg. Já a 
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clonidina, na dose de 0,1 a 0,2 mg, tem uma ação mais rápida 

(30 a 60 min) (BARROSO et al., 2021). 

O nitroprussiato de sódio é um vasodilatador arterial e 

venoso que age por meio da estimulação da formação de 

GMPc, sendo utilizado na maioria das EH. Tem curta duração 

e início imediato, sendo preconizado em infusão contínua 

intravenosa na dose de 0,25 a 10 mg/kg/min. Ele deve ser 

usado com cautela em pacientes com insuficiência renal ou 

hepática, além de pacientes com altas pressões 

intracranianas (ALSHAMI et al., 2018; BARROSO et al., 

2021). 

A nitroglicerina é um vasodilatador arterial e venoso 

que age por meio do óxido nítrico para estimulação da 

formação de GMPc, sendo muito utilizada em situação de EH 

concomitantes à insuficiência coronariana ou ventricular 

esquerda com edema agudo de pulmão. Tem também curta 

duração (3 a 5 minutos) e um início em 2 a 5 minutos. É 

preconizada em infusão contínua intravenosa na dose de 5 a 

15 mg/h. Deve-se ter atenção a reações de taquifilaxia e 

taquicardia reflexa associadas ao uso desse fármaco 

(ALSHAMI et al., 2018; BARROSO et al., 2021). 

O metroprolol é um bloqueador beta-adrenérgico 

seletivo para receptores do coração, age diminuindo a 

estimulação ao coração e consequentemente diminuindo seu 

ritmo. Com isso, há diminuição do DC, um dos componentes 

da PA, não agindo sobre a RVP. É indicado para situações 

de EH associada à insuficiência coronária e dissecção aguda 

de aorta (quando deve ser associado ao nitroprussiato de 

sódio). O efeito é mais prolongado, de 3 a 4 horas, e o início 
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um pouco mais tardio, de 5 a 10 minutos. Preconizado em 

doses de 5 mg intravenosas de 10 em 10 minutos, com dose 

máxima recomendada de 20mg (4 doses). Deve-se ter 

cautela com situações que já apresentem comprometimento 

da frequência cardíaca como BAV avançado (BARROSO et 

al., 2021). 

O esmolol é um bloqueador beta-adrenérgico seletivo 

para os receptores do coração com ação ultrarrápida. 

Atuando de modo similar ao metropolol porém com um início 

mais rápido e com uma duração menor. Indicado nos casos 

de EH associado à dissecção aguda de aorta (associado ao 

nitroprussiato de sódio) e em casos de hipertensão pós-

operatória grave. É recomendada uma dose de ataque de 500 

µg/kg seguida de infusão intermitente intravenosa na dose de 

25 a 50 µg/kg/min a cada 10 a 20 minutos, com uma dose 

máxima de 300 µg/kg/min. Deve-se ter atenção em casos de 

BAV 1º grau e situações de broncoespasmo (BARROSO et 

al., 2021). 

A hidralazina é um vasodilatador de ação direta 

indicado nos casos de EH associados a eclâmpsia. Seu início 

é entre 10 e 30 minutos com uma duração do efeito de 3 a 12 

horas. Recomendada na dose de 10 a 20 mg intravenosos ou 

10 a 40 mg intramusculares de 6 em 6 horas. É importante 

cautela nos casos com alta pressão intracraniana (ALSHAMI 

et al., 2018; BARROSO et al., 2021). 

O diazóxido é um vasodilatador da musculatura lisa 

arteriolar indicado nos casos de EH associados a 

encefalopatia hipertensiva. Tem seu início entre 1 e 10 

minutos com uma duração do efeito por 3 a 18 horas. A dose 
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preconizada é de 1 a 3 mg/kg numa infusão intravenosa por 

10 a 15 minutos, respeitando uma dose máxima de 150 

mg/kg. Deve-se atentar para certas condições como a 

diabetes e gota, uma vez que esse medicamento pode causar 

hiperglicemia e hiperuricemia (BARROSO et al., 2021). 

O enalaprilato é um inibidor da enzima conversora de 

angiotensina, causando uma diminuição da ativação do 

SRAA, um dos mecanismos envolvidos na fisiopatogenia da 

CH. Recomendado nos casos de EH associado a 

insuficiência ventricular esquerda com edema agudo de 

pulmão. Seu tempo início é de 15 minutos com uma duração 

dos efeitos por 4 a 6 horas. A dose recomenta é de 5 mg em 

infusão intermitente intravenosa de 6 em 6 horas, até uma 

dose máxima de 20 mg. Recomenda-se cautela nos casos de 

insuficiência renal. 

A furosemida é um diurético que atua na alça de Henle 

promovendo uma maior excreção de sódio e água, além de 

uma excreção não intencional de potássio. Recomenda-se o 

uso desse fármaco para os casos de EH associados à 

hipervolemia (como na doença renal crônica ou na 

glomerulonefrite difusa aguda) ou à insuficiência ventricular 

esquerda com edema agudo de pulmão. Por conta da 

excreção de potássio, deve-se ter cautela com o potássio 

sérico durante o uso da furosemida (BARROSO et al., 2021). 

Outros fármacos não estão disponíveis no Brasil, como 

a fentolamina, trimetafan, fenoldopam, nicardipina e labetalol. 

A fentolamina é um bloqueador alfa-adrenérgico indicado 

para os casos de EH associado ao excesso de 

catecolaminas. O trimetafan é um bloqueador ganglionar do 
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sistema nervosos simpático e parassimpático indicado para 

casos de EH associados a dissecção aguda de aorta ou 

excesso de catecolaminas. O fenoldopam é um agonista 

seletivo dopaminérgico indicado em casos de EH associados 

a insuficiência renal aguda. A nicardipina é um bloqueador de 

canis de cálcio indicada em casos de EH associados a AVC, 

encefalopatia hipertensiva ou insuficiência ventricular 

esquerda com edema agudo de pulmão. O labetalol é um 

bloqueador alfa e beta adrenérgico indicado para casos de 

EH associados a AVC e dissecção aguda de aorta (ALSHAMI 

et al., 2018; BARROSO et al., 2021). 

 

CONCLUSÕES  

 

Pode-se concluir, portanto, que o manejo da crise 

hipertensiva é essencial para melhorar a sobrevida desses 

pacientes, acentuadamente os pacientes em emergências 

hipertensivas. Vale ressaltar que para fins diagnósticos e 

manejo clínico os valores de PA não são absolutos, devendo 

sempre serem acompanhados da avalição global da situação 

individualizada de cada pacientes, uma vez que mais do que 

os valores de PA, mas a velocidade e magnitude desse 

aumento que vão melhor definir a gravidade do caso. Outra 

coisa que deve ser levada em consideração são os níveis 

pressóricos prévios do paciente, sendo preconizado na 

maioria dos casos uma redução gradual para evitar danos 

tissulares isquêmicos. 

Alguns casos especiais de EH merecem destaque pois 

o tratamento deve ser específico para esses casos como na 
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dissecção aguda de aorta em que a redução da PA deve ser 

mais agressiva associada ao controle da FC. A pré-eclâmpsia 

e a eclâmpsia também são condições especiais que merecem 

maior atenção, uma vez que os níveis pressóricos para a 

definição do diagnóstico são mais baixos e incluem a 

associação com outros sinais e sintomas, representando 

condições graves e potencialmente ameaçadoras à vida tanto 

da mãe quando do concepto. 

Ademais, deve-se atentar para certas especificidades 

nos medicamentos que têm suas indicações para algumas 

situações, não sendo indicados para outras. 

A abordagem de uma CH deve incluir rápido 

diagnóstico, classificação e instituição da terapêutica correta. 

Cabe ao médico que recebe esse paciente no pronto-

atendimento essa agilidade, que deve estar embasada num 

sólido conhecimento técnico das mais diversas situações que 

cursam com aumento súbito de PA. 
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RESUMO: As Pequenas Cirurgias são procedimentos 
ambulatoriais realizados por médicos, que não precisam ser 
cirurgiões especialistas, fundamentais para o tratamento de 
numerosas enfermidades, em sua maioria dermatológicas. 
Podendo ser desempenhada na Atenção Primária à Saúde 
(APS), sua realização nesse serviço é relacionada a maior 
economia de recursos públicos, podendo promover maior 
satisfação dos usuários e filas de espera menos extensas na 
atenção especializada. O objetivo desse trabalho é relatar a 
experiência dos estudantes de medicina da Liga Acadêmica 
de Medicina de Família e Comunidade do RN no 
planejamento e realização do Estágio Voluntário de 
Pequenas Cirurgias. Durante a sua realização, os alunos 
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aplicaram na prática assuntos da cirurgia, envolvendo a 
triagem, o pré-operatório, o pós-operatório e a pequena 
cirurgia. Nesse processo, foi possível trabalhar em equipe, 
tirar dúvidas instantaneamente com o professor, revisar 
conhecimentos prévios, conhecer a realidade do SUS e 
aprimorar a capacidade de fazer diagnósticos de lesões de 
pele e a habilidade manual durante o procedimento cirúrgico. 
Portanto, o estágio proporciona o aperfeiçoamento de 
aptidões essenciais para médicos em formação, contribuindo 
no progresso dos estudantes de forma que se sintam mais 
seguros em oferecer esse serviço na APS no futuro e com 
maior qualidade, aumentando a resolutividade do próprio 
serviço e do sistema de saúde como um todo. 
Palavras-chave: Procedimentos Cirúrgicos Ambulatórios. 

Educação Médica. Atenção Primária à Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As Pequenas Cirurgias Ambulatoriais são pequenos 

procedimentos, em sua maior parte dermatológicos, em que 

não é necessário a presença de cirurgiões especialistas, 

podendo ser feitas no próprio consultório médico sem 

estruturas de grande complexidade, uma vez que o grau de 

traumatismo ocasionado pelo profissional realizador é muito 

pequeno. Na Atenção Primária à Saúde, é competência do 

médico de família e comunidade fornecer esse serviço na 

unidade básica de saúde. Em situações gerais, sua 

realização não ultrapassa 1 hora, não deixa cicatrizes 

importantes e o paciente precisa ficar apenas em observação 

por algumas horas ou, em muitos casos, é liberado 
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imediatamente, apenas com orientações gerais e prescrição 

de analgésicos para caso surja dor (Fernandes, Afonso 

Nonato Goes. 2020). Além disso, a aplicação de anestesia é 

apenas local-regional, usando apenas anestesia local no sítio 

cirúrgico ou bloqueios de nervos regionais. Em caso de 

pessoas muito ansiosas e com muito medo do procedimento, 

pode-se utilizar sedação antes do início do procedimento, se 

houver disponibilidade no serviço. 

É sabido que a atenção primária contribui fortemente 

para a melhoria em vários indicadores de saúde, como a 

qualidade do serviço, a eficiência do sistema de saúde e a 

economia de recursos (MACINKO, James; MENDONÇA, 

Claunara Schilling, 2018). Nesse sentido, a realização de 

Pequenas Cirurgias na Atenção Primária à Saúde pode 

apresentar uma economia de insumo no SUS e uma maior 

satisfação dos usuários, além de menor tempo de espera nas 

filas de procedimentos. 

Nesse sentido, busca-se através da implantação das 

pequenas cirurgias ambulatoriais na atenção primária uma 

maior capacidade resolutiva desse nível de atenção. Logo, 

sobretudo em um contexto de superlotação de hospitais 

terciários e consequente inoperação de cirurgias eletivas, é 

de extrema importância a realização desses procedimentos 

nas unidades básicas de saúde (García Ávalos, D. 2019). 

As pequenas cirurgias são necessárias para o 

tratamento de diversas enfermidades. Dentre elas, é cabível 

citar a retirada ou correção de cicatrizes hipertróficas e 

quelóides, remoção de lesões dermatológicas como pintas e 

nevos, extração de tumores de pele e cistos, reparo de unhas 
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encravadas (cantoplastia), eletrocoagulação de verrugas, 

exéreses de lipomas, desbridamento de feridas, emenda de 

lóbulos de orelha bífidos (lobuloplastia), correção de fimose 

(postectomia) e até mesmo calázio. Dentre os variados 

métodos utilizados para realização das pequenas cirurgias, 

tem-se que o mais comum é a excisão de pele simples, a qual 

consiste na delimitação do tecido lesionado e posterior 

remoção, sendo ideal para lesões benignas de margens bem 

delimitadas. 

Nesse contexto, para a realização qualitativa dos 

procedimentos, é crucial que haja a disponibilidade de 

material adequado, pois embora a capacitação dos 

profissionais seja indispensável, é preciso que haja garantia 

de condições mínimas, tanto para o médico e sua equipe 

quanto para o paciente. Sabe-se que na atenção primária 

nem sempre há a presença de todos os equipamentos em 

grande quantidade, sendo isso um empecilho para o 

atendimento de todas as demandas da comunidade atendida. 

Entre os fatores limitadores destas intervenções, identificou-

se a ausência de capacitação profissional para a execução 

destes procedimentos, além de estrutura física e processual 

inadequada das unidades de saúde (Oliveira PR, Favoreto 

CAO, 2019) 

Os principais materiais necessários são as lâminas de 

bisturi, o cabo de bisturi, porta-agulha, tesoura iris, pinça 

adson com dente, pinça adson com serrilha, agulha e fio de 

sutura, porta agulha mayo hegar sem vídea, pinça halstead, 

afastadores farabeuf e o estojo perfurado. Cabe, também, 

ressaltar a imprescindibilidade de materiais para proteção 
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contra infecções e acidentes biológicos como capote, toucas, 

luvas, álcool, clorexidina, maca e lençóis. Praticamente todos 

esses instrumentos devem ser descartados após o uso ou 

esterilizados antes de serem usados outra vez, o que 

evidencia a necessidade de uma equipe de suporte bem 

treinada para o manejo do descarte ou reuso desses 

instrumentos. (Thais Vasconcelos, Erika Silva Spessirits, 

Rafael Bernardo da Silva. 2020). 

Profissionais de saúde da atenção primária, sobretudo 

médicos de família, devem ser encorajados para oferecer 

uma gama mais ampla de serviços médicos em seu trabalho 

diário, incluindo os cirúrgicos ambulatoriais. No entanto, para 

fazer isso, eles devem ser não apenas devidamente 

equipados, como também adequadamente treinados. A falta 

de tempo, experiência prática e treinamento inadequado são 

frequentemente citados como motivos para não realizar 

procedimentos cirúrgicos menores em consultórios de 

medicina de família e comunidade. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência dos 

alunos da Liga Acadêmica de Medicina de Família e 

Comunidade do Rio Grande do Norte (LAMFAC-RN), na 

cidade de Nísia Floresta, no estado do Rio Grande do Norte 

(RN), na realização do Estágio Voluntário de Pequenas 

Cirurgias orientado por uma médica de família e comunidade. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 



A PRÁTICA SUPERVISIONADA DE PROCEDIMENTOS 
AMBULATORIAIS DE MENOR COMPLEXIDADE POR ALUNOS DE 

MEDICINA: O ESTÁGIO VOLUNTÁRIO DE PEQUENAS CIRURGIAS 

241 
 

 

As ligas acadêmicas são grupos de alunos orientados 

por um ou mais professores que desenvolvem atividades 

pedagógicas e práticas, que são relacionadas a sua área de 

atuação. No caso das ligas de medicina de família e 

comunidade, são executadas ações voltadas para a atenção 

primária à saúde, que é o principal campo de trabalho do 

médico de família e comunidade. As práticas de pequenas 

cirurgias feita pelos alunos participantes da liga na cidade de 

Nísia Floresta se enquadram no contexto de ensino e 

capacitação, visando que sejam aptos a oferecer esse serviço 

quando forem médicos formados. 

Quando ainda não havia a ideia de se fazer essas 

práticas, a professora colaboradora oficial da LAMFAC-RN e 

médica de família e comunidade que trabalhava em uma 

unidade de saúde mista em Nísia Floresta - RN ofereceu 

vagas para os alunos da liga que se interessassem em ir 

acompanhá-la em seus procedimentos com os pacientes da 

unidade. Não foram necessárias grandes burocracias para 

que os gestores do local recebessem os alunos, apenas uma 

solicitação por meio do diálogo direto do presidente da liga e 

da médica com os mesmos, sendo acordado o respeito e o 

uso da oportunidade unicamente para fins pedagógicos, além 

também da contribuição informal de materiais descartáveis 

para a unidade, como luvas e toucas, as quais eram 

compradas e levadas pelos alunos quando eram os seus dias 

de participar. 
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Dessa forma, foi implementado na liga oficialmente o 

Estágio Voluntário de Pequenas Cirurgias, que acontecia aos 

sábados. 

Para que todos tivessem a oportunidade igualitária de 

ir, foi feito uma contagem dos sábados que teriam pacientes 

para serem atendidos, juntamente com um levantamento da 

quantidade de ligantes para serem distribuídos nesses 

sábados. Somado a isso, foi diminuída a quantidade de vagas 

para alunos novos na liga, para que não houvesse 

sobrecarga de alunos e, consequentemente, alguém ficasse 

sem oportunidade de participar do estágio. 

Diante disso, na distribuição de alunos, o presidente da 

liga fez um sorteio, para que todos pudessem ir 2 ou 3 vezes 

durante o semestre, e organizou a escala em uma planilha do 

Google Planilhas, a qual foi apresentada e explicada logo na 

primeira reunião pedagógica. Assim, os alunos poderiam 

observar as datas separadas para eles e verificar a própria 

disponibilidade para comparecer no dia. Caso, por um algum 

motivo pertinente, não pudessem, eles eram autorizados a 

solicitar a troca do seu dia com outro integrante da liga, e 

esse, se pudesse, realizava a troca. Essa comunicação foi 

feita via grupo no Whatsapp. Após realizada, a troca era 

informada aos coordenadores da liga, que então alteravam a 

informação na planilha. 
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Figura 1. Aluno em procedimento supervisionado pela 

médica. 

Fonte: Fornecida pelo autor. 

Nos respectivos sábados de prática, os alunos eram 

orientados a entrarem em contato até com 1 dia de 

antecedência com a médica de família e comunidade que ia 

recebê-los na unidade mista. Esse contato foi importante para 

que pudessem definir o melhor horário de chegada e tirar 



A PRÁTICA SUPERVISIONADA DE PROCEDIMENTOS 
AMBULATORIAIS DE MENOR COMPLEXIDADE POR ALUNOS DE 

MEDICINA: O ESTÁGIO VOLUNTÁRIO DE PEQUENAS CIRURGIAS 

244 
 

dúvidas que pudessem surgir, como a localização exata do 

local e vestimentas. 

Nesse sentido, foi acordado com os alunos que 

estudassem previamente assuntos relacionados à técnica 

operatória, como a correta vestimenta da luva, o nome dos 

instrumentos cirúrgicos mais importantes, o manejo dos 

equipamentos estéreis, o manejo do pré e do pós-operatório 

do paciente e a identificação das lesões de pele mais comuns 

na atenção primária. 

Ao chegar na unidade, a professora e médica 

apresentava a unidade como um todo aos alunos, e os levava 

para conhecer o restante da equipe de pequenas cirurgias, 

formada por enfermeiras. Após isso, se dirigiam à sala onde 

costumam fazer a triagem dos pacientes. Lá, a enfermeira 

integrante da equipe, que havia chegado antes, apresentava 

superficialmente a lista de pacientes e, então, a médica 

passava a chamá-los em ordem alfabética. Acompanhando a 

triagem, os alunos aprendiam como fazer uma avaliação 

adequada dos pacientes e aprendiam a identificar as lesões 

e os quadros clínicos que apareciam. Nesse contexto, 

observavam que muitos dos pacientes não poderiam ser 

operados ali e sim em algum serviço mais especializado, 

dessa forma, já poderiam aprender, caso nunca tivessem 

feito isso antes, como encaminhar os pacientes para outros 

serviços. Outros usuários, por outro lado, poderiam não se 

beneficiar de uma cirurgia, mesmo que pequena, sendo então 

prescrito uma outra forma de tratamento para a tal 

enfermidade. Também havia pacientes, que por conta de 

alguma condição encontrada, como pressão alta ou febre, 
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não poderiam realizar procedimento naquele dia, tendo que 

ser remarcados para outra data. Dessa forma, os alunos já 

haviam tendo uma série de vivências e observações 

diferentes antes mesmo de iniciar os procedimentos 

cirúrgicos. 

Após a triagem, com a seleção de quais pacientes 

iriam passar pelas pequenas cirurgias naquele dia, era 

discutido com os alunos de forma rápida, qual método seria 

usado em cada um dos procedimentos. Os alunos usavam 

esse momento para fazerem anotações e tirarem dúvidas. 

Dessa forma, a professora organizava quem ia participar de 

cada uma das cirurgias, dando preferência, nos casos mais 

simples, aos que tinham menos experiência em cirurgias e, 

nos casos mais complexos, a quem já havia tido contato 

prévio com esse tipo de operação. Nessa ocasião, os alunos 

ajudavam a deixar a sala de cirurgia toda pronta para a 

recepção do paciente, com maca bem posicionada e campo 

cirúrgico com todos os instrumentos a serem usados 

separados, tudo isso sob supervisão. A professora 

aproveitava, também, para revisar o nome de cada 

instrumento cirúrgico. 

Com tudo preparado, o paciente era chamado e o 

aluno que ficou responsável por acompanhar aquele 

procedimento pedia para ele ou ela se deitar na maca de 

forma que o local da pele que seria feito o procedimento 

ficasse bem visível e ao mesmo tempo confortável para o 

paciente, para o médico e seu acompanhante. O aluno e a 

professora, após isso, vestiam a luva estéril e entravam no 

campo cirúrgico. 
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Antes da primeira incisão, o professor normalmente 

orientava o aluno e o deixava realizar a assepsia do local da 

pele, usando gaze e clorexidina, sempre mostrando a forma 

correta de se fazer e corrigindo-o, se necessário. Após isso, 

dependendo da experiência e confiança do aluno, ele faria ou 

não, a anestesia local e posteriormente a primeira incisão. E 

durante todo o procedimento, aos poucos, a professora ia 

explicando os equipamentos mais adequados e a forma 

correta de manejá-los. 

 

Figura 2. Alunos praticando a realização de pequenas 

cirurgias, supervisionados pela médica de família e 

comunidade. 

 

Fonte: Fornecida pelo autor. 

Cabe ressaltar que, em casos de lesões múltiplas, era 

comum que a professora fizesse o procedimento da primeira 

lesão, ensinando passo a passo como era a forma correta de 
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seguir, e, nas próximas, dava a oportunidade para o aluno 

executar. Em caso de possível imperícia do aluno, ou demora 

excessiva para terminar algum passo, a professora 

rapidamente pegava o controle dos instrumentos e finalizava 

no lugar dele, evitando assim, intercorrências que pudessem 

prejudicar o paciente. Ademais, os alunos que não estavam 

dentro da cirurgia, também ajudavam se necessário, 

ajustando o foco de luz, repondo gazes ou instrumentos e 

descartando algum resíduo. 

Uma das etapas mais marcantes para os alunos era a 

sutura após o procedimento. Por ter uma técnica 

relativamente simples, comparado ao restante das etapas 

anteriores, a sutura é um dos momentos onde os alunos mais 

possuem autonomia, uma vez que a maioria já tem um 

conhecimento prévio sobre como dar ponto de sutura na 

teoria. 

Ao final de todas as etapas dos procedimentos, 

quando a lesão já estava resolvida e fechada, a enfermeira 

aparecia para ensinar os alunos a como fazer um curativo 

adequado e limpo. Essa etapa é importante pois dependendo 

do local da lesão, o curativo pode variar bastante, sendo 

necessárias diversas orientações. 

Nessa situação, o aluno ajudava o paciente a se 

levantar com calma, haja vista evitar uma hipotensão 

postural, e ficava observando se o mesmo permanecia em 

bom estado geral. Logo após, a médica dava as orientações 

gerais ao paciente sobre o pós operatório, direcionando e 

prescrevendo o uso de analgésicos e antibioticoprofilaxia, 
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caso necessário. Enquanto isso, os alunos observavam e 

faziam anotações pertinentes. 

Ao final disso tudo, quando o paciente era liberado, 

começava toda a organização da sala de cirurgia para 

receber o próximo. A médica usava a ocasião para ensinar a 

todos o descarte de cada um dos equipamentos da cirurgia, 

separando lixos biológicos, não-biológicos e perfurocortantes 

da maneira correta e segura. 

 

Figura 3. Aluno aprendendo a forma correta de manejar um 

anestésico local. 

 

Fonte: Fornecida pelo Autor 



A PRÁTICA SUPERVISIONADA DE PROCEDIMENTOS 
AMBULATORIAIS DE MENOR COMPLEXIDADE POR ALUNOS DE 

MEDICINA: O ESTÁGIO VOLUNTÁRIO DE PEQUENAS CIRURGIAS 

249 
 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

 Diante do que foi demonstrado, é coerente reforçar que 

durante a maioria das faculdades de medicina é escassa a 

quantidade de oportunidades que são dadas aos alunos para 

que pratiquem suas habilidades cirúrgicas de forma tão 

particular e supervisionada. Muitos alunos só têm a chance 

de suturar ou aplicar uma anestesia simples em um paciente 

pela primeira vez nos últimos anos do curso. Isso se 

potencializa a partir do momento em que grande parte das 

universidades possuem muitos alunos para cada turma e, 

para que todos possuam quantidades equivalentes de 

práticas, cada um fica com poucos momentos para 

desempenhar tudo o que aprendeu na teoria previamente. 

 Dessa maneira, as ligas acadêmicas são de extrema 

importância, pois se caracterizam como atividade 

extracurricular e vão em busca de métodos pedagógicos e 

campos de prática que não estão previstos na grade 

curricular pré-estabelecida do curso. Por consequência, 

promovem o contato precoce com o paciente e podem 

contribuir para a autoconfiança e antecipar o 

desenvolvimento de habilidades necessárias ao 

desenvolvimento de uma adequada relação médico-paciente. 

Além disso, o desenvolvimento de atividades 

extracurriculares promovidas e buscadas pelos próprios 

alunos aumentam a autonomia dos mesmos, promovendo o 

trabalho em equipe e o incremento de suas habilidades 

comunicativas e de gestão, sendo habilidades cruciais, que 
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devem ser valorizadas e estimuladas durante a formação 

acadêmica. Sendo assim, considera-se que o aluno deva ser 

um elemento atuante e com espírito crítico frente às condutas 

e, tendo como base suas habilidades, espera-se que diante 

da complexidade de atendimentos e procedimentos seja um 

membro ativo da equipe, sendo orientado de modo a aplicar 

os conhecimentos teóricos e práticos que já possui (PRADO, 

Christian de Escobar; GARCIA, Leda Soares Brandão, 2019). 

 No caso do Estágio de Pequenas Cirurgias promovido 

pela LAMFAC-RN, a aprendizagem se dava pelo fato de os 

alunos conseguirem finalmente experienciar situações reais 

que antes eram vistas apenas na sala de aula. Sabe-se que 

o efeito benéfico disso é que no futuro, como profissionais 

formados e atuando na saúde, esses alunos terão maior 

probabilidade de se sentirem seguros em atender essa 

demanda, sobretudo na APS (Oliveira PR, Favoreto CAO, 

2019). Assim, poderão contribuir com o 

descongestionamento do sistema de saúde público e sua 

maior resolutividade, no contexto comunitário, evitando, por 

exemplo, encaminhamentos desnecessários à atenção 

especializada. 

 É coerente salientar que através dessas atividades 

práticas, os alunos conseguem também ter uma maior 

profundidade do funcionamento do sistema de saúde público, 

uma vez que observam todo o processo de triagem, 

encaminhamentos, marcações, remarcações, prescrição e 

alta do paciente, além do manejo das diversas situações 

inusitadas de um serviço de atenção primária. Assim, os 

alunos saem com conhecimentos ainda mais amplos do que 
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apenas a técnica cirúrgica, sendo isso de extrema 

importância para sua formação. A universidade, inserida 

dentro da realidade social e dos serviços de atenção primária, 

forma profissionais mais capacitados para os problemas mais 

prevalentes e comuns, familiarizados com os princípios do 

SUS e beneficia a população e as equipes de saúde locais 

com melhoria da atenção à saúde, da resolubilidade e da 

satisfação da comunidade local (Mello, Ludmila Leite 

Sant’Anna Vaz de. 2020) 

 Como relatado, o acadêmico pode revisar todo o pré-

operatório e a organização da sala de cirurgia, etapa que 

possui muitas particularidades de acordo com o serviço em 

que se trabalha, pois nem sempre todos os materiais ideais 

estão disponíveis e em muitos casos o espaço da sala de 

cirurgia é menor do que o esperado. Logo, apenas na sala de 

aula, é improvável que se consiga abordar todas as nuances 

da prática real dos pequenos procedimentos cirúrgicos 

ambulatoriais. 

 Quanto à etapa da pequena cirurgia, o discente 

também é extremamente beneficiado, pois pode tirar dúvidas 

sobre a realização durante o procedimento, e a explicação 

vem quase simultaneamente e é demonstrada ali mesmo pela 

professora. Sabe-se que quanto mais vezes os alunos 

participarem de procedimentos, mais contato eles terão com 

lesões com tratamentos diferentes, o que por sua vez 

aumenta sua experiência ainda dentro do contexto da 

faculdade. Dessa forma, a continuidade do projeto se torna 

muito positiva. 
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 Nesse cenário, o conhecimento e o treinamento 

adequado da técnica para confecção de nós e suturas, 

podem não só aprimorar a experiência como também evitar 

complicações que são tão temidas nos procedimentos 

cirúrgicos e, consequentemente, diminuir os custos para o 

sistema de saúde e para o paciente. Os princípios básicos da 

cirurgia como os atos de cortar, ligar e suturar, fazem parte 

da formação do acadêmico de medicina (MORCHE, Karine 

Ribeiro, 2018). 

 A especialidade cirúrgica tem como sua característica 

fundamental a necessidade da associação entre o 

conhecimento técnico e a habilidade manual, conferindo 

destreza com o instrumental cirúrgico àquele que busca este 

vasto campo da medicina. A habilidade do cirurgião é 

fundamentalmente adquirida e desenvolvida por meio de 

exercícios apropriados, aplicados de forma contínua 

(GARCIA, Humberto José Portella, 2018). 

 Sabe-se também que o Estágio Voluntário de 

Pequenas Cirurgias teve 100% adesão por parte dos alunos 

da LAMFAC-RN, além de haver relatos de que alguns 

passaram a ter a especialidade cirúrgica como uma das suas 

opções de especialização no futuro. Nesse aspecto, pode-se 

inferir que muitas pessoas acabam descartando a 

possibilidade de se especializar na área da cirurgia por não 

ter tido ocasiões suficientes para verificar se gostavam ou não 

dessa área do conhecimento. 

 Ao final do procedimento, quando ocorre as 

orientações gerais para o paciente e as prescrições 

medicamentosas, mais uma vez o acadêmico pode revisar 
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aquilo que só tinha visto muitas vezes na teoria, fortalecendo 

sua confiança para quando for sua vez de fazer isso em sua 

carreira médica. 

 

CONCLUSÕES  

 

A prática supervisionada de matérias e assuntos que 

são vistos na teoria é um aspecto fundamental do ensino 

aprendizagem, especialmente no contexto da medicina, em 

que o exercício da profissão envolve o bem estar e a 

qualidade de vida de diversas pessoas. 

Portanto, o Estágio Voluntário de Pequenas Cirurgias 

se configura como uma maneira qualitativa de aperfeiçoar as 

habilidades cirúrgicas dos alunos participantes, não só na 

cirurgia em si, como também nas mais variadas etapas que a 

envolvem, como a triagem, o pré-operatório e o pós-

operatório. Cita-se também toda a organização prévia feita 

pelos acadêmicos para que essa atividade extracurricular 

pudesse acontecer, que exigiu responsabilidade e 

comunicação. 

Dessa forma, será possível que os alunos cheguem 

em fases mais avançadas do curso de medicina com 

conhecimentos e experiências antecipadas que 

provavelmente não teriam de outra maneira, como por 

exemplo a habilidade de suturar um ferimento, que é 

competência fundamental de um médico formado. E ao 

terminarem o curso de medicina, por terem tido mais vivência 

na área do conhecimento da cirurgia, poderão possivelmente 

ter mais facilidade e confiança de se especializar nessa área 
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ou oferecer o serviço de pequenas cirurgias ambulatoriais no 

sistema público de saúde. 
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RESUMO: O aparelho cardiovascular, um sistema corporal 
de grande complexidade e alvo de numerosos estudos, é 
substancialmente acometido por patologias e disfunções na 
infância, sendo as mais comuns as Cardiopatias Congênitas 
(CC) - responsáveis por 98% dos óbitos de pacientes 
pediátricos vitimados por cardiopatias. No que diz respeito às 
Cardiopatias Adquiridas (CA), a Febre Reumática permanece 
como um grave embate na saúde infantil, cuja principal 
complicação é Cardiopatia Reumática Crônica (CRC), a única 
complicação da doença capaz de deixar sequelas, sendo a 
maior causa de cardiopatia adquirida na infância, responsável 
por até 80% das cirurgias cardíacas nesta faixa etária. Tais 
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alterações geram significativas repercussões tanto na saúde 
do paciente infantil quanto em sua vida social. Dito isso, a 
assistência integrada e multiprofissional de pacientes 
pediátricos com cardiopatias ainda consiste em importante 
obstáculo na saúde brasileira, sendo necessário a 
movimentação de ações dos serviços de educação médica. 
Em vista disso, alunos e professores de medicina de uma 
universidade federal do Nordeste do Brasil iniciaram a Liga 
Acadêmica de Cardiopediatria, ativa até o momento, com o 
intuito de aprimorar os conhecimentos interpessoais e 
técnico-científicos a respeito do paciente pediátrico 
cardiopata. O presente estudo visa descrever as atividades 
de ensino, pesquisa e extensão durante o biênio 2020-2021 
da Liga de Cardiopediatria de Universidade Federal. 
Palavras-chave: Cardiopatias Congênitas; Cardiopatia 

Reumática; Educação em Saúde; Educação Médica; Ensino. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O sistema cardiovascular, fundamental para a vida, é 

organicamente acometido por patologias e disfunções na 

infância. Destaca-se as Cardiopatias Congênitas (CC) e a 

Cardite Reumática (CR) como a Cardiopatia Adquirida (CA) 

mais recorrente na infância, oriunda de complicações da 

Febre Reumática (FR), dentre as mais prevalentes neste 

grupo. 

Entre as malformações congênitas, as desordens 

cardíacas são o tipo mais comum de alteração, e estas estão 

intimamente associadas a uma alta morbimortalidade 
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perinatal a longo prazo (MELLER et al., 2019). No Brasil, 

representam a 4° maior causa de mortalidade infantil por 

grupo do CID-10 no país, com incidência de cerca de 26 mil 

novos casos/ano. Dentre essas doenças do aparelho 

circulatório na infância, as CCs se destacam como 

responsáveis por, aproximadamente, 98% dos óbitos do 

grupo (BRASIL, 2018). 

Em relação às CA, tem-se a FR, uma doença causada 

por uma resposta imune a uma bactéria causadora de 

faringoamigdalites com incidência, no Brasil, de 30.000 novos 

casos/ano. Sua principal complicação é a CR, que acomete 

até metade dos casos, capaz de deixar sequelas, sendo 

responsável por até 80% das cirurgias cardíacas na infância 

(BRANCO, 2016). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(2021), em um serviço de atendimento terciário, existe um 

elevado número de crianças encaminhadas ao ambulatório 

de cardiologia pediátrica com a finalidade de detectar a 

ocorrência de CC ou CA. Assim, este cenário amplo e 

diversificado torna o ensino de estudantes de medicina e 

residentes em cardiopediatria desafiador.  

Destaca-se ainda que a cardiopatia sabidamente 

debilita em demasia o desenvolvimento da criança, sendo o 

conhecimento técnico dos profissionais acerca do 

reconhecimento precoce e o tratamento adequado o promotor 

de um melhor prognóstico para o paciente, além de 

favorecem o sistema de saúde, pois quanto mais precoce o 
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problema é percebido, a solução tende a ser mais simples e 

menos onerosa (ABOUK, 2017).  

Assim, fica inegável a importância de ações não só no 

sistema de saúde brasileiro, como também no sistema de 

educação dos cursos de graduação pós-graduação em 

saúde, além da conscientização da população referente à 

temática.  

Nesse contexto, as Ligas Acadêmicas (LAs) são 

ferramentas relevantes na formação acadêmica e potente 

canal de comunicação à comunidade leiga. Tratam-se de 

núcleos estudantis sem fins lucrativos, que promovem com 

seus integrantes ações didáticas, culturais, sociais e 

científicas, acerca de uma determinada área da saúde (SILVA 

et al., 2020). 

Essas atividades objetivam o desenvolvimento e 

progresso dos estudantes, haja vista que estes são os 

próprios administradores do projeto, o que exige uma 

articulação interpessoal e habilidades de liderança, sob a 

orientação de um ou mais docentes. Fundamentadas no 

princípio constitucional que rege o Ensino Superior, que é a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, essas 

instituições podem reunir alunos de apenas um curso ou de 

cursos diversos da saúde, sempre observando o estatuto que 

rege a sua formação (SILVA; 2020). 

Nesse sentido, a Liga Acadêmica de Cardiopediatria 

de Universidade Federal (LACARP-UF) é uma proposta no 

curso de Medicina da UF que leva em consideração a 

necessidade de melhor capacitação dos alunos na 
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cardiologia pediátrica e áreas correlatas, visando 

complementar a formação acadêmica nesta área. O serviço 

de cardiologia pediátrica é recente no Hospital Universitário 

da UF, com o ingresso de uma docente especialista em 

cardiopediatria no Departamento de Pediatria, a partir de 

julho/2012. A partir de então, e progressivamente, o serviço 

cresceu em proporções importantes em relação ao número 

de acadêmicos e profissionais capacitados para este 

atendimento. 

Nessa realidade, ao longo do tempo, tem-se almejado 

a capacitação de discentes e profissionais de saúde sobre 

temas importantes e essenciais da cardiopediatria através de 

projetos que integrassem o ensino-pesquisa-extensão, 

tornando-os capacitados e multiplicadores de informações a 

respeito do tema no meio científico e leigo.  

 Com o advento da pandemia do novo 

coronavírus, decretada em 2019 pela Organização Mundial 

de Saúde, suspendeu-se as atividades teórico-práticas 

presenciais das universidades, além do prejuízo no 

seguimento de pacientes, inclusive, das crianças cardiopatas, 

levando à LACARP-UF desenvolver ações que minimizem o 

déficit na formação acadêmica na área, além de dar 

visibilidade à cardiopediatria através da educação em saúde 

da comunidade. 
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OBJETIVO 

 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho consiste 

em descrever as ações de ensino-pesquisa-extensão 

realizadas pela Liga Acadêmica de Cardiopediatria de 

Universidade Federal do Nordeste do Brasil durante a 

pandemia do coronavírus no tocante à formação acadêmica 

e à educação em saúde relativa à assistência da população 

cardiopata pediátrica. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA OU DA AÇÃO 

 

As atividades da LACARP baseiam-se no tripé ensino-

pesquisa-extensão, voltadas para a formação acadêmica de 

profissionais da saúde, mas também a educação em saúde 

através da disseminação de conhecimento relativo às 

cardiopatias pediátricas. 

A liga funcionou no período 2020-2021 com uma média 

de 25 membros efetivos, dentre os quais 7 compunham a 

diretoria discente, sob supervisão de uma coordenadora 

docente.  

Antes da pandemia, as atividades eram desenvolvidas 

de forma presencial, através de reuniões teóricas quinzenais 

e cenários de práticas no Hospital Universitário sob 

disponibilidade dos preceptores, associado às ações de 

extensão do Programa de Cardiopediatria da UF, junto ao 

Projeto Teste Coraçãozinho e ao Programa Febre Reumática, 
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bem como os eventos anuais da liga, especialmente o Dia D 

da Cardiopatia Congênita.  

Com a necessidade de isolamento social, a liga 

adaptou-se ao formato remoto, a fim de contribuir com o 

desenvolvimento acadêmico dos ligantes, bem como servir 

de suporte à população pela divulgação de informações 

baseadas em evidências científicas relacionadas ao cuidado 

com o cardiopata pediátrico, inclusive no contexto da Covid-

19. 

Dessa forma, a primeira mudança consistiu na 

migração das reuniões científicas presenciais para o formato 

remoto, através da plataforma Google Meet, buscando 

manter a discussão científica ativa mesmo com a suspensão 

das atividades curriculares da graduação teóricas e práticas 

pelas universidades, através de discussão de casos clínicos 

e aulas expositivas, destacadas na Figura 1 e descritas na 

Tabela 1. 
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Figura 1. Reunião científica sobre Síndrome de Noonan em 

Fev/21 no formato online realizado pela Liga Acadêmica de 

Cardiopediatria, Natal/RN, 2021. 

 

Fonte: Liga Acadêmica de Cardiopediatria de Universidade Federal, 
2021. 
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Tabela 1. Espelho das temáticas desenvolvidas pela Liga 

Acadêmica de Cardiopediatria nas reuniões científicas no 

período de 2020.2 a 2021.2 

Datas Temática Metodologia 

24/08/20 
Capacitação Teste do 

Coraçãozinho 
Aula expositiva e 
simulação clínica 

27/08/20 
Capacitação Febre 

Reumática 

Aula expositiva e 
discussão de caso 

clínico 

31/08/20 
Importância da 

oratória 
Mesa redonda 

22/10/20 
Sopro cardíaco na 

infância 
Uso da plataforma 

TBL Active 

12/11/20 
Miocardite, pericardite 

e endocardite 
Discussão de 
casos clínicos 

26/11/20 
Arritmias na infância 

(parte 1) 
Estudo 

eletrocardiográfico 

10/12/20  
Síndrome de 

Kawasaki 
Aula expositiva e 

caso clínico 

04/02/21 Síndrome de Noonan 
Discussão de caso 

clínico 

18/02/21 
Atenção Psicológica 

ao cardiopata e família 
Mesa redonda 

04/03/21 
Consulta pediátrica na 

Atenção Primária à 
Saúde 

Discussão de caso 
clínico 

18/03/21 
Semiologia 

Cardiovascular 
Pediátrica 

Aula expositiva e 
composição de 

atlas semiológico 

15/04/21 
Emergências 

cardiológicas na 
infância 

Discussão de 
casos clínicos 

29/04/21 
PCR e BLS na 

infância 

Uso de vídeos 
demonstrativos 
sobre Suporte 

Básico de Vida em 
crianças 

13/05/21 
Comunicação 
Interventricular 

Aula expositiva, 
discussão de caso 
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e uso da 
plataforma Kahoot 

27/05/21 Síndrome de Marfan 
Discussão de caso 

clínico 

17/06/21 
Comunicação 

Interatrial 

Aula expositiva e 
discussão de caso 

clínico 

15/07/21 
Hipertensão Arterial 

Sistêmica em 
Crianças 

Discussão de caso 
clínico 

29/07/21 
Genética das 
Cardiopatias 
Congênitas 

Discussão de 
artigos científicos 

12/08/21 
Arritmias na infância 

(parte 2) 
Estudo 

eletrocardiográfico 

Setembro/21 
Reuniões 

administrativas 
- 

Outubro/21 
Reuniões 

administrativas 
- 

04/11/21 
Currículo para 

Residência Médica 
Mesa redonda 

Fonte: Os autores, 2021. 
 

Outra iniciativa para minimizar os déficits de 

aprendizagem dos alunos durante a pandemia foi a 

realização de Exame Clínico Objetivo Estruturado (OSCE) no 

formato online em duas edições, uma em dezembro de 2020 

e outra em fevereiro de 2021. Trata-se de uma forma de 

avaliação praticada em todas as faculdades de medicina, 

organizado em estações, para avaliar competências e 

raciocínio clínico, além da conduta com o paciente. 

Foram realizados dois OSCE’s com duas estações 

distintas para cada simulação, havendo um avaliador, um ator 

e um avaliado em uma sala virtual.  
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Participaram 12 alunos ao total em cada edição, sendo 

a maioria dos estudantes pertencentes ao terceiro período do 

curso (41,8%), seguido pelos alunos do segundo (25%), 

quarto e sexto período (16,6%).  

O primeiro OSCE abordou acerca do diagnóstico e do 

tratamento da Síndrome de Kawasaki, cuja ficha de comando 

da simulação está descrita na Figura 2, buscando aprimorar 

as habilidades de raciocínio clínico e comunicação médica, 

bem como resgatando aspectos da anamnese e achados 

semiológicos esperados no exame físico. 

Figura 2. Ficha de avaliação de OSCE online realizada pela 

Liga Acadêmica de Cardiopediatria em Dez/20, Natal/RN, 

2021. 
 

 
 

Fonte:  Liga Acadêmica de Cardiopediatria de Universidade Federal, 

2020 
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A segunda simulação, de temática “Comunicação do 

Resultado do Teste do Coraçãozinho”, continha um caso 

clínico simulando um atendimento em um hospital pediátrico, 

onde o ligante interagia com o familiar do recém-nascido, a 

fim de comunicar o resultado da triagem neonatal para CCs 

críticas, evidenciando a empatia e relação médico-paciente.  

Em alusão ao Dia D da Cardiopatia Congênita, 

celebrado internacionalmente no dia 12 de Junho, a liga 

realizou o Mês da Cardiopatia Congênita em Junho de 2020. 

O evento se estruturou nas seguintes etapas: 

organização, para definição da metodologia e estruturação do 

evento com os coordenadores dos projetos da 

Cardiopediatria UFRN; atividades, estruturadas em 

publicações em redes sociais, cujo cronograma está 

especificado na Figura 3, com o intuito de promover 

conhecimento e interação durante todo o período, com 

postagens diárias nas contas de Instagram dos grupos 

organizadores (@lacarpufrn, @tc.ufrn, @febrereumatica, 

@ic.cardiopedufrn). 

Abordou-se a importância do Teste do Coraçãozinho, 

Cardiopatias Congênitas, COVID-19 nas crianças 

cardiopatas e o uso correto de Equipamento de Proteção 

Individual, além da realização de lives, ministradas por 

integrantes dos projetos e profissionais convidados, 

realizadas em conjunto com os demais projetos parceiros do 

grupo de Cardiopediatria-UF. 

O projeto teve como público alvo estudantes e 

profissionais da área da saúde, bem como a população com 
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interesse em pediatria, cardiologia e no vírus SARS-CoV-2. 

Dessa forma, alcançou-se cerca de 200 pessoas em cada live 

e uma média de 300 curtidas por cada publicação. 

 

Figura 3. Cronograma de postagens da Liga Acadêmica de 
Cardiopediatria no Mês da Cardiopatia Congênita em julho de 
2021, Natal/RN, 2021. 

 

Fonte: Liga Acadêmica de Cardiopediatria de Universidade Federal, 
2020. 

Aproveitando a divulgação em massa das redes 

sociais, em conjunto com a equipe da Cardiopediatria da 

UFRN, foi realizado o Congresso Internacional 

Multiprofissional em Pediatria e Cardiologia (CIMPEC), arte 

de divulgação na Figura 4, com lema Juntos contra a COVID-
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19, como um evento científico concluinte do Mês da 

Cardiopatia Congênita, versão 2020. 

 

Figura 4. Cartaz de divulgação do Congresso Internacional 
Multiprofissional em Pediatria e Cardiologia, Natal/RN, 2021. 

 

Fonte: Equipe organizadora do congresso internacional, 2020. 

Essa atividade foi realizada com o intuito de fortalecer 

a comunidade científica em relação à cardiologia pediátrica, 

além de ação social com arrecadação de recursos para 

instituições filantrópicas, as quais estiveram muito carentes 

neste período da pandemia pela COVID19. 

Como resultados, totalizou-se mais de 31 mil inscritos; 

arrecadação financeira para instituições filantrópicas de 3 
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estados do Brasil; 32 palestrantes de várias partes do Brasil 

e, inclusive, de outros países; com mais de 4 mil trabalhos 

submetidos e aprovados no evento. 

Reconhecendo o êxito das ações de 2020, a liga 

desempenhou em 2021, também em homenagem ao Dia D 

das Cardiopatias Congênitas, o Curso de Cardiopatias 

Congênitas para Profissionais e Acadêmicos da Área da 

Saúde, no período de 12 de Junho a 31 de Julho de 2021. O 

curso, 100% online, voltado para todas as áreas da saúde, 

profissionais ou estudantes, teve como objetivo difundir o 

conhecimento sobre as Cardiopatias Congênitas, auxiliando 

no diagnóstico precoce, tratamento e manejo desses 

pacientes. 

As inscrições foram realizadas através da plataforma 

Even3, com transmissão das aulas síncronas ao vivo pelo 

Youtube. O curso iniciou no dia 12/06, durante o Dia D das 

Cardiopatias Congênitas, com uma live aberta ao público, 

apresentando o Grupo de Cardiopediatria da UF, enquanto as 

aulas iniciaram no dia 26/06, acontecendo semanalmente aos 

sábados, das 14h às 17h, terminando no dia 31/07, 

totalizando 5 aulas síncronas e 2 atividades assíncronas, com 

emissão de carga horária de 30h aos inscritos. Alguns 

exemplos de programação divulgados estão ilustrados na 

Figura 5. 

O curso teve um custo simbólico de R$10,00, de modo 

que todo o valor arrecadado foi doado para o movimento 

social Grupo Amigos da Rua (@grupoamigosdarua), que 

voluntariamente alimenta centenas de pessoas em situação 

https://www.instagram.com/grupoamigosdarua/
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de rua, contribuindo para proporcionar uma melhor condição 

para essas pessoas. 

 

Figura 5. Programação dos três primeiros encontros 
síncronos do Curso de Cardiopatias Congênitas para 
Acadêmicos e Profissionais da Saúde 2021 

 

Fonte: Liga Acadêmica de Cardiopediatria de Universidade Federal, 
2021. 

Como resultados, inscreveram-se 100 pessoas, dentre 

profissionais da saúde, como fisioterapeutas, enfermeiros e 

médicos, e estudantes destes mesmos cursos da área da 

saúde, de todas as regiões do Brasil, arrecadando cerca de 

R$ 1000,00 reais para o Grupo Amigos da Rua. 

Por fim, buscou-se ainda fomentar as produções 

científicas dos ligantes, enviando mais de 20 trabalhos, 

conforme a Tabela 2, no formato de resumo e modalidade de 

apresentação Pôster Simples, no CIMPEC 2020, no 
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Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia (2021) e no 

Congresso Brasileiro de Educação Médica (2021).  

Desenvolveu-se ainda Iniciação Científica, sob o edital 

do período de 2021 a 2022, aliada à CNPq, de projeto de 

pesquisa relacionado à Implementação de Programa de 

Cardiopediatria em Serviço Universitário de Referência, com 

status em andamento. 

 

Tabela 2. Quantidade de trabalhos aprovados em congressos 

pela Liga Acadêmica de Cardiopediatria de Universidade 

Federal em 2021, Natal/RN. 

 

Congresso Formato 

Quantidad
e de 

Trabalhos 
Aprovados 

Congresso Internacional 
Multiprofissional em 

Pediatria e Cardiologia 
 

Revisão 
de 

literatura 
3 

Congresso Internacional 
Multiprofissional em 

Pediatria e Cardiologia 
 

Relato de 
caso 

2 

40° Congresso de 
Cardiologia do Norte-

Nordeste  
 

Relato de 
experiênci

a 
11 

49° Congresso Brasileiro de 
Educação Médica  

 

Relato de 
experiênci

a 
11 

Fonte: Os autores, 2021. 
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REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

A presente experiência decorreu das atividades da 

LACARP-UF. Durante este período, foi possível inferir que os 

ganhos científicos, intelectuais, sociais e interpessoais na 

LACARP para seus participantes foram de suma importância 

em sua experiência de formação acadêmica, visto que a liga 

possibilitou a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos 

que são, normalmente, pouco abordados no curso regular de 

graduação de medicina.  

Em concordância com a experiência de alunos de 

enfermagem das Ligas de Oncologia, Cardiologia e Saúde 

Mental de Brasília, descrita por Cunha et al. (2021), a 

formação suplementar oferecida pelas atividades da liga 

acadêmica forneceram valioso aprendizado, sobretudo na 

situação excepcional da pandemia de Sars-CoV-2, durante a 

qual as atividades acadêmicas viram-se prejudicadas e, de 

forma mais marcante no primeiro semestre de 2020, 

suspensas. Nesse cenário, foi essencial o acesso dos 

acadêmicos a ambientes de pesquisa e ensino 

extracurriculares, ressaltando-se a complexidade da 

cardiologia e pediatria, ambos objetos de dificuldade no 

entendimento de ampla gama de alunos que, durante as 

aulas, debates científicos, apresentações e pesquisas da 

LACARP, obtiveram meios essenciais para sanar suas 

dificuldades em tais temas. 

 Não obstante, o conhecimento técnico-científico 

não foi o único ganho obtido para a comunidade acadêmica, 

visto que, durante o período da pandemia, os alunos 
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necessitaram articular-se de novas e diversas formas a fim de 

atender as demandas e dar seguimento às atividades 

pretendidas (OLIVEIRA et al., 2020). Os integrantes foram 

impelidos a aprimorar e reavaliar suas habilidades 

interpessoais, capacidade de liderança, eficiência em equipe 

e aprendizagem de novas tecnologias, essenciais no cenário 

pandêmico de atividades e conferências online. 

Além disso, expandiram-se as atividades de extensão 

e educação médica para comunidades acadêmicas de fora 

da Universidade Federal, à medida que projetos como Mês 

da Cardiopatia Congênita, CIMPEC e o Curso de 

Cardiopatias Congênitas, alcançaram as mais variadas 

instituições de saúde, de ensino superior e do público virtual 

das redes sociais.  

Dessa forma, de maneira similar ao relato da Liga de 

Hematologia de Pernambuco (Nascimento et al., 2020), a liga 

pôde exercer um valor social perante o apoio a causas 

filantrópicas em meio às adversidades do momento, 

semeando o cuidado ao próximo e a benevolência, com visão 

crítica e atuante da sociedade para os integrantes, virtudes 

essenciais ao profissional da saúde.  

Evidencia-se ainda, de forma semelhante à descrição 

das atividades da Liga de Saúde Coletiva do Rio de Janeiro 

(SILVA et al., 2020), a grande valia para os docentes e 

discentes integrantes da LACARP-UF que foi o contato com 

profissionais e estudantes de outras instituições, o qual 

possibilitou a formação de um notável networking, cuja 

importância a médio e longo prazo se mostra na possibilidade 
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de ações acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão 

conjuntas e na futura vivência de mercado de trabalho dos 

alunos em formação médica, na qual uma rede de contatos 

bem estabelecida mostra-se de muita utilidade. 

Apesar das limitações impostas pelo meio virtual, foi 

possível desenvolver diversas habilidades na área da 

cardiopediatria, como no OSCE online, por exemplo, que 

exigiu adequada condução do caso pelo ligante, a utilização 

de termos acessíveis ao familiar e a escuta qualificada, 

habilidades imprescindíveis para uma efetiva consulta 

pediátrica. 

Todavia, dificuldades foram encontradas durante esta 

trajetória, desencadeadas, por exemplo, pela transição entre 

diretorias sob o contexto da pandemia e a atuação com um 

número reduzido de ligantes e colaboradores, o que 

manifestou um déficit na delegação dos novos representantes 

de cada comissão e cargos administrativos.  

Ademais, a limitação das atividades presenciais 

requereu maior demanda de tempo na adaptação da 

metodologia de ensino, adotando-se o sistema de reuniões 

científicas e administrativas à distância, com ausência de 

atividades práticas presenciais - que não se mostraram com 

um custo benefício considerável frente ao risco sanitário 

suscitado pela pandemia. 

A despeito dos obstáculos enfrentados, mostrou-se 

notável a importância do desenvolvimento de projetos de 

extensão envolvendo ambos os corpos docente e discente da 

universidade, ta como as ligas acadêmicas, e 
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substancialmente na situação excepcional pandêmica vivida, 

de forma intensificada, nos anos de 2020 e 2021, na qual a 

LACARP mostrou-se ferramenta essencial no 

desenvolvimento acadêmico de seus componentes discentes 

e valoroso agente social na comunidade. 

 

CONCLUSÕES OU RECOMENDAÇÕES 

 

Diante do exposto, as atividades acadêmicas 

desempenhadas resultaram em práticas de educação em 

saúde, expandindo as ações em prol do ensino, pesquisa e 

extensão, além da realização de atividades sociais, de modo 

a fomentar a conscientização acerca das cardiopatias na 

população infantil, contribuindo para a melhora da qualidade 

de vida do grupo social acometido. Não obstante, tais ações 

cursaram na educação profissional de diversos atuantes na 

área da saúde, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e graduandos de diversas áreas. Destarte, as 

atividades empregadas durante o ano obtiveram resultados 

significativos no âmbito acadêmico e social na assistência ao 

paciente pediátrico cardiopata. 
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RESUMO: As ações preventivas à contaminação pelo SARS-
CoV-2 têm sido cada vez mais relevantes. Aderir a 
estratégias educativas para a educação infantil e o ensino 
fundamental pode ser uma relevante forma de prevenção da 
COVID-19. Esse artigo teve como objetivo relatar a 
experiência da produção e divulgação de tecnologia, sob o 
formato de cartilhas educativas ilustradas com a finalidade de 
orientar o público infantil e adolescente sobre a prevenção da 
COVID-19. Trata-se de um relato de experiência sobre a 
construção de cartilhas virtuais, realizada pelos 
extensionistas e supervisionada pela orientadora do Projeto 
de Extensão Educação em Saúde da Faculdade de Ciências 
Médicas da Paraíba - Afya, acerca da profilaxia da COVID-
19, tendo como público-alvo crianças e adolescentes, 
englobando as turmas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. 
A divulgação das cartilhas foi realizada através das escolas 
parceiras do referido Projeto, através de ambientes remotos 
de aprendizagem. Foram elaboradas e divulgadas duas 

mailto:thainaevangelista3@gmail.com
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cartilhas destinadas aos públicos com idade inferior a 10 anos 
e com idade superior a 10 anos. A divulgação das cartilhas 
possibilitou a disseminação do conhecimento a respeito da 
COVID-19 de forma mais didática e científica. E essa 
experiência proporcionou para a comunidade científica e aos 
demais interessados pelo tema, informações relevantes do 
processo de elaboração de cartilhas digitais para diferentes 
públicos acerca da COVID-19. 
Palavras-chave: COVID-19. Prevenção. Educação Infantil. 

Ludicidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de 

Saúde confirmou e externou ao mundo, a ocorrência de uma 

pandemia pela COVID-19. A doença foi identificada pela 

primeira vez em dezembro de 2019 na China, e foi 

caracterizada como uma forma infecciosa causada pelo 

coronavírus, também denominado de SARS-CoV-2, da 

síndrome respiratória aguda grave (BABADUÉ; SANTOS; 

FERREIRA, 2020). 

Segundo Nogueira e Silva (2020) a COVID-19 é uma 

doença com alto poder de disseminação, uma vez que é 

transmitida por gotículas respiratórias contaminadas com o 

vírus e por compartilhamento de objetos não higienizados 

eficazmente. Os sintomas principais são respiratórios, tais 

como, tosse, espirro e falta de ar, que podem evoluir para 

uma infecção de via aérea inferior, acometendo o pulmão, e 

causar insuficiência respiratória aguda grave. 
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O Brasil confirmou o primeiro caso de COVID-19 em 

26 de fevereiro de 2020 e até o mês de outubro desse mesmo 

ano já havia cinco milhões de casos notificados e 160 mil 

mortes descritas, sendo classificado como o terceiro país com 

o maior número de casos até essa data (OLIVEIRA, 2020).  

Desse modo, as ações preventivas à contaminação 

pelo vírus têm sido cada vez mais importantes. O Brasil e 

vários outros países selecionaram medidas com o intuito de 

diminuir a transmissão da COVID-19, dentre elas a adoção 

do distanciamento físico, a higienização frequente das mãos, 

o uso de máscaras, a higienização dos ambientes, das 

superfícies e objetos, e até a suspensão das atividades 

presenciais (BRAGA et al, 2021). 

Com a parada das atividades presenciais houve a 

elaboração de novas formas de dar continuação à educação 

para crianças, adolescentes e demais faixas etárias. A fim de 

discutir a temática da COVID-19 e fortalecer a importância da 

interação entre saúde e educação como modo de 

disseminação de informações importantes e acessíveis, foi 

incentivada a mudança de hábitos e comportamentos sobre 

a atual situação de saúde pública (OLIVEIRA, 2020). 

As crianças são importantes na transmissão do 

coronavírus, pois podem adquirir infecções assintomáticas, 

com a possibilidade de infectar jovens, adultos e idosos de 

maneira silenciosa. Também são indivíduos relevantes 

quando se tratam das ações sanitárias para aumentar a 

eficácia da estratégia da saúde pública no combate a 

epidemias, utilizando as escolas como espaços de promoção 

à saúde (BUBADUÉ; SANTOS; FERREIRA, 2020). 
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Apesar de não existirem muitos casos relacionados a 

COVID-19 em crianças, se comparado com o índice de 

infecções na população jovem, adulta e idosa, elas podem 

desenvolver a forma grave da doença, ocasionando uma 

reação inflamatória multissistêmica grave, tendo 

semelhanças com a Doença de Kawasaki e a Síndrome do 

Choque Tóxico (BRAGA et al, 2021). 

Durante a pandemia da COVID-19, a necessidade de 

informações adequadas, confiáveis e oportunas é ainda 

maior, porém está ocorrendo o que se chama de infodemia, 

tema caracterizado pelo excesso de informações que podem 

ser confiáveis ou não. Em contrapartida, estudos que 

realizam intervenções que representam conhecimentos 

científicos a fim de melhorar a saúde e bem-estar da 

população levam tempo e com a urgência de respostas de 

tantas dúvidas relacionadas à pandemia da COVID-19, foi 

imposto o aumento da velocidade da elaboração de 

conhecimentos confiáveis e científicos para a tomada de 

decisões de forma ágil (COUTINHO; PADILLA, 2020). 

Com isso, o entendimento do que é ou não é 

verdadeiro, pode muito bem ser modificado de acordo com as 

emoções e crenças mudando a percepção dos fatos.  As 

notícias falsas sempre existiram, mas o impulso tem 

aumentado com a disseminação realizada pelas mídias 

sociais. Diante disso, o Ministério da Saúde, preocupado com 

o aumento das notícias falsas em relação à saúde, lançou o 

canal “saúde sem fake news”, no qual as pessoas, antes de 

divulgar qualquer notícia, deveriam entrar em contato com 

eles para a verificação de sua veracidade (GOMES, 2020). 
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No entanto, a falsa notícia pode influenciar muitas 

pessoas, e devido à alta disseminação das fake news as 

consequências podem ser ainda mais alarmantes, pois 

chegarão a um maior número de pessoas que passarão a 

acreditar nessa inverdade. Como exemplo, as notícias falsas 

podem ter relação com formas erradas de prevenção e 

disseminação da doença, sintomas falsos, curas milagrosas 

que não existem, tratamentos errôneos e sem comprovação 

científica, decretos políticos falsos, dentre outras informações 

(GOMES, 2020).  

Sabe-se que aderir a estratégias educativas para a 

educação infantil e o ensino fundamental pode ser uma 

relevante forma de prevenção ao coronavírus, desacelerando 

a transmissão da COVID-19 e, consequentemente, 

contribuindo para a disseminação de informações confiáveis 

sobre o tema (BRAGA et al, 2021).  

As programações lúdicas predominam no processo 

educativo como estimuladora de desenvolvimento e 

organização de maiores conhecimentos, se tornando um 

importante método na construção pessoal, cultural e social do 

indivíduo (OLIVEIRA, 2020). 

Nesse sentido, é importante que as escolas incluam 

em sua proposta pedagógica as atividades lúdicas, para, 

dessa forma, incentivar o desenvolvimento integral das 

crianças. O lúdico é um método indispensável para o ensino 

e aprendizagem, pois utilizam brinquedos, jogos, brincadeiras 

para que a criança vivencie o momento e estimule o 

desenvolvimento de sua percepção de modo mais interativo 

e prazeroso com o professor e os colegas. A brincadeira é 
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uma ação que aumenta a capacidade de aprendizagem de 

quem vive essa experiência (REIS, 2020). 

       É evidente que medidas educativas em saúde são 

ações com o intuito de informar e influenciar escolhas 

individuais e coletivas, sendo importantes para promover 

medidas de prevenção a infecções. O objeto de 

aprendizagem inclui recursos de apoio ao ensino a distância 

utilizando ferramentas tecnológicas de grande importância no 

contexto de pandemia e suspensão das aulas presenciais no 

que se refere à disseminação da educação em saúde 

(MOTTA et al, 2021). 

Na literatura científica nacional, podem-se encontrar 

diferentes relatos de experiência sobre a elaboração de 

cartilhas físicas, tendo os mais diversos temas. Porém de 

forma virtual, destinado ao público infantil e acerca da 

COVID-19, ainda é um pouco escasso. Assim, surgiu a 

necessidade de relatar a importância da experiência na 

construção e divulgação de cartilhas virtuais em ambiente 

escolar remoto entre as crianças para a prevenção da 

COVID-19, evidenciando os métodos empregados nesse 

processo. 

O presente artigo tem como objetivo relatar a 

experiência da produção e divulgação de tecnologia, sob o 

formato de cartilhas educativas ilustradas com a finalidade de 

orientar o público infantil e adolescente sobre a prevenção da 

COVID-19.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O processo de elaboração da cartilha virtual sobre a 

COVID-19 teve início no primeiro semestre de 2021, em 

meados de março, com conclusão prevista para abril. Sendo 

elaborada pelos extensionistas do projeto de pesquisa e 

extensão intitulado “Educação em Saúde: Um Enfoque 

Lúdico na Profilaxia das Doenças Infecciosas e Parasitárias”, 

da Faculdade Ciências Médicas da Paraíba - Afya, e 

supervisionada pela orientadora do referido projeto de 

extensão.  

O primeiro passo se deu através do planejamento das 

atividades, bem como a escolha do tema da cartilha virtual 

(COVID-19: um enfoque na profilaxia para crianças e 

adolescentes), a divisão dos subtemas e a elaboração do 

cronograma. Nesse sentido, o compromisso foi estabelecido 

por meio de reuniões semanais para verificar a evolução e 

compartilhar experiências durante a construção de cada 

etapa do trabalho.  

 Por se tratarem de públicos-alvo com características 

diferentes: crianças e adolescentes, optou-se por realizar a 

criação de duas cartilhas referentes às diferentes faixas 

etárias, sendo uma com idade menor ou igual a 10 anos, e a 

outra com idade superior a 10 anos. Assim, tornou-se 

necessária a estruturação de subtemas diferentes para cada 

perfil, sendo eles, “introdução”, “formas de transmissão”, 

“sintomas”, “10 passos para a prevenção” e “o bem comum - 

cidadania” para o público infantil. Além do acréscimo de dois 

subtemas para o segundo público, sendo esses, “tratamento: 
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existe tratamento precoce?” e “vacina: existem vacinas 

seguras?”. 

Sucedeu-se então com a pesquisa e a construção do 

arcabouço teórico, com busca de referencial bibliográfico em 

bases de dados, como biblioteca virtual em saúde (BVS) e 

PubMed, por meio dos descritores “COVID-19” e “Prevenção 

de doenças”, encontrados nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS/MeSH). Além disso, foram utilizados recursos 

de materiais pedagógicos disponibilizados na internet 

voltados para os presentes públicos-alvo, tais como 

atividades lúdicas, cruzadinhas e dinâmicas.  

A plataforma de elaboração do material teórico 

escolhida foi o Documentos Google, disponibilizado no 

Google Drive, podendo ser compartilhado em tempo real com 

todos os integrantes do projeto, permitindo, assim, maior 

agilidade de escrita e facilidade de monitoramento por parte 

da supervisora. Em contrapartida, o site Canva foi a 

plataforma escolhida para criação da cartilha virtual no 

formato brochura, com inserção de imagens do próprio site 

em sua grande maioria. 

Logo, no final de abril do semestre 2021.1 foram 

estruturadas as cartilhas virtuais para ambos os públicos 

supracitados. A supervisora do projeto avaliou e indicou as 

mudanças necessárias, tais como a mudança da ordenação 

dos subtemas, já que a maior parte da divulgação seria por 

meio digital o formato brochura não seria dobrado em três 

partes e sim divulgado em formato pdf, assim sucederam-se 

adequações necessárias para melhor divulgação do material 

elaborado. 
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Os meses de maio e junho ficaram reservados para 

divulgação de cartilhas em ambientes remotos de 

aprendizagem. Foi feito contato com escolas de João 

Pessoa-PB e Cabedelo-PB que possuíam turmas de alunos 

com perfil para as referidas cartilhas. Quatro escolas tiveram 

conteúdo das cartilhas divulgado exclusivamente por meio da 

rede social WhatsApp ou por meio impresso, pois não 

contavam com uma plataforma online de aprendizagem no 

período pandêmico. Além disso, realizaram-se cinco 

encontros síncronos por meio de plataformas como Google 

Meets e Zoom com turmas do 1º ao 9º ano do ensino 

fundamental, com divulgação online posterior à apresentação 

lúdica de conteúdo. 

A elaboração da apresentação da temática se deu 

também através do site Canva, onde foram empregados 

recursos digitais lúdicos de imagem próprios da plataforma. 

Com isso, a apresentação se tornou mais dinâmica e permitiu 

o engajamento dos escolares de forma ativa no processo de 

aprendizagem da profilaxia da COVID-19. Foi utilizado, ainda, 

recursos de participação através de conhecimento de 

experiências de vida, trazendo para a discussão com o grupo 

o que cada um já entendia sobre o tema. 

Em momentos específicos da exposição os estudantes 

responderam aos quizzes e realizaram atividades referentes 

à temática. Houve divulgação de vídeo sobre a maneira 

correta da lavagem das mãos, além de diversos momentos 

destinados a dirimir as dúvidas dos escolares. Os alunos 

menores contaram com o apoio de familiares para acesso à 
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plataforma, como também, no processo de divulgação e 

abordagem da temática. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

Um dos objetivos e deveres da comunidade 

acadêmica é proporcionar à sociedade melhorias, atendendo 

às suas demandas, com estímulo e desenvolvimento de 

reflexão entre conteúdos teóricos que estão inseridos no 

cotidiano das pessoas (SILVA; MENDOZA, 2020). Assim se 

propôs o objeto descrito neste artigo, divulgando informações 

confiáveis e com embasamento científico acerca da COVID-

19, além de aproximar a sociedade do ambiente acadêmico, 

proporcionando a inclusão desta no contexto universitário. 

As apresentações e a construção da cartilha para 

menores de 10 anos de idade (Figura 1; Figura 2) tiveram 

como maior desafio a adaptação da linguagem para esse 

público, levando em consideração suas características 

particulares. Desse modo, foram selecionadas e organizadas 

ilustrações, fotos e atividades lúdicas, para que a linguagem 

das cartilhas e apresentações se tornasse compatíveis com a 

necessidade do público-alvo e para que a compreensão fosse 

plena, como foi visto em outros trabalhos que contaram com 

um público semelhante (SILVA et al., 2020; OLIVEIRA et al., 

2020). 
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Figura 1. Parte 1 da cartilha para crianças menores de 10 
anos de idade. 

 
Fonte: Autoria própria, 2021. 

 
Figura 2. Parte 2 da cartilha para crianças menores de 10 

anos de idade. 
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Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

As crianças demonstraram interesse pelo tema 

bastante atual, participando ativamente das atividades 

propostas durante as apresentações. Por exemplo, durante 

as dinâmicas sobre a prevenção da COVID-19 onde os 

alunos tinham que apontar as maneiras mais efetivas de 

prevenção, circulando as figuras que demonstravam as 

atividades mais seguras para evitar o contágio, dentre elas, 

lavar as mãos, usar álcool a 70%, usar máscara e manter o 

distanciamento social.  

Assim, ressaltou-se o uso da ludicidade, além de 

linguagem simples que possibilitou a internalização do 
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conteúdo apresentado, bem como a integração entre os 

indivíduos participantes das apresentações da cartilha. O 

brincar é essencial na fase da criança, a interação e a 

sociabilidade são melhores ao participar de atividades como 

essas de recreação e dinâmica (SANTOS; BORGES, 2017). 

O aspecto lúdico torna-se relevante no processo de 

aprendizagem, sobretudo das crianças, uma vez que elas 

vivem em um mundo de sonhos e fantasias, no qual o brincar 

faz parte do dia a dia, e a realidade se mistura com o faz de 

conta, favorecendo o uso do pensamento, a concentração, o 

desenvolvimento social, cultural e pessoal. Dessa maneira, o 

modo como se conhece um determinado assunto torna-se 

significativo, e se constrói um sentido para o conhecimento 

ofertado (REIS, 2020). 

A cartilha desenvolvida para o público de idade mais 

avançada trouxe os principais questionamentos debatidos na 

sociedade, os quais foram fontes de especulações diversas 

em meios digitais. Assim, a cartilha para maiores de 10 anos 

de idade (Figura 3, Figura 4), promoveu discussão de temas, 

como segurança das vacinas e tratamento precoce da 

COVID-19. Afinal, construir uma sociedade consciente é 

despertar no sujeito autonomia para elaborar seus próprios 

pontos de vista de forma crítica sobre a realidade. Não 

consumir todo conteúdo ofertado por diversas tecnologias 

informacionais, de maneira ingênua, mas sim expressar 

eticamente o conhecimento adquirido após organização e 

processamento deste (GOMES et al., 2020).  
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Figura 3. Primeira parte da cartilha para crianças maiores de 

10 anos de idade. 

 
Fonte: Autoria própria, 2021. 
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Figura 4. Segunda parte da cartilha para crianças maiores 

de 10 anos de idade. 

 
Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

O atual período de pandemia provocado pelo vírus da 

COVID-19, fez com que a infodemia se tornasse mais 

evidente, e, com isso, vieram juntas as várias formas de 

informação no meio digital. No entanto, nem todas as 

informações que surgiram na pandemia a respeito do SARS-

CoV-2 eram verídicas e isso dificultou e ainda dificulta, de 

forma direta e indireta, os meios de se combater o vírus que 

assola toda a sociedade (COUTINHO; PADILLA, 2020). 
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O enfrentamento do novo coronavírus exige 

informações constantes, o que representa um desafio para a 

comunidade acadêmica e científica, contudo a produção 

científica está em constante movimento visando trazer para a 

população informações corretas e com embasamento 

científico, a fim de combater as fake news que são disparadas 

em um ritmo acelerado (GOMES FILHO; OLIVEIRA, 2020).  

O ambiente de pandemia é muito propício para as 

falsas notícias, visto que a população fica sedenta por 

informações. Assim, surgem as notícias maquiadas com o 

objetivo de prender a atenção do leitor. Os boatos veiculados 

por manchetes desagradáveis, geralmente falseadas sobre 

determinado assunto mais comentado do momento (GOMES 

FILHO; OLIVEIRA, 2020).  

Nesse sentido, o atual artigo se mostrou relevante para 

a população acadêmica e aos públicos alvos supracitados, 

pois permitiu acesso gratuito e de maneira fácil a um 

conteúdo com respaldo científico. 

 

CONCLUSÕES  

 

Pode-se afirmar que o presente artigo chegou ao 

objetivo final, visto que trouxe para a comunidade científica e 

a quem despertar o interesse pelo tema, informações 

relevantes do processo de elaboração de cartilhas digitais 

para diferentes públicos acerca da COVID-19, assunto 

bastante debatido, porém permeado de informações não 

confiáveis. Buscou-se, assim, apresentar a importância da 

discussão de demandas da sociedade, a fim de que a mesma 
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possa ter apoio para reflexão e formulação de opiniões 

concretas sobre determinado tema. 

Ademais, mostrou-se eficaz em trazer informações a 

respeito das apresentações às turmas escolares, com 

conteúdo lúdico, por meio de dinâmicas, vídeos e 

brincadeiras, trazendo para o campo teórico a experiência 

prática vivida pelos extensionistas.  

Diante de combater toda a desinformação e alimentar 

o conhecimento de forma lúdica, os extensionistas, 

juntamente com a orientadora, criaram as cartilhas e 

realizaram a divulgação através das apresentações por meios 

remotos. 

Durante todo o semestre em que foi desenvolvido o 

projeto de extensão, observou-se que nem todas as turmas, 

nas quais as cartilhas foram apresentadas, estavam 

totalmente alheias a respeito das informações, mas 

percebeu-se que ainda necessitavam de mais 

esclarecimentos para enfrentar a pandemia com sabedoria, 

de modo a minimizar a transmissibilidade da COVID-19. Ao 

final de cada atividade lúdica, observava-se que as crianças 

compreendiam e dominavam muito mais o conteúdo exposto, 

tendo sido os resultados obtidos bem satisfatórios. 

A elaboração das cartilhas possibilitou, ainda, a 

integração entre os extensionistas e a orientadora do Projeto. 

E promoveu a disseminação do conhecimento para as 

crianças que necessitavam de informações a respeito da 

COVID-19 de forma mais didática e científica. A 

disseminação do saber não foi realizada de forma passiva e 

o público-alvo teve ampla participação na construção do 
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conhecimento a respeito da doença. Dessa maneira, 

passaram a fazer parte das atividades propostas pelos 

extensionistas e a expressar suas opiniões.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BABADUÉ, R. M.; SANTOS, C. C. T.; FERREIRA, I. Oficinas de 

educação em saúde com crianças no contexto de pandemia da COVID-
19. Rev. Bras. Enferm, v. 73, Suppl 2:e20200593, p. 1-5, 2020. 
BRAGA, P. P. et al. Tecnologia Educacional sobre limpeza e 
desinfecção de brinquedos para ambientes escolares frente à pandemia 
da COVID-19.  
Esc Anna Nery, v. 25, (spe):e20210023, p. 1-11, 2021. 
COUTINHO, J. G.; PADILLA, M. Informação adequada, confiável e 
oportuna em tempos de pandemia de COVID-19. Revista. 
Panamericana de Salud Pública, v.  44, 2020 | www.paho.org/journal | 
https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.118 
GOMES FILHO, A. S.; OLIVEIRA, G. F. A Pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19) e a Divulgação da Ciência no Brasil / The 
Pandemic of the new Coronavirus (COVID-19) and the Dissemination of 
Science in Brazil. Id On Line Revista de Psicologia, [S.L.], v. 14, n. 50, 
p. 509-512, 30 maio 2020. Lepidus Tecnologia. 
http://dx.doi.org/10.14295/idonline.v14i50.2459. 
GOMES, S. F. et al. Fake News Científicas: percepção, persuasão e 
letramento. Ciência & Educação (Bauru), [S.L.], v. 26, n. 1, p. 1-13, 
2020. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1516-
731320200018. 
MOTTA, L. D. et al. COVID-19 evidências para todos: desenvolvimento 
de um objeto de aprendizagem no ensino em saúde. Revista Gaúcha 
de Enfermagem, Porto Alegre, v. 42, e:20200281, p. 1-6, 2021. 
NOGUEIRA, J. V. D.; SILVA, C. M. Conhecendo a origem do SARS-
COV-2 (COVID-19). Revista Saúde e Meio Ambiente – RESMA, Três 
Lagoas, v. 11, n. 2, p. 115-124, agosto/dezembro. 2020. ISSN: 2447-
8822. 
OLIVEIRA, Í. N. M. et al. Desenvolvimento de audiobook, cartilha e 
aplicativo de colorir cobre prevenção da Covid-19: um relato de 
experiência / development of covid-19 prevention audiobook, booklet and 
coloring application. Brazilian Journal Of Development, [S.L.], v. 6, n. 



CONSTRUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CARTILHA LÚDICA DIGITAL 

“PROFILAXIA DA COVID-19”: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

297 
 

12, p. 98020-98026, 2020. Brazilian Journal of Development. 
http://dx.doi.org/10.34117/bjdv6n12-336. 
REIS, M. L. S. Ludicidade na educação infantil: aprendizagem e 
desenvolvimento no Centro de Educação Infantil em Codó, Maranhão. 
Orientador: Cristiane Dias Martins da Costa. 2020. 61 p. Monografia 
(Graduação) - Curso de Pedagogia, Universidade Federal do Maranhão, 
Codó, MA, 2020. 
SANTOS, A. P. C.; BORGES, E. S. O uso da ludicidade na educação 
infantil na escola municipal de ensino infantil e fundamental Professora 
Erecina de Moraes Borges em uma turma do pré II. Orientador: Andrey 
Faro de Lima. 2017. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura 
em Pedagogia) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Plano 
Nacional de Formação de Professores, Campus Belém, PA, 2017. 
SILVA, M. F.; MENDOZA, C. C. G. A importância do ensino, pesquisa e 
extensão na formação do aluno do Ensino Superior. Revista Científica 
Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, [S.L.], p. 119-133, 22 jun. 
2020. Revista Cientifica Multidisciplinar Nucleo Do Conhecimento. 
http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/educacao/pesq
uisa-e-extensao. 
SILVA, R. C. R. et al. Construção de cartilha educativa sobre cuidados 
com crianças frente a pandemia Covid-19: relato de experiência. 
Revista Baiana de Enfermagem, [S.L.], v. 34, n. 1, p. 1-7, 18 ago. 
2020. Revista Baiana de Enfermagem. 
http://dx.doi.org/10.18471/rbe.v34.37173. 

 

AGRADECIMENTOS 

 
Agradecemos muito pela valiosa participação na 

divulgação das cartilhas elaboradas pelo Projeto de Extensão 
“Educação em Saúde: Um Enfoque Lúdico na Profilaxia das 
Doenças Infecciosas e Parasitárias” as diversas escolas 
participantes dos municípios de Cabedelo-PB e João Pessoa-
PB, representadas por coordenadores e professores, os 
quais proporcionaram momentos de discussão de tema 
relevante para seus alunos e para a sociedade. 
 



INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM CARDIOPEDIATRIA EM UNIVERSIDADE 
FEDERAL: EXPERIÊNCIA ACADÊMICA EM MEIO AO CONTEXTO DA 

PANDEMIA 

298 
 

CAPÍTULO 15 
 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM 
CARDIOPEDIATRIA EM UNIVERSIDADE 

FEDERAL: EXPERIÊNCIA ACADÊMICA EM 

MEIO AO CONTEXTO DA PANDEMIA 
 

Cybelle Dutra da SILVA 1 

Matheus Bezerra de LEMOS 1  

Paula Lais Padilha MARTINHO 1 

Elisa Torquato Cardoso LOPES 1 
Gisele Correia Pacheco LEITE 2 

1 Graduandos do curso de Medicina, UFRN; 2 Orientadora/Professora do DPED/UFRN. 
gisele.correia@ufrn.br 

 

RESUMO: Desde o advento da pandemia mundial de COVID-
19 bilhões de pessoas tiveram suas atividades modificadas. 
Da mesma forma aconteceu com um grupo de Iniciação 
Científica (IC) em Cardiopediatria. A IC é um programa de 
formação que busca incentivar a prática de pesquisas e 
debates científicos dentro do contexto universitário. Além 
disso, promove o desenvolvimento acadêmico e profissional 
dos estudantes envolvidos em suas atividades, fomentando e 
legitimando a prática científica universitária. A IC em 
cardiopediatria trabalha em prol do desenvolvimento de linhas 
de pesquisas na área das Cardiopatias Adquiridas (CA) e 
Cardiopatias Congênitas (CC), sendo elas Febre Reumática 
(FR) e aplicação do Teste do Coraçãozinho (TC), 
respectivamente. A FR surge como a principal causa de CA 
na infância, caracterizando-se pelas elevadas taxas de 
morbimortalidade pelo desenvolvimento de Cardite 
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Reumática. Enquanto que o TC é crucial para o diagnóstico 
precoce de CC críticas em recém-nascidos, permitindo sua 
correção em tempo hábil sem prejuízo à qualidade de vida e 
sobrevida do neonato. Para que essas linhas de pesquisas 
não fossem interrompidas, foi necessário a transformação 
desses projetos para atuação em modelos de ensino remoto. 
Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo descrever as 
ações de um grupo de IC de Cardiopediatria de uma 
universidade regional durante o período de isolamento social, 
bem como as formas que encontraram para se desenvolver 
no meio técnico-científico. 
Palavras-chave: Pesquisa; Universidades; Cardiologia; 

Pediatria; Educação médica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A universidade não prepara seus estudantes tão 

somente para o mercado de trabalho, mas também apresenta 

possibilidades e oportunidades que muitos jamais chegariam 

a imaginar. Dessa forma, surgem programas que podem 

auxiliar os estudantes a consolidar um raciocínio crítico e uma 

capacidade investigativa por meio de pesquisas científicas 

que abrem muitas portas na carreira acadêmica, um desses 

programas é a Iniciação Científica (IC). 

A IC é um projeto de qualificação e formação 

associado a Pró-Reitoria de Pesquisa das universidades e 

tem como objetivo principal despertar nos universitários a 

vocação científica, incentivando a pesquisar, debater e refletir 

princípios relacionados a um campo de conhecimento, por 

meio de produções para de congressos, eventos e reuniões 
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científicas. Ainda permite ao estudante o desenvolvimento de 

habilidades para resolução de questões complexas, além de 

trabalhar a escrita e a verbalização de ideias, fortalecer 

princípios éticos profissionais, criatividade e capacidade de 

pensamento abstrato, fomentando a troca de experiências 

com o docente e outros discentes (UFG, 2021).  Assim, a IC 

contempla uma abordagem às metodologias de pesquisa 

visando o planejamento colaborativo que forneçam soluções 

para flagelos que afligem uma vertente temática atual, 

colocando habilidades de desenvolvimento de projeto e 

gerenciamento de tempo em prática. 

O Programa de IC das universidades federais, além de 

incentivar o estudante na graduação, ainda o estimula a 

manter-se com um olhar científico na vida cotidiana, mas 

principalmente na formação acadêmica, ao produzir 

constantemente pesquisas que respaldam e engrandecem as 

fontes científicas atuais, bem como trazem visibilidade para 

as universidades na comunidade científica. Além disso, o 

aluno que faz IC têm mais chance de continuar na vida 

acadêmica e ainda possui a probabilidade 2,2 vezes maior de 

completar o mestrado e 1,5 vez maior de completar o 

doutorado (CGEE, 2017). 

O aparelho cardiovascular é um dos principais focos 

de doenças na fase adulta, o que não é diferente na fase 

pediátrica. Dentre as mais prevalentes desordens 

cardiológicas nessa faixa etária estão as Cardiopatias 

Congênitas (CC) e a Cardite Reumática (CR), essa última é a 

Cardiopatia Adquirida (CA) mais frequente na infância 

advinda de complicações da Febre Reumática (FR). Essas 
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patologias podem ter elevados índices de morbidade e 

mortalidade, o que pode ser reduzido por uma assistência de 

qualidade, principalmente pelo diagnóstico precoce e 

acompanhamento multiprofissional. 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) define 

CC como qualquer anormalidade na estrutura ou função do 

coração que surge nas primeiras oito semanas de gestação, 

ocorrendo por uma alteração no desenvolvimento 

embrionário da estrutura cardíaca, mesmo que descoberta 

anos mais tarde (SBC, 2021). Segundo dados do DATASUS 

(2021), as malformações congênitas do aparelho circulatório 

representam a 4ª maior causa de mortalidade infantil por 

grupo do CID-10 no país, sendo a maior causa de mortalidade 

no período pós-neonatal. Dentre essas doenças do aparelho 

circulatório, as CC's se destacam como responsáveis por, 

aproximadamente, 98% dos óbitos do grupo (BRASIL, 2020). 

Desse modo, sendo as CC's a malformação mais comum e 

uma das maiores causas de mortalidade no período neonatal, 

a principal ferramenta para diminuição de suas 

consequências sociais é o rastreio precoce, realizado através 

do Teste do Coraçãozinho (TC). 

Entretanto, o país ainda enfrenta diversos desafios 

quanto à implementação efetiva do TC, a saber: a dificuldade 

de acesso à saúde no país devido a desigualdades 

socioeconômicas; e defasagem de conhecimento dos 

profissionais acerca do procedimento. No país, estudos em 

maternidades revelam conhecimento superficial acerca do 

TC, por parte dos profissionais, os quais conhecem alguns 

conceitos teóricos básicos, mas ainda apresentam diversas 
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dificuldades com relação à prática do exame (BASTOS, 2017; 

LACERDA et al, 2016). Em maternidades de alto risco do 

Alagoas, apenas 33,3% dos entrevistados reconheciam o 

manejo adequado dos neonatos frente a resultados positivos 

ou negativos do teste, e somente, 6,66% conheciam 

completamente o fluxograma do TC adotado pelo Ministério 

da Saúde (LACERDA et al, 2016). 

Outrossim, em relação às cardiopatias adquiridas na 

idade pediátrica, a FR apresenta-se, no Brasil, como uma 

relevante prevalência entre a faixa etária entre 5 e 15 anos, 

sobretudo na região nordeste. Caracteriza-se como uma 

doença que representa complicações não supurativas de 

faringoamigdalite causada pelo estreptococo beta-hemolítico 

do grupo A e decorre de resposta imune tardia a esta infecção 

em populações geneticamente predispostas (AMERICAN 

HEART ASSOCIATION, 2021). 

Com o objetivo de impedir a recorrência da doença 

após o primeiro episódio de FR, é imprescindível uma 

profilaxia secundária por meio da Penicilina G Benzatina 

(PGB) para todos acometidos pela FR, aplicado de forma 

intramuscular, de 21 em 21 dias. Entretanto, as unidades do 

Sistema Único de Saúde (SUS) da Atenção Primária à Saúde 

(APS) de modo geral não dispõem de estoque suficiente para 

a demanda de pacientes com FR, dificultando o acesso dos 

pacientes à mesma, corroborando para dificuldade na adesão 

ao tratamento e, em consequência, na evolução para as 

complicações crônicas da doença, como a CR. 

A principal complicação da FR é a CR ou Cardiopatia 

Reumática Crônica (CRC), a única complicação da doença 
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capaz de deixar sequelas, sendo a maior causa de 

cardiopatia adquirida na infância, responsável por até 80% 

das cirurgias cardíacas nesta faixa etária (PINTO JÚNIOR et 

al, 2015). Ela acontece principalmente quando o tratamento 

para a infecção estreptocócica não é feito corretamente, algo 

mais prevalente em regiões subdesenvolvidas que não têm 

acesso aos medicamentos ou assistência médica de 

qualidade, por esse motivo a FR é mais frequente em 

ambientes socioeconomicamente desfavoráveis, 

caracterizados por pobreza, acesso restringido aos serviços 

de saúde e má nutrição. 

É fato que a cardiopatia debilita em demasia o 

desenvolvimento da criança, sendo necessário, sendo o 

conhecimento técnico dos profissionais acerca do 

reconhecimento precoce, tratamento e tais patologias além 

de promoverem um melhor prognóstico para o paciente, 

também favorecem o sistema de saúde, pois quanto mais 

precoce o problema é percebido, a solução tende a ser mais 

simples e menos onerosa. Tais benefícios podem ser 

possibilitados por meio de atividades que disseminem o 

conhecimento, como cursos, eventos científicos, atividades 

práticas e atividades de extensão.  

Dessa forma, mediante o trabalho de extensão e 

pesquisa universitária e diante da escassez de dados na 

literatura inerentes a implantação de processos de atuação 

científica virtual, esse trabalho tem como objetivo descrever 

as atividades realizadas por um Programa de IC em 

Cardiopediatria de uma Universidade Federal local durante o 

período da pandemia mundial e isolamento social, assim esse 
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trabalho apresenta o potencial de servir como base para a 

adoção da assistência multiprofissional em outras localidades 

e contribuir para a busca pela redução da mortalidade nas 

doenças mencionadas, estando de acordo com a legislação 

vigente que propõe uma triagem universal, tratamento de 

qualidade e disseminação de informações, legitimando e 

ampliando as atividades desenvolvidas. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O Programa de IC em Cardiopediatria de uma 

Universidade Federal local intitulado CARDIOPED, orientado 

por médica e docente cardiopediatra, surgiu em 2014 e 

contou com o apoio de inúmeros alunos da graduação que 

passaram pelo sistema de IC ao longo dos anos, 

desenvolvendo atividades que contemplam o tripé 

universitário, o eixo pesquisa-ensino-extensão e direcionam 

olhares para áreas de conhecimento como as CC e as CA. 

No entanto, com o advento da pandemia mundial de SARS-

COV-2 em 2020, essas atividades, que antes aconteciam 

todas presencialmente, foram paralisadas e precisaram se 

reinventar para que pudessem continuar atuando e 

legitimando o conhecimento para os profissionais e 

estudantes da saúde. 

Diante dessas dificuldades, no período de junho 2020 

a novembro de 2021, 06 alunos da IC e cerca de 100 

discentes, dos cursos de Medicina, Enfermagem e Técnico 

de Enfermagem, participantes dos projetos de extensão da 

Cardiopediatria da UFRN,  viabilizaram a transformação das 
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atividades das linhas de pesquisa da IC, desenvolvendo 

subsídios para uma atuação continuada no modelo remoto de 

ensino na pandemia ao adotar metodologias virtuais de ação 

que viabilizaram um nível de abrangência nacional pelo uso 

imersivo da tecnologias e dos meios de comunicações 

virtuais. 

Tais atividades só puderam ser desenvolvidas em 

virtude dos apoios e troca de experiência com os docentes 

parceiros da Cardiopediatria da UFRN, contando com o 

auxílio de profissionais da área de Medicina, Enfermagem, 

Farmácia, Odontologia, Psicologia, Assistência Social, 

técnicos administrativos e da área da saúde, bem como da 

própria Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para guiar e 

orientar os discentes envolvidos nos projetos, foi possível 

receber respaldo científico para o feito de grandes 

realizações descritas ao decorrer deste trabalho.  

O Programa de IC na Cardiopediatria exige dos alunos 

uma dedicação de cerca de 20 horas semanais, divididas em 

horas síncronas e assíncronas de atividades, mesmo no 

período de ensino remoto. Além disso, acontecem 

veementemente toda segunda-feira reuniões de 2 horas, 

independente do período de férias, exigindo muita dedicação 

e responsabilidade aos alunos. 

Essas reuniões em geral, contam com a participação 

somente dos alunos de IC, no entanto, uma vez por mês, o 

grupo de pesquisa convida para participação todos os 

discentes envolvidos nos projetos da Cardiopediatria. As 

reuniões abertas são, em geral, reuniões temáticas com 

temas pertinentes ao crescimento acadêmico e profissional 
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dos ouvintes, visando o aprimoramento científico pautado na 

atualização em saúde nos campos de pesquisa explorados 

pela cardiopediatria (FIGURA 1). Para tal, os discentes 

convidados e os alunos IC's são divididos em dupla para 

apresentação e discussão de artigos. Os demais encontros, 

que acontecem somente entre os alunos da IC, tem o objetivo 

de planejar e discutir metodologia científica de ação nas 

próximas atividades desenvolvidas pelo grupo, além de 

buscar maneiras de aprimorar os projetos de pesquisa 

estabelecidos por meio de comparativos com as 

metodologias atuantes em unidades de referências descritas 

em artigos científicos. Nesse momento, também existe uma 

troca mútua de informações e experiências de 

desenvolvimento individual e em equipe das linhas de 

pesquisas, além de fornecer um feedback geral das 

atividades realizadas com os discentes, docentes, 

comunidade acadêmica e a população em geral. 

A cronologia das reuniões é dividida da seguinte 

maneira: 1. Acolhimento; 2. Momento científico: Discussão de 

artigos ou palestra científica; 3. Momento administrativo: 

Discussão e planejamento das atividades que estão sendo 

desenvolvidas. 

Além disso, como as reuniões ainda buscam qualificar 

os estudantes a se tornarem profissionais preparados e de 

destaque na comunidade científica por meio de temas 

pertinentes à formação profissionais e acadêmica, em muitas 

das vezes, são convidados palestrantes referências na área 

para abordagem de tema específicos (TABELA 1) na sua 

linha de atuação. 



INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM CARDIOPEDIATRIA EM UNIVERSIDADE 
FEDERAL: EXPERIÊNCIA ACADÊMICA EM MEIO AO CONTEXTO DA 

PANDEMIA 

307 
 

 
Figura 1. Reuniões científicas abertas com discussões de 
artigos científicos por alunos do Programa de Iniciação 
Científica em Cardiopediatria da Universidade Federal, 
Natal/RN, 2020. 
 

 
Fonte: Programa de Iniciação Científica em Cardiopediatria da 

Universidade Federal, Natal/RN, 2020. 
 

 
Tabela 1. Reuniões temáticas científicas organizadas pelo 
Programa de Iniciação Científica em Cardiopediatria na 
Universidade Federal de junho de 2020 a novembro de 2021, 
Natal/RN, 2021. 

Temática da reunião 

 
Lei Geral de Proteção de Dados 

Oratória para vídeos e redes sociais 

Design e Redes Sociais 

Descomplicando o Currículo Lattes 

Plataforma Brasil 

Curso de metodologia Científica: Coorte 
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Curso de metodologia Científica: Caso controle 

Curso de metodologia Científica: Revisão  

Curso de metodologia Científica: Relato de caso 

Curso de metodologia Científica: Estudo transversal 

Tipos de trabalhos científicos: estrutura, formatação e metodologia 

Bases para iniciação da pesquisa científica 

Introdução à metodologia Científica 

Introdução à análise estatística 

Calibração sobre a Febre Reumática 

Calibração sobre o Teste do Coraçãozinho 

Aula de oratória: como apresentar um trabalho científico 

Como produzir um relato de experiência 

Adaptações no período de isolamento social voltado ao estudante  
 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 
 

Em reuniões de datas especiais, como retorno das 

atividades após o período de recesso, são realizadas 

algumas dinâmicas lúdicas integrativas, com objetivo de 

aproximar as pessoas em períodos de reuniões virtuais e 

isolamento social. As dinâmicas envolvem quizzes sobre 

temas abordados nas reuniões científicas, ou até mesmo, 

sobre os próprios integrantes do grupo da Cardiopediatria, 

utilizando do Kahoot e Mentimenter para tais abordagens.  

Além de todas as atividades já descritas realizadas, as 

pesquisas realizadas pelos alunos de IC proporcionam a eles 

a oportunidade de elaboração do Trabalho Científico 

Obrigatório (TCO), necessário para completar a grade 

curricular do graduando e torná-lo apto para a conclusão do 

curso. 
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Como observado, ao participar de atividades da IC, 

muitas oportunidades surgem para aumentar o leque de 

conhecimento e habilidades, isso também é válido para a 

escrita de artigos e material científico para publicação em 

congressos e eventos, até mesmo em nível nacional. No 

período de 2020-2021, mesmo com o modelo virtual de 

ensino, as atividades e prática dos conhecimentos adquiridos 

não pararam e as publicações e participação em congressos 

mostram um retorno fiel às atividades realizadas. 

 No eixo de extensão, foram desenvolvidas inúmeras 

atividades com o objetivo de levar um benefício para a 

sociedade, principalmente no Mês da Cardiopatia Congênita, 

em junho, quando várias atividades de conscientização são 

direcionadas para a população, tais como: publicações 

científicas, lives com profissionais expertises em CC, cursos 

direcionados para profissionais e estudantes da área da 

saúde (FIGURA 2). 

 Além disso, o grupo de IC da cardiopediatria também 

procura manter-se ativo no Instagram fazendo publicações 

mensais que orientem grupos sobre metodologias científicas, 

curiosidades sobre a FR, TC e as CC, além de postagens que 

forneçam um feedback sobre as atividades realizadas 

internamente. 
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Figura 2. Atividades realizadas no mês das Cardiopatias 
Congênitas pelo Programa de Iniciação Científica em 
Cardiopediatria da Universidade Federal em reunião científica 
aberta, Natal/RN, 2021. 
 

 
Fonte: Programa de Iniciação Científica em Cardiopediatria da 

Universidade Federal, Natal/RN, 2021.  
 

Além de tudo que já foi abordado, esses alunos ainda 

estão com atividades relacionadas com atividades de 

extensão que fornecem o levantamento de dados para a 

realização das pesquisas do grupo. Dos 8 alunos de IC, 4 são 

responsáveis pela coordenação do Programa Febre 

Reumática e todas as vertentes de pesquisa que 

acompanham o mesmo e os outros 4 são responsáveis pelas 

atividades desenvolvidas pelo Teste do Coraçãozinho. As 

atividades desenvolvidas pela FR envolvem a capacitação no 

modelo de ensino remoto de profissionais e estudantes da 

área da saúde a respeito da FR por meio de um projeto piloto 

a nível nacional, que precisou se reinventar em virtude da 

pandemia, antes o projeto acontecia de forma presencial 
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capacitando os profissionais das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) do Sistema Público de Saúde (SUS). Soma-se a isso, 

a outra vertente de ação desenvolvida pelo programa FR, 

chamado Programa de Assistência Multiprofissional ao 

Paciente com FR, ou Grupo de Apoio (FIGURA 3). Dessa 

maneira, eles estão em contato direto com uma grande 

população de portadores da doença e seus familiares, 

promovendo, uma vez por mês, palestras informativas e 

rodas de conversa que motivem e tirem dúvidas a respeito do 

tratamento, dificuldades e aflições. Fornecendo ainda, um 

projeto de psicoterapia para os portadores da doença, com 

expectativa de implementação de um segundo serviço em 

parceria com a odontologia, gerando pesquisas na área da 

endocardite. 

 
Figura 3. Atividades realizadas pelo Programa Febre 
Reumática comandado pelo Programa de Iniciação Científica 
em Cardiopediatria da Universidade Federal em reunião 
científica aberta, Natal/RN, 2021. 
 

        
Fonte: Programa de Iniciação Científica em Cardiopediatria da 

Universidade Federal, Natal/RN, 2021.  
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Enquanto que o TC promove capacitações, também 

virtuais, a respeito da realização do TC em recém nascidos, 

sua área de abrangência vai desde a maternidade locais 

públicas a unidades particulares de atendimento às grávidas. 

Além disso, sua atuação não se limita às maternidades, ainda 

calibram estudantes da graduação da área de medicina, 

enfermagem e técnicos de enfermagem, tornando-os 

capazes de realizar o TC no ambiente hospitalar (FIGURA 4). 

 

Figura 4. Atividades realizadas pelo Teste do Coraçãozinho 
comandado pelo Programa de Iniciação Científica em 
Cardiopediatria da Universidade Federal em reunião científica 
aberta, Natal/RN, 2021. 
 

 
Fonte: Programa de Iniciação Científica em Cardiopediatria da 

Universidade Federal, Natal/RN, 2021.  
 

REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA 

  

As atividades realizadas pelo grupo de IC de 

Cardiopediatria da UFRN, como descrito anteriormente, vai 

muito além da pesquisa científica, conseguindo atingir os três 
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pilares que sustentam a universidade: ensino, pesquisa e 

extensão (FIGURA 5). 

 
Figura 5. Resultados no eixo pesquisa-ensino-extensão de 
grupo de Iniciação Científica na área de Cardiopediatria da 
Universidade Federal, Natal, 2021. 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

No que se refere ao eixo ensino, as ações promovidas 

possibilitaram a inserção docentes e discentes da área da 

saúde na capacitação da comunidade acadêmica. É notável 

o aumento da desenvoltura de todos os alunos envolvidos 

nas apresentações dos artigos e nas capacitações, tornando-

se qualificado para debater e discutir, pela evidente melhora 

do senso crítico e das habilidades de verbalização de 

argumentos.  

Ainda surge a perspectiva de atualização em saúde 

pela construção dos conteúdos das mídias sociais, de tal 

maneira que o ensino fique inerente às atividades realizadas, 
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uma vez que a pesquisa é fundamental para publicação dos 

dados científicos, além de possibilitar o desenvolvimento de 

habilidades de esquematização e criação de artes na área de 

designer gráfico. Da mesma forma acontece no processo 

criativo dos vídeos usados em capacitações dos projetos de 

extensão, elaboração, planejamento, pesquisa, gravação e 

edição de vídeos, concluindo as atividades com enorme 

sucesso (FIGURA 6).  

 

Figura 6. Material produzido para capacitar profissionais e 
estudantes da área da saúde a respeito da Febre Reumática 
pelo Programa de Iniciação Científica em Cardiopediatria da 
Universidade Federal em reunião científica, Natal/RN, 2021. 
 

  
Fonte: Programa de Iniciação Científica em Cardiopediatria da 

Universidade Federal, Natal/RN, 2021.  
 

No que tange à pesquisa, é visto o enorme retorno pela 

possibilidade de continuidade da união das atividades da 

pesquisa-extensão, proporcionando a coleta de dados que 

fornecem subsídios para a escrita acadêmica científica no 

ambiente universitário. Dessa forma, os alunos puderam 
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desenvolver habilidades de construção, elaboração, coleta e 

análise de dados obtidos nas capacitações, transformando-

os em artigos de valor científico direcionado a eventos 

científicos e monografias (TABELA 2). 

 

Tabela 2. Publicações em congressos científicos do 
Programa de Iniciação Científica em Cardiopediatria da 
Universidade Federal de junho de 2020 a novembro de 2021, 
Natal/RN, 2021. 

Quantidade de 
publicações 

Evento Científico 

1 I Congresso Internacional de Saúde Única 

1 
II Fórum Nacional Aplicado À Pesquisa em 

Morfologia (FONAPAM) 

1 
I Congresso Internacional Sobre 

Metodologias de Investigação 
(Qualis2021) 

1 Extensão & Sociedade da UFRN 

2 Monografias 

3 Simpósio Mulheres do Coração - 2020 

9 
Congresso Brasileiro de Educação Médica 

(COBEM - 2021) 

14 
Congresso de Iniciação Científica e 

Tecnológica 

20 
Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia 

(CNN 2021) 

97 
Congresso Internacional Multiprofissional 

em Pediatria e Cardiologia (CIMPEC - 
2020) 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 
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Além disso, a presença das palestras científicas 

promove o aperfeiçoamento dos conhecimentos de discentes 

e docentes, não só na área da saúde, mas ganhos de cunho 

acadêmico e profissional. 

Ao explorar a vertente da extensão, é visto a 

coordenação de projetos que promovem o compartilhamento 

de informações para profissionais e estudantes da saúde 

sobre a FR e o TC, e que ainda fornece suporte psicológico 

aos pacientes e familiares para o enfrentamento da doença 

por meio das reuniões mensais que contam suas aflições e 

dificuldades de aderir ao tratamento. Além disso, ainda 

contamos com a presença de profissionais que mostram 

praticamente a importância de realizar o TC e fazer a 

profilaxia para FR no período correto, dessa maneira, 

podendo melhorar a qualidade de vida dos integrantes do 

grupo, já que um ouvinte qualificado se traduz em uma 

ferramenta crucial no manejo das implicações consequentes 

da doença crônica (MACHADO et al., 2018). A rotina 

estabelecida ainda é capaz de criar vínculos e troca de 

depoimentos que aproximam e incentivam grupos familiares 

a conviver com a doença. 

Ainda vale salientar a integração entre discentes e 

docentes dos mais variados cursos, gerando uma troca de 

informação e aprendizados no desenvolvimento de 

habilidades clínicas, oratória e de comunicação, ainda 

favorecendo ao sentimento de pertencimento e trabalho em 

equipe, traduzindo uma perspectiva realista do futuro 

mercado de trabalho a qual estará se inserindo, 

reconhecendo o outro como complementar ao agir 
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instrumental e comunicativo, ambos essenciais ao êxito da 

prática colaborativa (PEDUZZI et al., 2020). 

Esse projeto ainda proporcionou a descentralização do 

suporte oferecido aos pacientes de FR e os recém-nascidos, 

uma vez que por possuir modelo de ação online e área de 

abrangência por todo território nacional, é possível amplificar 

o conhecimento sobre a doença aos profissionais e 

estudantes da saúde de inúmeras maternidades, UBS's e 

várias salas universitárias dos diversos cursos, fornecendo 

subsídios a criação de pontos de referência da assistência ao 

portador de FR e na realização do TC, bem como, 

possibilitando a formação de qualidade superior dos recém 

egressos das universidades e que irão trabalhar diretamente 

com esse público, fomentando a integração dos 

conhecimentos sobre a doença com os pilares essenciais do 

SUS: integralidade, longitudinalidade e coordenação do 

cuidado (PORTELA, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

A experiência da IC em Cardiopediatria na 

Universidade Federal, no contexto da pandemia, pode 

desenvolver muitas oportunidades de crescimento 

acadêmico, pessoal, científico e profissional. A IC descrita 

guia o estudante para os pilares de ensino, pesquisa e 

extensão universitária e é capaz de trazer desenvolvimento 

para a universidade e comunidade local como um todo. 

Programas como esse, auxiliam tanto o 

desenvolvimento do discente, como incentivam o professor 
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na prática da docência. Sem mencionar os enormes ganhos 

aos enfermos e as milhares de vidas salvas, seja por 

portadores de CA ou CC, mas que com a instauração dos 

projetos e a atualização em saúde podem fazer com que os 

profissionais e estudantes compreendam a importância dos 

seus feitos dentro do sistema de saúde. Outrossim, esse 

projeto ainda democratiza o acesso à informação sobre o TC 

e a FR, seja a nível acadêmico ou profissional, e até mesmo 

a nível populacional por meio das capacitações e palestras 

nos grupos de apoio, universidades e unidades de saúde.  

Além disso, os ganhos para a pesquisa se mostraram 

expansivos e satisfatórios, com a participação em muitos 

congressos e com alto volume de publicação em assuntos 

pertinentes às linhas de pesquisa, contando com participação 

em congressos locais até a nível internacional, somando ao 

todo o número de 149 publicações ao longo de mais ou 

menos um ano. 

 Diante da relevância deste estudo, sugere-se que seja 

dada continuidade o incentivo às práticas de IC geral, mas 

principalmente em Cardiopediatria, para o crescimento 

expansivo de benefícios a toda comunidade científica pela 

disseminação de informações sobre a FR e TC e 

reconhecimento à universidade. Além disso, sugere-se a 

realização de estudos de comparação entre os métodos de 

educação presencial e à distância acerca da sua efetividade 

na educação em saúde em virtude da pandemia mundial. 
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RESUMO: As iniciativas que articulem a teoria com a prática, 
por colocarem o aluno como sujeito central das ações, são 
muito importantes nos processos de ensino e aprendizagem. 
As metodologias ativas são referência deste tipo de ação, 
justamente por permitirem que o aluno se torne protagonista 
de seu processo de formação e se torne agente de mudança, 
por fomentar a capacidade de análise crítica e transformação 
de pensamento. Para o docente que busca trabalhar como 
um mediador do processo de ensino e aprendizagem, 
despertar a curiosidade do aluno pode ser um grande desafio 
no ensino presencial. Considerando o contexto do ensino 
remoto emergencial, imposto devido à pandemia de covid-19, 
este desafio pode ganhar maior proporção, na medida em 
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que se fez, repentinamente, essencial à mediação de 
atividades pedagógicas pelo uso de ambientes virtuais, com 
ferramentas e características específicas. Portanto, torna-se 
fundamental a figura do aluno monitor enquanto responsável 
por prestar apoio acadêmico e tecnológico aos discentes 
cursantes, como também suporte operacional aos docentes 
orientadores na execução das atividades didáticas remotas 
dos componentes curriculares ministrados. Dessa forma, o 
presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de 
monitores com a aplicação de metodologias ativas de 
aprendizagem em modelo de ensino remoto nas áreas de 
ensino sobre método científico na Medicina.  
Palavras-chave: Ensino. Educação à Distância. Educação 

de Graduação em Medicina. Tutoria.  

 

INTRODUÇÃO  

 

 O atual cenário de pandemia de COVID-19 e as 

declarações da OMS (2020) de distanciamento social 

recrudesceram os desafios para a educação superior 

(MANCEBO, 2020). Mais de 1,5 bilhões de alunos de 191 

países foram afetados devidos ao fechamento de escolas e 

universidade no mundo (UNESCO, 2020; UNICEF, 2020), 

emergindo a migração maciça da educação presencial para o 

contexto remoto, de modo que, subitamente, o processo de 

ensino-aprendizagem teve que passar a ocorrer por meio de 

computadores e smartphones.  

Diante desse cenário, diferentes caminhos foram 

traçados pelos países, entre eles: empresas diversas 

ofereceram gratuitamente cursos e aulas online à população 
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durante esse período, a exemplo  do projeto italiano 

“solidariedade digital”; no Reino Unido e na Austrália, por 

exemplo, as escolas permaneceram abertas somente para 

uma parte específica da população; Na Alemanha, por 

exemplo, houve a ampliação do acesso público à internet, 

com oferta a cursos  virtuais por meio de plataformas geridas 

por universidades; as instituições de ensino de todos os 

países da União Europeia foram fechadas ou realizaram 

alterações no calendário acadêmico das instituições para 

evitar o fechamento (GUSSO et al. 2020).  

  No Brasil, por meio da portaria MEC nº 343, de 17 de 

março de 2020, o Ministério da Educação suspendeu as aulas 

presenciais autorizando a substituição pelos meios digitais 

enquanto durar a pandemia. Assim, a pandemia  interrompeu 

as atividades presenciais de 91% dos estudantes no mundo 

(UNESCO, 2020). Dessa forma, muitas instituições optaram 

por suspender temporariamente suas atividades, a exemplo 

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

que teve suas aulas suspensa do período de 17 de março de 

2020 até 8 de setembro de 2020. No entanto, para evitar o 

abandono ou trancamento de matrículas, as instituições de 

ensino superior tiveram que implementar as novas 

tecnologias de ensino à distância para repor e manter o 

cronograma de aulas.  

  A velocidade em que essas mudanças aconteceram 

trouxeram à tona dificuldades já enfrentadas pelo processo 

de ensino, dentre elas o desafio em manter os alunos ativos 

e engajados durante a exposição das aulas. Maciel et al. 



O PAPEL DO MONITOR NA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS 

ATIVAS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO REMOTO DO MÉTODO 

CIENTÍFICO NO CURSO MÉDICO 

326 
 

(2020), ao refletir sobre a falta motivação dos discente 

durante o período de pandemia, relata que a justificativa 

dessa maior dispersão dos alunos está relacionada, em 

grande parte, à situação do distanciamento social, 

responsável por provocar sentimentos  de medo, ansiedade 

e preocupações com parentes doentes ou mortes. Sob essa 

ótica, tornou-se ainda mais urgência a ressignificação das 

estratégias educacionais proporcionada pela adoção das 

novas modalidades de ensino à distância.   

  Ainda, quando se refere ao ensino da Metodologia 

Científica nas universidades em tempos de aulas remotas, os 

desafios enfrentados pelos membros do corpo docente são 

mais potencializados. Mesmo antes da pandemia de COVID-

19, o método científico já era motivo de grande ansiedade e 

angústia nos alunos de graduação, levando, inclusive, ao 

desânimo e, até mesmo, a desistência do curso (FREITAS, 

2012).   

  Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

curso de graduação em Medicina trouxeram em 2011 como 

proposta inovadora para formação em saúde a quebra do 

modelo arcaico e rígido de ensino, fruto da tradição tecnicista. 

Como consequência, foram estimuladas a valorização de 

elementos filosóficos, conceituais, políticos e metodológicos, 

capazes de permitir a formação de profissionais com 

compromisso social e visão crítica dos problemas de saúde, 

além de visão holística do ser humano, sua complexidade e 

realidade social (BRASIL, 2001).     

  Diante do atual cenário da educação e da importância 
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do ensino da metodologia científica nas universidades, 

tornam-se fundamentais as iniciativas que articulem a teoria 

com a prática e que coloquem o aluno como sujeito central do 

processo de ensino-aprendizagem. Neste contexto, estudos 

têm discutido sobre o uso de metodologias ativas no processo 

de ensino aprendizagem, no âmbito da formação profissional 

em saúde (FINI, 2018; CALDARELLI, 2017).   

  Quanto ao conceito, metodologias ativas constituem 

uma estratégia de ensino-aprendizagem que tem como 

objetivo estimular o aluno a analisar e refletir criticamente 

sobre determinado problema. Nesse aspecto, o discente se 

torna o centro do processo de aprendizagem, desviando o 

foco do professor para o aluno, o qual deve buscar ativamente 

o conhecimento. Ao docente, cabe se desligar do papel de 

detentor do saber, devendo atuar estimulando a análise, 

discernimento e reflexão crítica do aluno. Com isso, as 

práticas pedagógicas são beneficiadas e todo o processo de 

ensino-aprendizado é melhorado (DIESEL et al., 2017).   

No entanto, apesar de todas as vantagens trazidas 

pelas metodologias ativas, um grande desafio a ser 

enfrentado diz respeito ao uso das Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDICs).  Silus et al. (2020), em 

seu artigo sobre os desafios do ensino superior brasileiro 

frente à pandemia, levanta questionamentos intrigantes, 

como: “as escolas e universidades estavam preparadas para 

implementação de TDICs? Os professores estavam 

preparados para ensinar por meio das tecnologias? As  

práticas  pedagógicas  docentes  utilizadas  na modalidade 
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presencial poderiam continuar da mesma forma no ensino 

remoto?”. Essas questões levantadas também preocuparam 

os monitores e professores dos cursos de graduação do 

ensino superior, trazendo à tona a deficiência da cultura e 

letramento digital.   

  Diante do contexto apresentado da necessidade de 

estruturação do ensino, a figura do monitor se tornou 

necessária. Nesse processo, o monitor não só participou 

colaborando na manutenção do vínculo aluno/professor, mas 

também na mediação de atividades pedagógicas pelo uso de 

ambientes virtuais, com ferramentas e características 

específicas nem sempre conhecidas e, necessariamente, 

pertencentes ao domínio de todo e qualquer professor. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de 

monitores das disciplinas de Metodologia Científica e 

Elaboração de Trabalho Científico do curso de Medicina com 

a aplicação de metodologias ativas de aprendizagem em 

modelo de ensino remoto.  

 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA OU DA AÇÃO 

   

  Na UFRN, as bases conceituais do conhecimento 

científico e os processos que envolvem sua produção são 

abordadas nas disciplinas, atualmente remotas, de 
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Introdução à Metodologia Científica e Elaboração de Trabalho 

Científico, cada uma com carga horária de 30 horas 

semestrais, ministradas semanalmente durante o 4º e 8º 

período, respectivamente. Ambas fazem parte das ementas 

das disciplinas obrigatórias do curso de Medicina da UFRN. 

A disciplina de Introdução à Metodologia Científica tem 

como principal objetivo estimular o raciocínio científico e o 

interesse pela atividade de pesquisa, a partir das bases 

conceituais do conhecimento científico e dos processos que 

envolvem sua produção. Dessa forma, seu plano de curso é 

dividido em 3 unidades e percorre desde métodos e técnicas 

de pesquisa bibliográfica até avaliações de trabalhos 

científicos publicados (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Conteúdos da disciplina de Introdução à 
Metodologia Científica do curso de Medicina da UFRN. 

Unidade 1 

- Pesquisa científica e tipos de abordagem científica na 

prática clínica baseada em evidência: principais tipos de 

estudos clínicos 

 

- A estrutura de um projeto de pesquisa 

 

- Organização do esboço de um projeto de pesquisa a 

partir do guia básico para a elaboração do projeto de 

pesquisa 

Unidade 2 
- Pesquisa qualitativa 
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- Técnicas da pesquisa qualitativa 

Unidade 3 

- Busca em base de dados  

 

- Reflexões éticas em pesquisa envolvendo seres 

humanos 

 

- Elaboração do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido  

Fonte: plano de curso da disciplina, 2021.  

 

A disciplina de Elaboração de Trabalho Científico, por 

sua vez, tem como objetivo transmitir aos alunos os subsídios 

operacionais necessários à fase de conclusão de suas 

pesquisas. Por isso, a disciplina tem como objetivo final a 

apresentação de um trabalho científico obrigatório (TCO).  

O trabalho científico obrigatório (TCO) constitui-se na 

elaboração de uma produção científica acadêmica 

relacionada ao campo da saúde que contemple os 

conhecimentos e habilidades construídos durante o curso de 

medicina e deve ser estruturado com o rigor do método 

científico e fundamentado na estrutura do projeto pedagógico 

do curso de medicina da UFRN. Os principais objetivos desse 

trabalho são: capacitar o aluno para a realização de estudos 

científicos; propiciar ao aluno vivenciar o processo de 

investigação científica; conduzir o aluno a aprofundar os 

conhecimentos teórico-práticos adquiridos no curso; 
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contribuir para o desenvolvimento das diferentes linhas de 

estudo da Medicina e áreas correlatas, estimulando a 

pesquisa científica. 

  Com relação ao TCO, os professores e monitores 

ainda oferecem auxílio na apresentação dos resultados sob a 

forma de artigo científico, com qualidade acadêmica, mérito e 

rigor científico, dentro dos princípios da ética da pesquisa em 

saúde.   

  A disciplina também tem como prioridade trabalhar em 

conjunto com os orientadores dos trabalhos de pesquisa na 

perspectiva de discutir métodos e diretrizes para desenvolver 

o interesse pela pesquisa e o espírito científico entre os 

alunos do curso médico da UFRN.  Isso possibilita a formação 

de profissionais com capacidade crítica de tomar decisões 

baseadas em estudos com critérios de rigor e evidências 

científicas.  

A emenda da disciplina, portanto, transcorre desde 

elaboração e análise crítica da introdução até a redação do 

artigo científico (Quadro 2). 
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Quadro 2. Conteúdos da disciplina de Elaboração de trabalho 
Científico do curso de Medicina da UFRN. 

Unidade 1 

Elaboração de artigo científico:  

 

- Como escrever a Introdução  

 

- Como escrever a Metodologia  

 

- Como escrever os Resultados e Discussão 

 

- Análise Crítica de Artigos científicos 

Unidade 2 

- Pesquisa qualitativa: conceitos e técnicas 

  

- Elaboração do TCO 

Fonte: plano de curso da disciplina, 2021.  
 

 Por conseguinte, percebe-se que há que uma 

interligação entre as disciplinas de Metodologia Científica e 

Elaboração de Trabalho Científico, de modo que o aluno, 

ainda no 4º período é estimulado a se interessar pela 

atividade de pesquisa à medida em que aprende sobre as 

bases conceituais científicas. No 8º período o aluno, então, o 

aluno chega preparado para finalizar seu TCO, apresentá-lo 

e divulgá-lo nas bases de pesquisa.  

 Durante todo esse processo, o monitor se comporta 

como uma ferramenta de auxílio no processo de  

ensino‐aprendizagem, sempre orientando  quanto  às  

dúvidas  que surgem ao longo das disciplinas, seja via 
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WhatsApp ou através dos fóruns, disponibilizando matérias 

extras para consulta, organizando plantões de dúvidas e 

encontros para estudo, facilitando a comunicação entre os 

pares etc.  

Dentre as metodologias ativas aplicadas, as disciplinas 

adotaram a abordagem pedagógica da sala de aula invertida 

ou  flipped classroom, na qual o professor não se caracteriza 

por transmissor de informações em sala de aula, mas, ao 

contrário disso, apenas ampara os alunos em seus processos 

individuais de busca pelas informações necessárias ao 

conhecimento de determinado assunto estudado. Essa 

abordagem visa otimização do tempo, maior presença, 

retenção do conhecimento, maior autonomia e protagonismo 

dos alunos, uma vez que quebra a ideia de que o professor é 

o detentor e centro do conhecimento.  

Neste modelo de ensino, as atividades didático-

pedagógicas das disciplinas foram estruturadas em 

momentos assíncronos prévios, por meio da disponibilização 

de estudos dirigidos e textos com roteiros ou tutoriais em 

vídeo elaborados pelos monitores, videoaulas pré-

selecionadas em canais do Youtube. A exemplo de um 

desses momentos, as Figura 1 e 2 exibem os materiais 

selecionados e disponibilizados pelos professores e 

monitores para os alunos, referentes às disciplinas de 

Metodologia Científica e Elaboração de Trabalho Científico, 

respectivamente, através de um sistema próprio da UFRN 

denominado Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA).  
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Figura 1. Materiais disponibilizados para alunos durante 
momento assíncrono referente à disciplina de Metodologia 
Científica, 2021. 
 

 
 

Fonte: SIGAA, 2021. 
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Figura 2. Materiais disponibilizados para alunos durante 
momento assíncrono referente à disciplina de Elaboração de 
Trabalho Científico, 2021. 
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Fonte: SIGAA, 2021. 

 

Durante essa fase do processo de aprendizagem, os 

monitores colaboraram prontamente com a resolução de 

dúvidas individuais e coletivas através do aplicativo 

WhatsApp. Esse primeiro momento possibilitou um primeiro 

contato ativo do aluno com conceitos e informações, de modo 

que o estudante deixou  para trás a postura passiva de 

ouvinte e assumiu o papel de protagonista do processo de 

aprendizado.  

Os momentos síncronos remotos eram reservados 

para tirar dúvidas e fixação de conteúdos por meio de 

exposição dialogada, questionários, apresentação de 

seminários, rodas da conversa com palestrantes convidados, 

dinâmicas de grupo, aprendizagem baseada em problemas, 

contando sempre com o suporte dos monitores e docentes. O 

quadro 3 reúne e resumo algumas das ferramentas práticas 

de ensino-aprendizagem mais utilizadas durante a disciplina 

nesses momentos síncronos remotos. Durante essas 

atividades, os monitores ficavam responsáveis por auxiliar os 

discentes e docentes quanto ao uso das plataformas online e 

intermediavam eventuais dúvidas dos alunos.  

O Google Meet e o Zoom foram as principais 

plataformas de comunicação por vídeo utilizadas nesses 

momentos. O objetivo principal das aulas síncronas online era 

levar os estudantes a níveis mais elaborados de raciocínio, 

assim como aplicar de forma prática os conhecimentos 

adquiridos.  

 



O PAPEL DO MONITOR NA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS 

ATIVAS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO REMOTO DO MÉTODO 

CIENTÍFICO NO CURSO MÉDICO 

337 
 

Quadro 3. Metodologias ativas e seus conceitos.  

Metodologia 

ativa 
Conceito 

Estudo de caso 

Relatos de situações do mundo real são apresentados 

aos alunos com a finalidade de prepará-los para 

resolução de problemas reais.  

Aprendizado 

baseado em 

problemas 

Uma situação problema é exposta aos estudantes, 

estimulando-os a desenvolver a solução, por meio de 

discussões. Essa prática tem como objetivo torná-los 

capazes de construir um aprendizado conceitual, 

estimular a proatividade e o aprimoramento pessoal. 

Aprendizado 

baseado em 

projetos 

É apresentado aos alunos uma situação, questão ou 

temática para que, de forma conjunta, criativa e 

utilizando os recursos tecnológicos diversos, eles 

possam desenvolver uma solução. O principal 

objetivo é que o aluno adquirira conhecimento por 

meio da solução colaborativa de desafios, além de 

estimular o trabalho em equipe. 

Rodas de 

conversa 

Participação coletiva de debate sobre determinada 

temática, com o objetivo de estimular o diálogo, 

aprofundamento de conceitos, praticar a escuta ativa 

e a reflexão crítica.  

Fonte: elaboração própria, 2021. 

 

A composição da nota final das disciplinas se deu pela 

junção de todas as atividades realizadas durante o semestre, 

com foco no processo de desenvolvimento de competências 

requeridas à formação científica inicial do futuro médico, 

conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 
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graduação em Medicina (BRASIL, 2001). Relativamente à 

disciplina de Introdução à Metodologia Científica, ao 

participar e interagir em grupos e finalizar as atividades 

educacionais propostas, os discentes foram avaliados 

individualmente e em grupo, conforme expresso no quadro 

abaixo (Quadro 4). 

 

Quadro 4. Atividades avaliativas que compõe a nota final da 
disciplina de Metodologia Científica. 

Unidade I 

(5,0) 
- Esboço do projeto de pesquisa (5,0) 

Unidade II 

(2,5) 

- Estudo dirigido (0,5) 

 

- Participação em fórum de discussão (0,5) 

 

-  Apresentação de trabalho (1,5) 

Unidade II 

(2,5) 

- Elaboração do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (2,5) 

Fonte: plano de curso da disciplina, 2021. 

   

A disciplina de Elaboração de Trabalho Científico 

também avaliou ativamente  a participação e interação dos 

alunos com relação às atividades educacionais propostas, 

conforme explicitado no Quadro 5.  
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Quadro 5. Atividades avaliativos que compõe a nota final da 
disciplina de Elaboração de Trabalho Científico 

Unidade I 

(5,0) 

- Envio da versão atual do TCO ou apresentação virtual 

com análise crítica de um dos seguintes check list: 

STROBE (estudos observacionais), CONSORT 

(ensaios clínicos randomizados), PRISMA e MOOSE 

(revisões sistemáticas/metanálises) 

Unidade II 

(5,0) 

- Envio da versão final do TCO  (a mesma que será 

enviada a banca avaliadora) ou análise crítica de um 

artigo científico, de acordo com um dos seguintes check 

list: STROBE (estudos observacionais), CONSORT 

(ensaios clínicos randomizados), PRISMA e MOOSE 

(revisões sistemáticas/metanálises) 

Fonte: plano de curso da disciplina, 2021. 

 

 Com o objetivo de prosseguir com a participação dos 

alunos, outras metodologias ativas utilizadas pelas disciplinas 

além da estratégia da sala de aula invertida foram os fóruns 

de discussão. Semanalmente um fórum era aberto por 

professores e/ou monitores que lançavam questões 

provocativas acerca da temática abordada naquela semana. 

Os fóruns foram realizados em ambiente virtual através do 

SIGAA. Dessa forma, os alunos eram convidados para 

analisar, refletir e opinar sobre determinados temas, de modo 

a complementar o aprendizado e ainda incentivar o 

compartilhamento de ideias, mantendo um debate saudável e 

construtivo entre estudantes, monitores e professores (Figura 

3).   
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Além dos fóruns de discussão, em que os monitores 

participaram ativamente, outras atividades da disciplina 

também contaram diretamente com o auxílio dos monitores, 

como a realização de estudos dirigidos, banco de questões 

de concurso sobre as temáticas abordadas, roteiros de aula 

como guias para orientação do estudo individualizado, entre 

outras.  

  A exemplo de uma atividade desenvolvida, tem-se a 

realização do esboço de um projeto de pesquisa utilizado na 

disciplina de Metodologia Científica (Quadro 4). Para essa 

atividade, um roteiro foi preparado pelos monitores e 

disponibilizado previamente para os alunos na plataforma do 

SIGAA, juntamente com um texto base anexado e um 

exemplo prático de aplicação do roteiro a partir de uma 

situação hipotética.    

  Os alunos poderiam responder ao exercício 

individualmente ou em grupo de até três alunos com o prazo 

de entrega de uma semana. A construção do esboço do 

projeto de pesquisa seguiu os seguintes passos: tema, 

problema, hipótese, justificativa e elaboração dos objetivos 

geral e específicos da pesquisa proposta.  

   No final do semestre de cada uma das disciplinas, os  

monitores organizaram, através do aplicativo de 

gerenciamento de pesquisa Google Forms ou através de 

Fórum no SIGAA, espaços abertos para feedback dos alunos 

acerca da sua experiência na disciplina durante o semestre 

(Figura 4). 

 



O PAPEL DO MONITOR NA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS 

ATIVAS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO REMOTO DO MÉTODO 

CIENTÍFICO NO CURSO MÉDICO 

341 
 

Figura 3. Fórum sobre como escrever a introdução de um 
artigo científico da disciplina de Elaboração de Trabalho no 
semestre 2021.2.  
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Fonte: SIGAA, 2021. 

 

Figura 4. Fórum sobre o feedback da disciplina de 
Metodologia Científica no semestre de 2021.1. 

 
Fonte: SIGAA, 2021. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA  

 

 A monitoria consiste em uma ferramenta de apoio 

pedagógico que faz parte de um programa de incentivo à 

formação acadêmica. A finalidade dessa atividade de ensino 
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consiste em ampliar os espaços de aprendizagem, melhorar 

a qualidade de ensino, desenvolver a autonomia e a formação 

integral do estudante. Dessa forma, esse programa beneficia 

tanto o discente-monitor, que consegue aprofundar seus 

conhecimentos na área e desenvolver habilidades inerentes 

ao processo de ensino; o aluno, que sana suas fragilidades 

relacionadas a determinada área do conhecimento e o 

professor, que recebe apoio operacional e pedagógico 

(ANDRADE et al.; LIMA e PINHEIRO, 2018).  

 Sob essa ótica, essa atividade de ensino leva a um 

desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional do 

monitor e do aluno à medida em que lidam com distintos 

grupos de pessoas. As disciplinas de Metodologia Científica 

e Elaboração de Trabalho Científico, por exemplo, abarcam 

alunos de diferentes idades e etapas do curso, de modo que 

é intensa a troca de saberes entre monitores e estudantes 

através de diversos canais, conforme foi exposto. Por 

conseguinte, a conversa, o debate, a troca de ideias 

contribuem para mudar o pensar, o sentir e o agir de todos os 

envolvidos, desencadeando um processo de construção de 

autonomia, controle e consciência para o monitor e para o 

grupo de alunos (GONÇALVES et al. 2021). 

 Além disso, a experiência vivenciada nas disciplinas de 

Metodologia Científica e Elaboração de Trabalho Científico 

trouxe aos monitores uma oportunidade de consolidar os 

conhecimentos sobre o método científico, temática de 

extrema relevância para o aluno da graduação. Nesse 

aspecto, o desenvolvimento dessa área do conhecimento 
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garante ao futuro profissional uma visão mais crítica do 

processo de formação (BARIN et al., 2009).  

 O desenvolvimento desse raciocínio crítico é 

fundamental para o exercício de qualquer profissão, em 

especial a Medicina, uma vez que o processo de decisão 

clínica implica a análise criteriosa e imparcial dos resultados 

de pesquisas científicas. Inclusive, na prática médica, a 

qualidade da evidência pode influenciar na hipótese 

diagnóstica e na decisão terapêutica. Portanto, o senso crítico 

proporcionado pelo aprofundado estudo das bases 

conceituais do conhecimento científico é um grande 

diferencial na prática médica (FARIA, 2021).  

 Relativamente ao benefício do aluno pelo projeto de 

monitoria, é reconhecido o crucial papel do monitor como 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Sobre isso, 

segundo Gomes et al. (2020), o monitor auxilia o professor a 

captar as principais dificuldades que os discentes manifestam 

na disciplina, contribuindo na formação do estudante por 

facilitar o aprendizado do aluno. Nas disciplinas aqui 

apresentadas, por exemplo, o monitor atua como um 

facilitador ao ajudar na compreensão da bibliografia básica da 

disciplina através de respostas a perguntas via fórum ou 

WhatsApp.   

Durante o cenário pandêmico, o monitor teve a 

relevante função de auxiliar os alunos e professores com o 

uso das TDICs. Diante da necessidade emergencial de 

fechamento das instituições e o pequeno tempo hábil para um 

planejamento detalhado do novo formato de ensino, os 
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desafios do ensino foram intensificados. Nesse sentido, as 

dificuldades de professores e alunos em relação ao uso das 

tecnologias foram expostas (SILUS et al,. 2020). Portanto, 

coube ao monitor prestar apoio técnico aos discentes e 

docentes com relação às diversas ferramentas utilizadas 

nesse contexto. 

Além dos desafios próprios das ferramentas do ensino 

remoto, Moreira et al. (2020) relatam que as salas de aulas 

foram substituídas por plataformas de aprendizagem online, 

mas que, no entanto, não ocorreu a transposição didática 

para tais tecnologias, as quais estão sendo utilizadas de 

forma meramente instrumental, causando danos na 

aprendizagem dos estudantes. Pensando nisso, monitores e 

professores tiveram que repensar e reorganizar o processo 

pedagógico, articulando estratégias de ensino baseada nas 

metodologias ativas mencionadas no corpo desse texto. 

Sobre esse processo, a fim de obter o engajamento 

dos alunos, Côrte Vitória et al. (2018) deixa claro que o foco 

das estratégias não deve estar apenas nos aspectos 

didáticos, metodológicos e avaliativos, tendo em vista a 

complexidade dos sujeitos. Nesse sentido, deve-se buscar 

conhecer os alunos, mapeando suas fragilidades e 

desenhando os desafios como forma de propor os percursos 

pedagógicos.  

Nesse contexto, o monitor tem um relevante papel de 

despertar o interesse e entusiasmo dos discentes na 

aprendizagem. Isso ocorre principalmente  devido à maior 

proximidade entre o monitor e os demais alunos, uma vez que 
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possuem, geralmente, a mesma faixa etária, mesmos dialetos 

e estão na mesma condição de aprendiz (ALBUQUERQUE  

et  al., 2012).  

Entende-se, portanto, que a educação online vai além 

de aulas expositivas nas plataformas de ensino remoto, 

perpassando desde o mapeamento das fragilidades dos 

alunos até as estratégias práticas em si. Quanto a essas 

estratégias, as disciplinas de Metodologia Científica e 

Elaboração de Trabalho Científico optaram por várias aqui 

descritas, dentre elas a sala de aula invertida.  

 Os principais desafios enfrentados para implantação 

da metodologia ativa no ensino remoto estavam relacionados 

ao curto tempo de preparação para introdução das 

ferramentas tecnológicas e a problemas técnicos.   

 Segundo Hodges et al. (2020), a dificuldade de 

implementação do novo modelo remoto é comum a todas as 

instituições de ensino no mundo. Mesmo que algumas 

plataformas já fossem de conhecimento prévio dos alunos e 

professores – a exemplo do SIGAA, a maioria das 

ferramentas tiveram que ser apresentadas. Além disso, outra 

limitação observada foi relativamente a qualidade da internet 

de professores e alunos, dificultando, muitas vezes, o 

andamento das atividades síncronas, por exemplo.  

   Por fim, após o grande desafio do exercício da 

monitoria em um contexto de incertezas e mudanças, pode-

se dizer que a experiência da atividade de monitoria 

acadêmica realizada durante o período remoto foi bem-

sucedida, em especial pela inventividade e envolvimento dos 
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monitores, do uso de plataformas tecnológicas inovadoras e 

colaboração dos alunos e professores.  

 

CONCLUSÃO 

 

Com o contexto da pandemia de COVID-19 e o ensino 

à distância, os desfalques nas metodologias de ensino das 

universidades se tornaram ainda mais visíveis. Nesse 

sentido, tornou-se urgente o desenvolvimento de novas 

estratégias de ensino-aprendizagem que permitissem não só 

uma maior interação entre professores e alunos como 

também a transformação das aulas em experiências de 

aprendizagem mais vivas e significativas para os estudantes. 

Assim, com o objetivo de articular melhor a teoria com 

a prática, estimular que estudante tenha uma postura ativa 

em relação ao seu aprendizado e fomentar o raciocínio 

crítico, as disciplinas de Metodologia Científica e Elaboração 

de Trabalho Científico do curso de Medicina da UFRN 

adoraram as metodologias ativas.  

Essas metodologias propõem mudanças de 

paradigmas no sistema educação, de modo que o ensino e 

aprendizado passam a ser considerados processos 

interdependentes e de corresponsabilidade dos alunos e 

professores. Para efetivar o processo de ensino-

aprendizagem, a figura do monitor surge como principal 

auxiliador do processo.  

  Apesar  das  dificuldades  impostas  pela  pandemia, a 

experiência da monitoria foi positiva em sua proposta e 



O PAPEL DO MONITOR NA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS 

ATIVAS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO REMOTO DO MÉTODO 

CIENTÍFICO NO CURSO MÉDICO 

348 
 

atingiu seu objetivo de contribuir para o aprendizado graças 

uso de plataformas tecnológicas inovadoras e colaboração 

dos alunos e professores. 
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RESUMO 
Introdução: A síndrome de Prader- Willi (SPW) é uma 
doença genética, a qual se relaciona com a ausência da 
expressão gênica do cromossomo 15 de origem paterna. 
Vários estudos de tratamento com GH em adultos relataram 
efeitos benéficos na qualidade de vida dos portadores dessa 
síndrome. Objetivo:  
analisar os efeitos da aplicação do hormônio do crescimento 
no tratamento da Síndrome de Prader-Willi. Materiais e 
método: Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, 
em que as buscas no Medical Publisher (PUBMED) e na 
Biblioteca Virtual em Saúde foram mediadas pelo uso dos 
Descritores em Ciências da Saúde em inglês “Growth 
Hormone"  e "Prader-Willi Syndrome". A seleção do material, 
efetivada em novembro de 2021, foi determinada por critérios 
de elegibilidade, em que se filtraram 791 artigos inicialmente 
e o corpus de análise ficou delimitado em 22 publicações. 
Resultados e discussão: O tratamento com GH evidenciou 
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resultados positivos em diversos aspectos, como na 
composição da massa corporal e no desenvolvimento motor. 
Entretanto, apresentou pouca significância na densidade 
mineral óssea, nos desenvolvimentos cognitivo e 
comportamental e entre outros avaliados. Conclusão: Os 
efeitos da aplicação do hormônio GH em pacientes com SPW 
mostram a importância desse tratamento, uma vez que as 
vantagens são observadas na atenuação de diferentes 
problemas, e em diferentes idades. 
Palavras-chave: Síndrome de Prader-Willi. Hormônio do 

Crescimento. Análise de Consequências. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A síndrome de Prader- Willi (SPW) é uma doença 

genética, a qual se relaciona etiologicamente com a ausência 

da expressão gênica do cromossomo 15 de origem paterna. 

Essa desordem rara é ocasionada por defeitos no imprinting 

genômico devido à deleção paterna do braço longo do 

cromossomo 15 em cerca de 70% dos casos, por dissomia 

uniparental materna em 25% dos casos e por erros no 

imprinting, como microdeleções ou epimutações no 

cromossomo 15 (BUTLER; MANZARDO; FORSTER, 2016; 

HEKSCH et al., 2017). A SPW tem uma prevalência de 1 em 

cada 20.000 a 1 em 30.000 nascimentos (ALFARO et al., 

2019).  

Os pacientes com a Síndrome de Prader- Willi 

apresentam crescimento anormal durante o período do pré- 

natal, nascendo, assim, com os parâmetros de crescimentos 

reduzidos de 15% a 20%, como o peso, o comprimento e o 

incide de massa corporal (GUTIÉRREZ; MENDEZ, 2020). Em 
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relação ao quadro clínico da SPW, ele é caracterizado por 

alterações endocrinológicas, como a deficiência de GH 

(hormônio de crescimento), a qual ocasiona a baixa estatura, 

insuficiência adrenal central, hipotireoidismo, hipogonadismo, 

o qual predispõe a um desenvolvimento sexual e incompleto, 

como a criptorquidia em quase todos os casos masculinos, e 

obesidade, visto que ocorre a hiperfagia a partir dos dois anos 

de idade, que determina uma necessidade involuntária de 

comer constantemente, e há uma reduzida utilização de 

calorias, determinada pelo sedentarismo e pela intensa 

sonolência (BUTLER; MANZARDO; FORSTER, 2016; 

HEKSCH et al., 2017).  

Ademais, existem alterações morfológicas, 

comportamentais e cognitivas, com diversas comorbidades 

associadas, como retardo mental de moderado a grave, 

alterações do sono, transtornos respiratórios durante o sono, 

perturbações da aprendizagem, escoliose, baixo tônus 

muscular, dificuldade de sucção e deglutição até os primeiros 

seis meses de vida, constipação, problemas dentários e 

alterações de coagulação (SOUSA, 2016). Dentre as 

características dismórficas desses pacientes, pode-se citar 

algumas características faciais, como fissuras palpebrais, 

diâmetro frontal estreito, estrabismo, ponte nasal estreita e 

hipoplasia do esmalte (BUTLER; MANZARDO; FORSTER, 

2016).  

Em relação aos problemas comportamentais, quase 

todos os casos de Síndrome de Prader- Willi estão 

associados a alguma alteração no comportamento, como 

ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, explosões de 
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temperamentoe lesões auto-infligidas (BOHONOWYCH et 

al., 2019). Já no plano endócrino, os pacientes com SPW 

apresentam baixos valores do fator de crescimento 

semelhante à insulina 1(IGF-1) e da proteína de ligação do 

fator de crescimento semelhante à insulina (IGFBP-3). Por 

conseguinte, 40% a 100% das crianças apresentam um 

déficit do hormônio de crescimento (SOUSA, 2016).  

Por se tratar de um problema genético, a SPW não tem 

cura, mas os sintomas podem ser tratados por meio de alguns 

métodos. Além de uma dieta supervisionada, exercícios 

vigorosos poderiam evidenciar melhoras na composição 

corporal, todavia, não são suficientes. Isso porque há também 

a questão dos problemas, cardiovasculares, motores e   

comportamentais – os quais são geralmente graves. Embora 

as características da SPW se sobreponham às características 

da deficiência de GH, como mãos e pés pequenos, baixa 

estatura, aumento da gordura corporal e baixa massa e força 

muscular (CASSIDY et al., 2012), outra maneira que se 

mostra promissora para melhorar a composição corporal dos 

portadores da deficiência é o tratamento com hormônio de 

GH (GHt) (ROSENBERG et al., 2021).  

De acordo com a literatura, vários estudos de 

tratamento com GH em adultos relataram consistentemente 

melhora na composição corporal, bem como efeitos benéficos 

na capacidade física e na qualidade de vida dos portadores 

dessa síndrome (ÂNGULO et al., 2015). 

Torna-se evidente a necessidade de aprofundar os 

estudos acerca do assunto. A partir disso, esse estudo tem 
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por objetivo analisar os efeitos da aplicação do hormônio do 

crescimento no tratamento da Síndrome de Prader-Willi. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo elaborado em modelo de 

revisão integrativa, produzido no mês de novembro de 2021, 

na qual foram validados os descritores “Growth Hormone"  e 

"Prader-Willi Syndrome", por meio da plataforma DeCS 

(Descritores em Ciências de Saúde), e, com o auxílio do 

operador booleano AND entre eles, aplicou-se nas bases de 

dados National Library of Medicine (PUBMED) e Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), resultando assim em 602 e 189 

trabalhos encontrados, respectivamente.  

Contudo, ao serem executados os seguintes filtros: 

Texto completo, data de publicação entre os últimos 5 anos 

(2016 até 2021), e idiomas em inglês e português, chegou-se 

ao número de 28 documentos provenientes da PUBMED e 20 

documentos provenientes da BVS. No entanto, foram 

eliminados os estudos replicados e sem coesão com o 

objetivo do estudo, logo, findou-se em 22 artigos como 

amostra final. 
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Figura 1: Fluxograma de pré-seleção e seleção da amostra final 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2021). 

 

  

Busca no Pubmed com os DeCS 
associados  “Growth Hormone” 
AND "Prader-Willi Syndrome" 
( 602 artigos) 

 

Busca na BVS com os DeCS 
associados "Growth 
Hormone" AND "Prader-Willi 
Syndrome" (189 artigos)  

 

Total de artigos identificados nas duas bases de 
dados (791 artigos) 

 

Aplicação dos 
critérios de inclusão 

(48 artigos pré-
selecionados) 

 

- Seleção a partir de 
2016 
- Idiomas: Português 
e Inglês 
- Texto completo 
 

Aplicação dos 
critérios de exclusão 

 

- Repetições/ 
Duplicatas 
- Não contempla o 
objetivo norteador da 
pesquisa. 
 

Amostra final: 22 
artigos 

 



EFEITOS DA APLICAÇÃO DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO NO 
TRATAMENTO DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI 

358 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As implicações do tratamento com hormônio do 

crescimento sobre o peso corporal, a composição corporal e 

a capacidade de exercício, são positivamente retratadas na 

literatura, todavia, é importante levar em consideração que os 

portadores de SPW apresentam outros problemas, e os 

efeitos da aplicação do GH nessas pessoas são diversos. 

 Os efeitos positivos do tratamento do hormônio de 

crescimento (GH) têm sido determinados mediante estudos, 

como o de Grugni, Sartório e Crino  (2016) , o qual destacou 

os benefícios da terapia com GH, como  a melhora na 

composição corporal, na força física, no nível cognitivo, na 

velocidade mental, na flexibilidade,  na função motora, na 

qualidade de vida e no desenvolvimento psicomotor, 

resultando na recuperação do defeito de crescimento do 

paciente e no aumento da força muscular, da capacidade de 

exercício físico, da massa corporal magra, dos níveis de 

adiponectina e do perímetro cefálico. 

 Ademais, esse estudo evidenciou a importância da 

realização de uma avaliação clínica e instrumental completa 

antes de iniciar o tratamento com GH, incluindo 

polissonografia, avaliação de ouvido, de nariz, de garganta e 

de função tireoidiana, além de um acompanhamento 

cuidadoso nos casos de agravamento de escoliose e de uma 

vigilância rigorosa da homeostase da glicose e insulina 

durante a terapia, juntamente com mudanças ambientais e de 

estilo de vida.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Grugni+G&cauthor_id=27330297
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sartorio+A&cauthor_id=27330297
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Crin%C3%B2+A&cauthor_id=27330297
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Em relação aos efeitos adversos, Grugni, Sartório e 

Crino (2016) destacaram  o edema de membros inferiores e 

a alteração da homeostase da glicose e da insulina como as 

reações adversas mais frequentes nos pacientes com a 

Síndrome de Prader- Willi (SPW), incluindo um leve aumento 

na glicemia de jejum,  tendências para hiperinsulinemia e 

maior resistência à insulina. Outrossim, a infecção 

respiratória foi a causa mais comum de morte nesses 

pacientes jovens, sendo relatados eventos fatais nos 

primeiros meses de administração de GH. Dessa forma, para 

evitar os potenciais efeitos negativos do tratamento com o 

GH, os indivíduos com SPW com obesidade grave, diabetes 

mellitus mal controlado, apnéia obstrutiva grave não tratada e 

psicose ativa devem ser excluídos do tratamento.  

Concomitante ao estudo de Grugni, Sartório e Crino 

(2016), a análise de Driscoll et al (2017) evidenciou que as 

mortes relatadas com a administração do GH foram em 

indivíduos que apresentavam distúrbios respiratórios ou 

cardíacos pré-existentes. No entanto, esses pacientes eram 

obesos e apresentavam evidência de obstrução das vias 

aéreas superiores, hipertrofia amigdaliana e adenoide não 

corrigida. Desse modo, analisou-se a importância de se obter 

um estudo do sono antes do início da terapia com GH e, 

novamente, quatro a oito semanas após o início da terapia 

para garantir que o tratamento não tenha causado ou 

agravado os distúrbios respiratórios do sono. Esse estudo 

deve ser feito associado à avaliação do tamanho das 

amígdalas e das adenóides, principalmente no indivíduo 

obeso. 
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A melhora da composição corporal, o aumento da 

massa magra e a redução da gordura corporal total, também 

foram analisadas como benefícios da terapia do GH no 

estudo de Passone et al (2018), o qual relatou o efeito positivo 

em marcadores de desenvolvimento, como QI verbal, 

comunicação adaptativa, habilidades cognitivas e linguagem, 

sendo outro ganho importante com o uso da terapia em 

crianças que iniciaram o tratamento antes dos 12 meses de 

idade.  Assim como no estudo de Grugni, Sartório e Crino 

(2016),  Passone et al (2018) relataram o aumento dos níveis 

de insulina e do IGF-1 como efeitos adversos durante o 

tratamento do hormônio de crescimento. Além disso, após 12 

meses de terapia, relataram-se um pequeno aumento da 

glicemia de jejum.  

Os efeitos da terapia com o hormônio de crescimento 

também foram analisados na revisão sistemática com meta-

análise de Passone et al (2020). Nessa revisão, foram 

incluídos pacientes com SPW, que participaram de ensaios 

clínicos randomizados (ECRs) ou não-ensaios controlados 

randomizados (NRCTs) relacionados ao estudo do GH tanto 

na infância quanto na adolescência. Em 16 ECRs e 20 

NRCTs selecionados, o grupo tratado teve uma melhora da 

estatura, da composição corporal, do índice de massa 

corporal, do desenvolvimento motor e da cognição, assim 

como foi evidenciado nos estudos de Grugni, Sartório e Crino 

(2016) e Passone et al (2018).  

Nesse contexto, o domínio cognitivo incluiu o QI verbal, 

não verbal e o domínio de vocabulário e o tratamento do GH 
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também resultou no controle motor para o desenvolvimento 

ideal das habilidades de comunicação, promovendo a 

interação social e as tarefas físicas. Paralelamente à análise 

de Grugni, Sartório e Crino  (2016), o estudo de Passone et 

al (2020) destacou a importância da avaliação da apnéia do 

sono com polissonografia antes do início do tratamento do 

hormônio de crescimento. 

Quanto à perspectiva dos efeitos relacionados à 

melhora da composição corporal e do desenvolvimento 

motor, além das análises de Grugni, Sartório e Crino (2016) 

e de Passone et al (2018), Edge, Fleur e Adcock (2018) 

evidenciaram esses benefícios por meio de um estudo 

controlado randomizado de alta qualidade, examinando um 

total de 139 pacientes. Assim, as evidências indicaram a 

melhora na composição corporal, os benefícios 

comportamentais e a melhor qualidade de vida associados ao 

tratamento com hormônio de crescimento humano. Além 

disso, realizaram-se ensaios clínicos randomizados, 

examinando 47 pacientes com SPW no maior estudo e 19 

pacientes com SPW no menor ensaio. 

Por conseguinte, esses estudos randomizados 

controlados identificaram  diferenças significativas nos 

resultados de altura, testes de dobras cutâneas, percentual 

de gordura entre bebês tratados e não tratados com o GH e 

pacientes com SPW pré-púberes favorecendo o tratamento  

mais próximo dos escores de desvio padrão. Os Pacientes 

pré-púberes tratados com SPW também tiveram resultados 

mais favoráveis de massa corporal magra em comparação 
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com os pacientes não tratados. Outrossim, os efeitos do GH 

relacionados à espessura muscular, à força muscular e ao 

desenvolvimento motor foram relatados , destacando o 

aumento da espessura muscular e o benefício do treinamento 

físico. 

Ainda no estudo de Edge, Fleur e Adcock (2018), 

observou-se melhorias em algumas medidas cognitivas para 

pacientes pediátricos PWS tratados com o GH. O QI verbal e 

o QI composto foram melhorados com a terapia. Dessa 

forma, os benefícios comportamentais foram observados nos 

domínios da comunicação e da vida diária. Diferentemente do 

estudo de Grugni, Sartório e Crino (2016), os níveis de glicose 

e insulina, na análise de Edge, Fleur e Adcock (2018), não 

foram alterados tratamento, ocorrendo somente um aumento 

no nível de adiponectina de pacientes com SPW pré-púberes 

durante a terapia com o uso do GH.   

A morte súbita devido aos distúrbios respiratórios, que 

é o principal efeito colateral associado à terapia com GH, foi 

analisada no estudo de Costa et al (2019), assim como na 

análise de Grugni, Sartório e Crino (2016) e de Driscoll et al 

(2017). Assim, faz-se necessário um acompanhamento 

respiratório cuidadoso durante a administração de GH a longo 

prazo. 

A extrema cautela em relação aos problemas 

respiratórios e apnéia do sono foram relatadas também por 

Heksch et al (2017), devido aos relatos de mortalidade 

inesperada em pacientes com SPW em tratamento com GH. 

Desse modo, a polissonografia deve ser obtida antes do início 
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do tratamento, dentro de 3 a 6 meses após o início da terapia 

com GH e, em seguida, anualmente. Se houver preocupação 

com o desenvolvimento de ronco ou outros sintomas 

sugestivos de distúrbios respiratórios do sono ou apnéia do 

sono, recomendamos manter a terapia com GH até que um 

estudo do sono possa ser realizado com urgência.  

Além dos problemas respiratórios, o estudo de Heksch 

et al evidenciou que os pacientes com SPW são muito 

sensíveis à resposta da geração de IGF-1 ao GH, resultando 

em níveis de IGF-1 acima da faixa de referência normal, e a 

hemoglobina A1c deve ser monitorada anualmente durante o 

tratamento com GH devido aos efeitos do GH na resistência 

à insulina e riscos de diabetes e síndrome metabólica em 

pacientes com SPW. Outros efeitos colaterais potenciais, 

incluindo dor nas articulações, edema, escoliose e 

pseudotumor cerebral devem ser monitorados.  

O rastreamento regular de crianças com SPW em uso 

de GH, por meio da polissonografia, devido ao risco de 

síndrome da apnéia obstrutiva do sono, também foi 

evidenciado por  Mackay et al (2019), visto que o GH pode 

piorar os sintomas da síndrome da apnéia obstrutiva do sono 

ao estimular o crescimento do tecido linfóide adenotonsilar e 

retrofaríngeo. No entanto, os sintomas podem ser aliviados 

pelos efeitos benéficos do GH na composição corporal, uma 

vez que a terapia com GH melhora a velocidade de 

crescimento e a altura adulta para indivíduos afetados pela 

SPW, além de melhorar a cognição, o comportamento, a 

força e a função motora.  
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Yang et al (2019), assim como Heksch et al (2017), 

evidenciaram preocupações relacionadas ao efeito a longo 

prazo dos níveis de IGF-I acima do intervalo de referência em 

decorrência do tratamento com o GH. Contudo, o início 

precoce da terapia foi recomendado, já que ela melhorou o 

crescimento e a composição corporal, causando diminuição 

da gordura corporal e aumento da massa magra. Rosenberg 

et al (2021) demonstraram esses benefícios por meio de 

ensaios clínicos randomizados e ensaios não randomizados 

(não) controlados que relataram dados para adultos com 

SPW, que receberam o GH por pelo menos 6 meses, 

confirmando que o tratamento durante a vida adulta pode 

melhorar a composição corporal, além de melhorar a saúde 

física e a cognição.  

Em consonância com Yang et al (2019) e Heksch et al 

(2017), o estudo de Shukur et al (2021) afirmou que os níveis 

elevados de fator de crescimento semelhante à insulina 1 

(IGF-1) gerados pelo tratamento com GH podem estimular o 

crescimento do tecido linfoide. O benefício da melhora no 

raciocínio abstrato e nas habilidades visuoespaciais com a 

administração do GH só foram mencionados por Irizarry et al 

(2016), que afirmaram também outros benefícios já 

mencionados, como a melhora na composição corporal e na 

densidade mineral óssea. 

Sabe-se que, em crianças com SPW, o tratamento 

com GH tornou-se o padrão de atendimento por melhorar a 

saúde física e a cognição. Apesar de ainda não ser tão 

comum em adultos, estudos envolvendo esses indivíduos 
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com SPW geneticamente confirmada, independentemente do 

subtipo genético, com ou sem deficiência comprovada de GH, 

evidenciaram que a composição corporal deles melhorou 

durante 12 meses de tratamento, com um aumento da massa 

corporal magra média (95% CI) de 1,95 kg (0,04 a 3,87 kg) e 

uma redução da massa gorda média (95% CI) de –2,23% (–

4,10% para –0,36%) (ROSENBERG et al., 2021). 

Durante um período de tratamento maior, mais 

especificamente, em 3 anos, a porcentagem de massa gorda 

média estimada (95% CI) diminuiu, e os níveis médios 

estimados de glicose e insulina 

em jejum (IC95%) permaneceram estáveis (KUPPENS et al., 

2017; DAMEN et al., 2020; ROSENBERG et al., 2021) – 

sendo a glicose 4,6 (4,4 a 4,8) mmol/l no início e 4,6 (4,5 a 

4,7) mmol/l após um estudo com 43 adultos jovens com SPW 

e com idade mediana de 19,0 (17,5 a 20,7) anos. Dessa 

forma, levando em consideração que sexo , etnia e 

percentual de massa gorda foram significativamente 

associados aos níveis de glicemia de jejum, enquanto 

a dose de IGF-I ou GH não foram, evidenciou-se que três 

anos de aplicação de GH nessa população, além de 

manterem os efeitos positivos na composição 

corporal alcançados durante a infância, não prejudicam 

a homeostase da glicose e não levam a um aumento 

da prevalência de Diabetes Mellitus Tipo 2 (DAMEN et al., 

2020). 

Notou-se, também, que o IMC e os níveis de colesterol 

da lipoproteína de baixa densidade, em adultos, não se 

alteraram durante o tratamento. Como a composição corporal 
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ruim está intimamente ligada à alta incidência observada de 

morbidade cardiovascular em adultos com SPW, melhorar a 

composição corporal pode reduzir as complicações 

cardiovasculares nesse grupo de pacientes vulneráveis 

(KUPPENS et al., 2017; ROSENBERG et al., 2021).  

Ademais, não houve alteração na pressão arterial ou 

manifestação de síndrome metabólica durante o GTt 

(KUPPENS et al., 2017). Dentre efeitos adversos menores, 

houve edema pré-tibial, dor de cabeça e tolerância à glicose 

diminuída transitória com o tratamento (FRIXOU et al., 2021). 

Distúrbios respiratórios relacionados ao sono (SRBDs) 

e hipersonolência também são frequentes em SPW. O risco 

de desenvolver apneia do sono durante a terapia com GH é 

preocupante devido a relatos anteriores de morte súbita em 

crianças com SPW em tratamento. Em um estudo 

escandinavo realizado em adultos, observou-se que, a curto 

prazo, comparado com o placebo, a aplicação do GH não 

apresentou efeitos significantes.  

Já a longo prazo, também num período de 3 anos, 

pacientes com uma média de 29,5 anos, e que estavam 

acima do peso, apresentaram melhoras na eficiência do sono, 

que manteve o nível de significância mesmo após o ajuste 

para o IMC. Diante disso, o aumento da eficiência do sono 

pode reduzir a sonolência diurna e, secundariamente, os 

distúrbios emocionais e a baixa atenção frequentemente 

observada em SPW. Durante esse tempo, a massa corporal 

magra aumentou 2,8 kg e a função pulmonar avaliada pelo 

pico de fluxo expiratório aumentou 12%, indicando melhora 

da função muscular.  
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Após o tratamento de longo prazo com GH houve um 

aumento insignificante no IAH (índice de apnéia e hipopneia) 

e no número de dessaturações, tendo em vista que as doses 

de GH foram menores do que em estudos que apresentaram 

efeitos negativos expressivos (SHUKUR et al., 2021). 

Em uma população em que 172 (57%) receberam 

terapia com GH e 130 (43%) receberam placebo ou controle 

em branco, não foi observada diferença significativa no 

desempenho cognitivo entre indivíduos que passaram pelo 

GHt e os que não foram submetidos, mas o GHt demonstrou 

melhorar notavelmente o desenvolvimento motor em crianças 

com SPW – podendo ser explicado pelo efeito protetor do GH 

nos neurônios motores.  

No entanto, os achados devem ser interpretados com 

cautela, pois o GH pode melhorar o desempenho em 

domínios cognitivos que não estão bem representados na 

literatura atual, incluindo habilidades de linguagem, 

vocabulário e memória. Outras explicações se dão pelo fato 

de que o GH pode regular a expressão de proteínas 

relacionadas ao motor, além de aumentar a plasticidade 

cerebral (área motora contralateral), melhorando o 

desempenho motor.  

O desenvolvimento comportamental não melhorou 

após a terapia com GH nas crianças com SPW, mas uma 

possível explicação pode ser que os questionários foram 

preenchidos pelos pais, e eles muitas vezes tinham grandes 

expectativas de melhora comportamental após o GHt, 

ignorando mudanças sutis nas crianças (LUO et al., 2021). 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Shukur,%20Hasanain%20Hamid%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Luo,%20Yunyun%22


EFEITOS DA APLICAÇÃO DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO NO 
TRATAMENTO DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI 

368 
 

 Não foram encontradas diferenças significativas no 

IMC, massa corporal magra ou gordura corporal nas crianças 

pós GHt (MAGILL et al., 2020; FRIXOU et al., 2021). O 

colesterol de baixa densidade foi significativamente menor 

em A (crianças com média de idade de 0,72 anos) do que em 

B (crianças com média de idade de 1,42 anos) [LDL 1 ano A 

79 (±20) mg/dl vs B 90 (±19) mg/dl; 5 anos. Diferenças 

significativas na homeostase da glicose entre os grupos A e 

B foram notadas, fato que pode ser relacionado a diferença 

da idade de início de tratamento (MAGILL et al., 2020).  

O GHt, mesmo a longo prazo, não apresentou efeitos 

significantes na densidade mineral óssea de jovens com SPW 

(DONZE et al., 2020; MAGILL et al., 2020; DAMEN  et al., 

2021). Nos casos de escoliose em crianças portadoras de 

SPW – que é bastante frequente – o efeito do GH, 

administrado por 8 anos, não evidenciou nenhuma diferença 

na prevalência ou na gravidade da escoliose, quando se 

compara às crianças não tratadas com GH (GROOTJEN et 

al., 2021). 

A melhora na altura e na postura foram maiores 

nas crianças que iniciaram GH precocemente, em 

comparação com aquelas que iniciaram GHt mais tarde na 

infância (DONZE et al., 2020; MAGILL et al., 2020).  

Por fim, é oportuno ressaltar que essa revisão 

integrativa apresentou limitações referentes ao número 

reduzido de bases de dados para a elaboração da pesquisa, 

contudo, catalogou-se um número importante de 

investigações. Destarte, a partir deste estudo e do que foi 

sinalizado, novas pesquisas são necessárias para elucidar os 
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efeitos da aplicação do hormônio do crescimento no 

tratamento da síndrome de prader-willi, objetivando alcançar 

resultados promissores e semelhantes a esta revisão 

realizada. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os efeitos da aplicação do GH em portadores de SPW 

se destacam por apresentar inúmeras vantagens. Tanto em 

crianças, quanto em adultos, o tratamento à longo prazo se 

mostrou benéfico essencialmente na composição corporal, 

uma vez que a massa magra dos indivíduos aumentou, ao 

mesmo tempo em que houve diminuiução da porcentagem de 

gordura corporal. Consequentemente, pôde-se notar uma 

redução dos problemas cardiovasculares e, principalmente, 

da obesidade, a qual se configura como um dos problemas 

de maior destaque para esses indivíduos. 

É importante salientar que, quando mais cedo se inicie 

o tratamento, maiores são as possibilidades de mudança na 

qualidade de vida dos portadores de SPW – a exemplo da 

altura das crianças. Além disso, para evitar os efeitos 

negativos do tratamento com o GH, os indivíduos com SPW 

com obesidade grave, diabetes mellitus mal controlada, 

apnéia obstrutiva grave não tratada e psicose ativa devem ser 

excluídos do tratamento.  

Faz-se necessária a realização de pesquisas mais robustas 

com métodos científicos mais validados e metodologias mais 

executáveis. 
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RESUMO: A Neurofibromatose é representada por um 
conjunto de condições clínicas neurocutâneas que decorrem 
de uma alteração genética dominante, resultando em 
diferentes sintomas que dividem a doença em três tipos. Isso 
depende da influência de diversos fatores, incluindo a 
herança genética. É nesse sentido que a qualidade de vida 
dos portadores é afetada, uma vez que diversos sistemas são 
atingidos, desde o nervoso até o cutâneo, atrapalhando o 
bem-estar do paciente em questão. O presente estudo 
objetiva, portanto, analisar os impactos da neurofibromatose 
na qualidade de vida de pessoas portadoras dessa doença. 
Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura que utilizou 
como base os descritores “neurofibromatosis” e “quality of 
life” articulados pelo operador booleano “AND” nas bases de 
dados U.S. National Library of Medicine and the National 
Institutes Health (PubMed) e Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS). Como resultado dessa revisão, observou-se que há 
influência de manifestações físicas, psíquicas e sociais sobre 
a qualidade de vida dos indivíduos com Neurofibromatose. 
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Por isso, conclui-se que o diagnóstico correto e o tratamento 
preciso devem ser importantes aliados na busca da qualidade 
de vida das pessoas portadoras da doença em questão. 
Palavras-chave: Neurofibromatose. Qualidade de vida. 

Genética. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Neurofibromatose  é caracterizada como  uma  

síndrome  neurocutânea, cujo  padrão de acometimento 

genético é autossômico dominante com quadro clínico 

variável,  de modo que atinge várias regiões do organismo, 

como pele,  sistema  nervoso, ossos e olhos. Diante dessas 

manifestações diferentes, a doença pode ser dividida em três 

tipos, os quais diferem entre si basicamente pelos 

cromossomos em que existe a mutação (RAMOS, 2021). 

Apenas uma pequena parcela dessas mutações decorre de 

forma espontânea e aleatória, uma vez que a maioria dos 

casos ocorrem por herança genética (MARTINELLI, 2021). 

Em relação à expressividade do gene pode variar sob 

a influência de fatores, seja do meio interno, seja do meio 

externo, o que vai determinar como as manifestações clínicas 

vão se comportar, fazendo com que alguns pacientes possam 

ter características leves ou graves, dentre as quais se 

destacam:  máculas café com leite, nódulos de Lisch, efélides 

inguinais e axilares, neurofibromas, glioma óptico ou 

alterações ósseas, endócrinas e do sistema nervoso central, 

além de dificuldades de coordenação motora, de cognição, 

de aprendizagem escolar e de socialização (BORTOLUZZI; 

MAGNAGNAGNO; NOBRE, 2017). 
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Segundo Ramos (2021), em relação ao diagnóstico, 

existe um estudo  genético, que é útil apenas para  os  casos  

duvidosos. No entanto, na Neurofibromatos do tipo 1 ou 

periférica, o diagnóstico é basicamente clínico, de acordo 

com   os   critérios   estabelecidos   pelo National   Institutes   

of   Health (NIH), o qual possui restrições para abranger todos 

os pacientes. Nesse sentido, as características clínicas 

importantes  para o  diagnóstico  incluem  o  tamanho  e  o  

número  de  manchas  café  com  leite e  sardas, 

neurofibromas cutâneos, nódulos de Lisch nos olhos e 

histórico familiar (BORTOLUZZI; MAGNAGNAGNO; NOBRE, 

2017). 

Sobre o tratamento, o principal objetivo é a melhoria da 

qualidade de vida do paciente, por isso a equipe trabalha com 

o manejo dos sintomas e de suas complicações. Em relação 

à opção cirúrgica definitiva depende da natureza infiltrativa da 

lesão e é importante destacar que há alta taxa de  recidiva  

tumoral e  sua  malignização (RAMOS, 2021). Apesar disso, 

a cirurgia  é ainda um recurso bastante utilizado para os 

pacientes com Schwannoma no VIII par, ou seja, 

Neurofibromatose do tipo II (PAZINI, 2018). 

Quando se fala do prognóstico, afirma-se que ele é 

afetado de forma direta pelo início de aparecimento das 

manifestações clínicas, pela quantidade e pela localização 

dos meningiomas, além do tipo de mutação (RAMOS, 2021). 

O presente estudo objetiva, portanto, analisar os 

impactos da neurofibromatose na qualidade de vida de 

pessoas portadoras dessa doença. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura 

(RIL), elaborada no mês de novembro de 2021. A RIL é um 

método de pesquisa que fornece várias informações acerca 

de determinada temática, a partir de uma questão central, a 

qual irá nortear as pesquisas e a condensação dos resultados 

(RIBEIRO; MARTINS;TRONCHIN, 2016).   

Primordialmente, houve a elaboração da seguinte 

pergunta norteadora: ”Qual a influência da Neurofibromatose 

na qualidade de vida dos portadores dessa doença?”. A partir 

disso, foram identificados os descritores da Biblioteca Virtual 

em Saúde (BIREME), por meio dos Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS), selecionando aqueles considerados 

pertinentes para a construção do estudo: “neurofibromatosis” 

e “quality of life”, os quais foram articulados por meio do 

operador booleano “AND”.  

Foi efetuado, então, o levantamento bibliográfico na 

Internet em duas bases de dados: U.S. National Library of 

Medicine and the National Institutes Health (PubMed) e 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Na primeira, foram 

encontrados 30 artigos, por outro lado, na segunda base, 308 

estudos. 

Como critérios de inclusão foram contidos artigos 

publicados nos últimos cinco anos e escritos nas línguas 

portuguesa e inglesa. Já os critérios de exclusão permitiram 

a retirada de artigos que não atendessem à questão 

norteadora da pesquisa e os estudos repetidos em mais de 

uma base de dados. Dessa forma, foram utilizados para o 
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presente trabalho, 10 artigos com relação central ao tema, 

conforme descrito no Fluxograma 1 abaixo. 

Fluxograma 1. Caracterização geral dos artigos 

selecionados para compor a RIL. Patos, 2022.

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

De modo descritivo, foi feita uma leitura minuciosa e 

aprofundada de todos os artigos selecionados, seguida de 

uma 

categorização de acordo com as variáveis: autores, título do 

artigo, buscador escolhido, revista, idioma, país de 

publicação, tipos de estudo e principais achados. A partir 

disso, os resultados foram avaliados e interpretados diante da 

relação temática avaliada. 

BVS

Publicações Identificadas

(N = 308)

Publicações selecionadas a partir dos 
critérios de inclusão e exclusão

(N = 3)

Bottesi et al. (2019)

Buono et al. (2021)

Wolters et al. (2021)

PUBMED

Publicações Identificadas

(N = 30)

Publicações selecionadas a partir dos 
critérios de inclusão e exclusão 

(N = 7)

Crawford et al. (2021)

Doser et al. (2020)

Funesa et al. (2019)

Hamoy-Jimenez et al. (2020)

Mace et al. (2021)

Ren et al. (2020)

Roy et al. (2021)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Neurofibromatose é uma doença genética em que as 

suas expressões e severidades variam em cada paciente 

com múltiplas manifestações clínicas (PAZINI, 2018).  

Diante da análise da Tabela 1, verificou-se que entre 

os artigos selecionados, 50% (n=5) foram publicados no ano 

de 2021, outros 30% (n=3) em 2020 e apenas 20% (n=2) em 

2019. A respeito do buscador, 70% (n=7) foram encontrados 

na Base de dados PubMed e os 30% (n=3) restantes na BVS. 

Em relação aos periódicos, pode-se observar que 20% (n=2) 

dos artigos selecionados pertenceram ao Orphanet Journal of 

Rare Diseases, enquanto que o restante (80%, n=8) ficou 

distribuído entre os seguintes periódicos: British Journal of 

Dermatology, Clinical and Experimental Dermatology, 

American Journal of Medical Genetics, Complementary 

Therapies in Medicine, Neuro-Oncology Advances, Journal of 

Neuro-Oncology, The Journal of Craniofacial Surgery e 

American Academy of Neurology. 

 

Tabela 1. Categorização de autores, anos, títulos, 

buscadores e periódicos das publicações selecionadas. 
 

Autores 

e Ano 
Título 

Buscado

r 
Periódico 

Bottesi 

et al. 

(2019) 

Dysfunctional 

coping is related 

to the impairment 

of the skin, quality 

BVS 

Brasil 

British Journal 

of Dermatology 
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of life and 

psychological 

suffering in 

patients with 

type 1 

neurofibromatosis 

with extensive 

skin involvement 

Buono 

et al. 

(2021) 

The mediating 

effects of quality 

of life, 

depression, and 

generalized 

anxiety on 

perceived barriers 

to employment 

success for 

people diagnosed 

with 

Neurofibromatosi

s Type 1 

BVS 

Brasil 

Orphanet 

Journal of Rare 

Diseases 

Crawfor

d et al. 

(2021) 

Development and 

Preliminary 

Assessment of a 

Quality of Life 

Questionnaire for 

Adults with 

Neurofibromatosi

PUBMED 

Clinical and 

Experimental 

Dermatology 
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s Type 1 (NF1-

AdQOL) 

Doser et 

al. 

(2020) 

Clinical features 

and quality of life, 

depression and 

anxiety in adults 

with 

neurofibromatosis 

type 1: a study 

national 

PUBMED 

American 

Journal of 

Medical 

Genetics 

Funes et 

al. 

(2019) 

Home practice 

and quality of life 

among patients 

with 

neurofibromatosis 

randomized to 

mind-body 

intervention 

PUBMED 

Complementar

y Therapies in 

Medicine 

Hamoy-

Jimenez 

et al. 

(2020) 

Quality of life in 

patients with 

neurofibromatosis 

type 1 and 2 in 

Canada 

PUBMED 

Neuro-

Oncology 

Advances 

Mace et 

al. 

(2021) 

Psychological 

resilience 

explains the 

relationship 

between 

emotional distress 

PUBMED 

Journal of 

Neuro-

Oncology 
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and quality of life 

in 

neurofibromatosis 

Ren et 

al. 

(2020) 

Assessment and 

Quality of Life 

Factors in 

Patients with 

Type 1 

Neurofibromatosi

s - Associated 

Craniofacial 

Plexiform 

Neurofibromas 

PUBMED 

The Journal of 

Craniofacial 

Surgery 

Roy et 

al. 

(2021) 

 

Executive 

functions and 

quality of life in 

children with 

neurofibromatosis 

type 1 

PUBMED 

Orphanet 

Journal of Rare 

Diseases 

Wolters 

et al. 

(2021) 

Current 

Recommendation

s for Patient-

Reported 

Outcome 

Measures 

Assessing 

Domains of 

Quality of Life in 

BVS 

Brasil 

American 

Academy of 

Neurology 
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Neurofibromatosi

s Clinical Trials 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

A partir da Tabela 2, constatou-se que 100% (n=10) 

das publicações selecionadas foram escritas na língua 

inglesa. Além disso, quanto ao país de publicação 50% (n=5) 

dos artigos foram nos Estados Unidos, 20% (n=2) no Canadá 

e o restante, que representa 30% (n=3), foram publicados em 

diferentes países, como Itália, Austrália e França, mostrando 

a diversidade de lugares que buscaram discutir sobre o 

assunto “Neurofibromatose e Qualidade de vida” nos últimos 

cinco anos. 

 

Tabela 2. Identificação de idiomas e países das publicações 

selecionadas. 

Autores/Ano Idioma País 

Bottesi et al. 

(2019) 
Inglês Itália 

Buono et al. 

(2021) 
Inglês Estados Unidos 

Crawford et al. 

(2021) 
Inglês Austrália 

Doser et al. (2020) Inglês Estados Unidos 

Funes et al. 

(2019) 
Inglês Estados Unidos 

Hamoy-Jimenez 

et al. (2020) 
Inglês Canadá 

Mace et al. (2021) Inglês Estados Unidos 
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Ren et al. (2020) Inglês Estados Unidos 

Roy et al. (2021) 

 
Inglês França 

Wolters et al. 

(2021) 
Inglês Canadá 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Segundo Pazini (2018), a intervenção mente-corpo 

que envolve o treinamento auditivo (TA) pode ser empregado 

como um recurso terapêutico que objetiva promover 

mudanças nas bases neurais e no comportamento auditivo, 

de modo que aprimora as habilidades dos pacientes e auxilia 

na manutenção do bem-estar deles. 

Na análise da Tabela 3, percebeu-se que a maior parte 

dos documentos (90%; n=9) foram elaborados a partir de um 

estudo observacional, enquanto apenas 10% (n=1) adotou 

uma diferente estratégia: o estudo experimental. Além disso, 

constatou-se que  4 publicações (40%) relataram a existência 

de uma ligação entre os processos de depressão ou 

ansiedade com a baixa qualidade de vida em pessoas 

portadoras da Neurofibromatose, independente do tipo. Por 

outro lado,  30% (n=3) expõe que o fator social afetado em 

pacientes com essa doença também influencia na redução da 

qualidade de vida. Os outros 3 estudos restantes (30%) 

variaram nas suas considerações, desde a importância da 

intervenção mente-corpo até à resiliência como pontos 

importantes para a melhoria da qualidade de vida nos 

indivíduos com a condição. 
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Tabela 3. Caracterização do tipo de estudo e dos principais 

achados das publicações selecionadas. 

Autores/Ano Tipo de Estudo Principais Achados 

Bottesi et al. 

(2019) 

Estudo 

observacional 

A neurofibromatose 

tipo 1 (NF1) pode afetar 

a qualidade de vida de 

adolescentes e adultos, 

o que está geralmente 

associado a problemas 

na pele, associados a 

baixos níveis de 

autoconfiança e de 

autoestima, além de 

altos níveis de 

sintomas de ansiedade 

e depressão. 

Buono et al. 

(2021) 

Estudo 

observacional 

As barreiras diante da 

tentativa de um 

emprego bem-

sucedido para 

indivíduos portadores 

da Neurofibromatose 

tipo I afetam sua 

qualidade de vida, 

assim como ansiedade 

e depressão. 

Crawford et 

al. (2021) 

Estudo 

observacional 

A Neurofibromatose 

afeta o bem estar 

físico, emocional e 
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social do paciente 

portador, o que, afeta a 

qualidade de vida 

dessas pessoas.  

Doser et al. 

(2020) 

Estudo 

observacional 

Os adulto com 

Neurofibromatose tipo 

1 apresenta menor 

qualidade de vida  

relacionada à saúde, 

principalmente a 

fadiga, preocupação, 

dor, aparência e 

funcionamento 

cognitivo, além de 

depressão e ansiedade 

em graus moderados e 

graves. 

Funes et al. 

(2019) 

Estudo 

experimental 

Diante de uma 

intervenção  mente-

corpo baseada em 

evidências, ainda que 

por videoconferência, 

houve melhoria da 

qualidade de vida do 

portador da 

Neurofibromatose de 

forma sustentada. 
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Hamoy-

Jimenez et al. 

(2020) 

Estudo 

observacional 

Indivíduos com 

Neurofibromatose 

apresentam baixa 

qualidade de vida 

correlacionada com 

dor, ansiedade e 

depressão nos 

pacientes.  

Mace et al. 

(2021) 

Estudo 

observacional 

A gratidão, o otimismo, 

a atenção plena e as 

habilidades adaptativas 

de enfrentamento são 

partes da resiliência do 

paciente, o que pode 

atenuar as altas taxas 

de sofrimento 

emocional decorrentes 

da Neurofibromatose, 

sugerindo que é um 

caminho promissor 

para a promoção da 

qualidade de vida do 

portador.  

Ren et al. 

(2020) 

Estudo 

observacional 

Observou-se um 

comprometimento da 

qualidade de vida dos 

pacientes com 

Neurofibromatose 

principalmente devido 
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aos aspectos sociais, 

comportamentais e 

psicológicos afetados 

pela doença. 

Roy et al. 

(2021) 

 

Estudo 

observacional 

Os déficits de função 

executiva nas crianças 

portadoras de 

Neurofibromatose tipo I 

têm um impacto 

significativo na 

qualidade de vida 

dessas pessoas, sendo 

que as interações 

sociais e o ambiente 

escolar são os 

domínios mais 

vulneráveis nesse 

sentido.  

Wolters et al. 

(2021) 

Estudo 

observacional 

Destacou-se os tipos 

de pesquisa 

pertinentes para avaliar 

os vários domínios que 

afetam a qualidade de 

vida de indivíduos com 

Neurofibromatose 

diante de avaliações de 

resultados relatados 

pelo paciente. 

Fonte: Autoria própria (2021).  
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Acerca das alterações de pele, quando se trata de  

lesões que comprometem a função ou a estética, são 

apresentadas várias alternativas de controle que não 

necessariamente precisam envolver técnicas cirúrgicas, o  

que contribui para a melhoria da autoestima do paciente e, 

consequentemente, da sua qualidade de vida. 

(BORTOLUZZI; MAGNAGNAGNO; NOBRE, 2017). 

Segundo Martinelli (2021), a Neurofibromatose  do  tipo  

1,  pode tanto provocar  danos  fisiológicos  no  organismo, 

quanto influenciar as  relações  sociais  do  portador devido 

às  alterações  de pele  visíveis  e  à baixa velocidade de 

desenvolvimento cognitivo, principalmente na criança.  

Entre os artigos revisados, foi possível observar que 

na categoria “Fatores mentais”, foram utilizadas 3 principais 

subcategorias, entre as quais estão “Ansiedade e 

Depressão”, que foi citada em 40% (n=4) das publicações, 

“Autoestima” em 10% (n=1) e ”Resiliência” também em 10% 

(n=1). Já na categoria “Fatores sociais”, a subcategoria 

“Interação” esteve em 30% (n=3) dos artigos. Por último, a 

categoria “Fatores físicos”, que abrangeu a subcategoria 

“Alterações na pele” em 10% (n=1), “Dor” em 30% ( n=3), 

“Função executiva” em 10% (n=1) e “Intervenção mente-

corpo” também em 10% (n=1) dos estudos. 

 

  



OS IMPACTOS DA NEUROFIBROMATOSE NA QUALIDADE DE VIDA 

DE PESSOAS PORTADORAS 

390 
 

Tabela 3. Categorização dos artigos de acordo com os 

fatores que afetam a qualidade de vida de pessoas com 

Neurofibromatose. 

Categorias Subcategorias Autores/anos N % 

Fatores 

mentais 

Ansiedade e 

Depressão 

-Bottesi et al. 

(2019) 

-Buono et al. 

(2021) 

-Doser et al. 

(2020) 

-Hamoy-

Jimenez et al. 

(2020) 

4 40% 

Autoestima Bottesi et al. 

(2019) 

1 10% 

Resiliência Mace et al. 

(2021) 

1 10% 

Fatores 

sociais 

Interação -Crawford et 

al. (2021) 

-Ren et al. 

(2020) 

-Roy et al. 

(2021) 

3 30% 

Fatores 

físicos 

Alterações na 

pele 

Bottesi et al. 

(2019) 

1 10% 
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Dor -Crawford et 

al. (2021) 

-Doser et al. 

(2020) 

-Hamoy-

Jimenez et al. 

(2020) 

3 30% 

Função 

executiva 

Roy et al. 

(2021) 

1 10% 

Intervenção 

mente-corpo 

Funes et al. 

(2019) 

1 10% 

Fonte: Autoria própria (2021).  

 

CONCLUSÕES  

 

 O presente trabalho infere a influência da 

Neurofibromatose sobre a qualidade de vida dos pacientes 

portadores dessa doença. Nesse sentido a depressão e a 

ansiedade se destacaram como os fatores que mais 

interferem. No entanto, não se trata apenas de um fator 

isolado, mas sim de um conjunto, desde fatores mentais até 

sociais, que somados a fatores físicos, influenciam 

diretamente na vida desse grupo de pessoas.  

 A promoção da qualidade de vida se configura como 

uma 

vertente para melhorar o estado geral e emocional dos 

indivíduos com Neurofibromatose. Por isso, os profissionais 

de saúde e os familiares devem estar atentos aos fatores, 

assim como ao diagnóstico e ao tratamento adequados, a fim 
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de contribuir para o bem-estar do portador. Ademais, novos 

estudos precisam ser realizados para confirmar os resultados 

obtidos. 
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RESUMO: O suporte avançado de vida cardiovascular 
(ACLS) contempla todo o espectro de cuidados de urgência 
e emergência, desde o suporte básico de vida (SBV) até os 
cuidados de parada cardíaca, permitindo ainda uma 
compreensão nas emergências das taquiarritmias, para que 
assim possa conduzi-la de forma sistematizada e resolutiva. 
O presente estudo objetivou analisar a importância da 
compreensão do ACLS pelos profissionais de saúde nas 
emergências das taquiarritmias. Trata-se de uma revisão 
bibliográfica narrativa, com abordagem qualitativa. Foram 
encontrados um total de 1001 artigos, sendo 12 (1,2%) 
resultados no Pubmed, 2 (0,2%) na BVS e 987(98,6%) no 
Google Acadêmico, utilizando os descritores supracitados. 



A IMPORTÂNCIA DA COMPREENSÃO DO ACLS PELOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 
DAS TAQUIARRITMIAS 

396 
 

Após análise dos estudos, compuseram a amostra um total 
de 8 artigos. Os artigos evidenciaram que a compreensão dos 
métodos educativos, como o uso do protocolo do ACLS em 
serviços de emergência e urgência para condução das 
taquiarritmias deve ser introduzida para todos os profissionais 
de saúde, a fim de ofertar trabalhadores mais ágeis e que 
realiza conduta adequada e qualificada, com isso diminuir a 
morbimortalidade. Pode-se concluir que a compreensão do 
ACLS nas emergências das taquiarritmias apresenta uma 
importância significativa para diagnóstico e tratamento deste 
distúrbio, evitando assim repercussões maiores, como uma 
parada cardiorrespiratória (PCR) que pode contribuir de 
forma negativa para a prevalência de morbidade e 
mortalidade. 
Palavras-chave: Educação em saúde. Taquicardia. Suporte 
vital cardíaco avançado. 

INTRODUÇÃO 

O curso de suporte avançado de vida cardiovascular 

(ACLS) é um curso conhecido mundialmente, sendo 

reconhecido após as diretrizes internacionais utilizadas para 

o atendimento de urgência e emergência que é uma prática 

comum em hospitais e demanda conhecimento para executar 

conduta imediata, evitando assim, o risco de complicações 

maiores. O ACLS contempla todo o espectro de cuidados de 

urgência e emergência, desde o suporte básico de vida (SBV) 

até os cuidados de parada cardíaca, permitindo ainda uma 

compreensão nas emergências das taquiarritmias, para que 

assim possa conduzi-la de forma sistematizada e resolutiva. 
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Segundo informações da American Heart Association, 

Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (2017). 

É importante que os profissionais de saúde busquem 

atualizações por meio de cursos, a fim realizar uma 

assistência efetiva e de qualidade, para isso precisa 

compreender as orientações proposta no curso e ponha em 

prática todo seu protocolo, para que possa enfrentar 

situações na emergência e urgência com conduta adequada 

e com a finalidade de tornar profissionais qualificados e os 

diagnósticos mais precisos, contribuindo assim, para a busca 

do melhor tratamento para o paciente. (MARCOMINI et 

al.,2017). 

As arritmias são conhecidas como a alteração da 

frequência cardíaca que se caracteriza pela formação ou 

atraso na condução do impulso elétrico cardíaco, são 

divididas em bradiarritmias e taquiarritmias. As taquiarritmias 

tem como principal característica comum a presença da 

frequência cardíaca ≥ 100 bpm, no entanto são subdivididas 

e classificadas de acordo com a duração do complexo QRS: 

taquicardia de QRS estreito < 120 milissegundos, taquicardia 

de QRS largo ≥ 120 milissegundos e através do ritmo 

cardíaco regular ou irregular (TIMERMAN et al., 2019). 

 A fibrilação atrial (FA) constitui a apresentação com 

maior relevância clínica e demonstra uma prevalência 

variável com a idade. Tendo em vista que a incidência da 

maioria das arritmias cardíacas tende a aumentar com o 

avanço da idade, diante do envelhecimento populacional, o 
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número de casos destes distúrbios do ritmo se eleva. Em 

pessoas com menos de 60 anos de idade sua prevalência é 

de cerca de 1%, enquanto em maiores de 80 anos, supera os 

8%. Essa prevalência sofre influência do sexo, sendo mais 

frequentes em homens, na proporção de 2:1, no entanto é 

mais encontrada em mulheres, visto apresentar uma maior 

sobrevida. (BARBETTA, 2019). 

A abordagem inicial é realizada através das 

características do paciente junto com critérios de 

instabilidade/estabilidade, já pré-definidos presentes no 

ACLS. Se estável e consciente é realizado perguntas sobre o 

estado do paciente, verifica sinais vitais, alergias, 

medicamentos, passado médico, ingestão de líquidos e 

ambiente do evento, realiza também a monitorização, 

oxigenação, ventilação e acesso venoso, em seguida é 

realizado o exame físico. Já nos pacientes inconsciente e 

instável, é feita a abordagem chamando o paciente, avaliando 

via aérea, checando pulso carotídeo e realizando também 

monitorização e as outras checagens já supracitadas e 

conduz o caso de acordo com a suspeita diagnóstica. 

Segundo informações da American Heart Association, 

Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (2017). 

 No cenário de urgência e emergência as 

taquiarritmias são diagnosticadas através do 

eletrocardiograma (ECG), podendo estar presentes as 

taquiarritmias com QRS estreito com ritmo regular, que são: 

Taquicardia sinusal, Taquicardia Supraventricular, 
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taquicardia por reentrada nodal (TRN), taquicardia atrial, e 

taquicardia por reentrada átrio-ventricular (TRAV) e Flutter. 

Ainda de QRS estreito, porém com ritmo irregular são as 

taquicardias atriais multifocal e FA. Já as que apresentam 

QRS alargado com ritmo regular são: Taquicardia 

monomórfica, ritmo idioventricular (RIV) e ritmo idioventricular 

acelerado (RIVA), e as que apresentam QRS alargado com 

ritmo irregular são: taquicardia ventricular polimórfica, 

fibrilação ventricular, fibrilação atrial associada com pré-

excitação ventricular e torsades de pointes. (TIMERMAN et 

al., 2019). 

Os critérios de instabilidade/estabilidade se dão por 

meio da sintomatologia do paciente, em que a instabilidade 

hemodinâmica é caracterizada pela presença da dor torácica, 

diminuição da pressão arterial, diminuição do nível de 

consciência, diaforese e tontura e/ou dispneia leve, a 

consequência funcional de uma taquiarritmia é a redução do 

DC. (CHIERICE, 2018). As taquiarritmias que apresentam 

algum sintoma citado, que se classifique como instáveis 

devem ser tratadas com cardioversão elétrica (CE) 

sincronizada imediata, entretanto, as estáveis são tratadas 

conforme com seu diagnóstico. (SILVA et al., 2017). 

O ACLS é de suma importância na condução e manejo 

de doenças cardiovasculares, como nas taquiarritmias, por 

sua vez a sua compreensão é essencial para os médicos e 

enfermeiros que desejam obter mais conhecimento e 

melhorar sua performance, realizar o diagnóstico e 
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tratamento de forma adequada com maior resolutividade de 

casos. A presente revisão bibliográfica é justificada mediante 

as lacunas de informações existentes na área da temática por 

decorrer de uma patologia frequente e que gera um impacto 

negativo no âmbito social e econômico, surgiu a seguinte 

problemática: Qual a importância da compreensão do ACLS 

nas emergências das taquiarritmias? 

Diante do exposto, acerca do impacto que a 

taquiarritmia acarreta na qualidade de vida dos pacientes que 

apresentam esta patologia, desta forma, evidencia-se a 

importância desta pesquisa, por meio da necessidade de 

compreensão e seguimento do ACLS, uma vez que poderá 

contribuir de forma significativa no manejo do paciente. 

Sendo assim, a presente revisão bibliográfica da literatura 

objetiva analisar a importância da compreensão do ACLS 

pelos profissionais de saúde nas emergências das 

taquiarritmias. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa com 

abordagem qualitativa. Segundo Gil (2010), a pesquisa 

bibliográfica busca esclarecer dúvidas, através de estudos já 

realizados, de forma crítica. Clandinin e Connely (2000, p.20) 

traz a pesquisa narrativa como uma metodologia que consiste 

na coleta de fatos e histórias acerca de determinada temática 
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onde o investigador encontrará informações para entender 

um fenômeno e fará uma análise narrativa.  

O método qualitativo, de acordo com Moresi (2003), 

caracteriza-se pela dinâmica entre o mundo real e o sujeito 

em sua subjetividade, o pesquisador é de suma importância 

na coleta dos dados, bem como seu olhar diante da situação 

estudada, obtenção de dados descritivos, e geralmente não 

emprega modelos estatísticos para análise dos dados. 

A pesquisa foi realizada nas bases de dados 

eletrônicas PubMed, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual 

de Saúde (BVS), através da combinação de palavras-chave: 

“Educação em saúde” AND “Taquicardia” AND “Suporte Vital 

Cardíaco Avançado”, e sua correspondência em inglês: 

“Health Education” AND “Tachycardia” AND “Advanced 

Cardiac Life Support”, em busca de um maior número de 

estudos sobre o referido tema. As palavras-chave foram 

definidas através dos descritores em ciências da saúde 

(DeCS).   

Como critérios de inclusão, utilizou-se: artigos que 

abordassem a temática sobre a importância da compreensão 

do ACLS nas emergências das taquiarritmias; e todos 

aqueles que abordavam a etiopatogenia das taquiarritmias; 

Artigos com texto completo disponíveis; Artigos escritos em 

português, espanhol ou inglês. Como critério de exclusão: 

artigos que não estejam dentro da temática e não disponíveis 

na íntegra.  
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O levantamento dos dados foi realizado entre o mês 

de outubro e novembro de 2021. Realizou-se a pré-leitura e 

a leitura seletiva nas bases de dados citadas dos resultados 

da associação. A pré-leitura objetivou selecionar os 

documentos bibliográficos que continham dados ou 

informações suscetíveis de serem aproveitados na 

fundamentação do trabalho, além de obter uma visão global 

do assunto focalizado, visão indeterminada, mas 

indispensável para poder progredir no conhecimento. A 

leitura seletiva compreendeu a fase da pesquisa onde obteve-

se o material que de fato interessou para a pesquisa, as 

referências repetidas foram excluídas. Os dados foram 

tratados qualitativamente, analisados e discutidos à luz da 

literatura pertinente e, assim, problematizou-se o objeto em 

tela. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontrados um total de 1001 artigos, sendo 12 

(1,2%) resultados no Pubmed, 2 (0,2%) na BVS e 987(98,6%) 

no Google Acadêmico, utilizando os descritores supracitados. 

Após análise dos estudos, compuseram a amostra um total 

de 8 artigos.  

A Resolução 1.451/95 define urgência como sendo a 

ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco 

potencial de vida, cujo portador necessita de assistência 

médica imediata; e emergência como uma situação grave a 

saúde, implicando em risco iminente de vida ou sofrimento 

intenso, exigindo tratamento médico imediato. As 
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taquiarritmias estão dentro das patologias que necessitam ser 

atendidas nesse cenário de urgência e emergência.  

Da Silva, (2019) ressalta que a efetivação dos métodos 

educativos, como o uso do protocolo do ACLS em serviços 

de emergência e urgência deve ser introduzida para todos os 

profissionais de saúde, a fim de ofertar trabalhadores mais 

ágeis e que realiza uma conduta mais adequada e 

qualificada, com isso diminuir a morbimortalidade. É de suma 

importância o curso de capacitação para os profissionais 

graduandos e graduados pelas situações que existem de 

atualizações deste protocolo.  

Marcomini et al. (2017) afirma que é fundamental o 

ensino por meio de cursos oferecidos para os estudantes e 

profissionais de saúde com simulações, a fim de atender os 

pacientes de forma com habilidades técnicas, reduzindo 

assim alguma condição negativa para o paciente e 

aumentando um bom prognóstico. Araújo (2021) também 

relata que o estudante e o profissional da área de saúde que 

realiza a simulação antes de atender nas emergências, 

podem trazer mais benefícios qualificatório para abordagem 

real, confirmando assim, por outras fontes que quando 

treinamos antes, fazendo abordagens simuladoras enquanto 

método de ensino, pode gerar mais autoconfiança.  

As taquiarritmias são classificadas de acordo com a 

frequência cardíaca, quando esta encontra-se acima de 100 

batimentos por minuto (bpm), e deve-se classificá-la em 

estável ou instável. E, se instável, verificar se a instabilidade 
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é pela taquiarritmia. É improvável que uma frequência 

cardíaca menor que 150 bpm esteja causando instabilidade 

hemodinâmica (BORTOLATO-MAJOR et al., 2020). 

De acordo com o ACLS (2017), os critérios de 

instabilidade são os 5 D´s: dor torácica, dispnéia, diminuição 

do nível de consciência, desmaio e diminuição da pressão 

arterial. Conforme o protocolo de taquiarritmias do ACLS, é 

necessário dividir o raciocínio em Taquiarritmias de QRS 

estreito e de QRS largo (QRS largo se > 0.12 ms, ou maiores 

do que 3 quadradinhos no ECG) e entre intervalo R-R regular 

e irregular. Vale ressaltar que o protocolo orienta que a 

primeira coisa a ser feita para esse paciente é o MOV 

(monitorização, oxigênio e acesso venoso), porém o ACLS 

deixa claro que não se deve retardar a cardioversão elétrica 

em caso de franca instabilidade hemodinâmica. 

Carmo (2013) mostra em seu estudo que os distúrbios 

em relação aos ritmos mais comuns são: Fibrilação 

Ventricular (FV), Taquicardia Ventricular sem pulso (TV), 

Atividade Elétrica sem Pulso (AESP) e Assistolia, sendo que 

FV e TV sem pulso são classificados com o índice de 80% 

causadores de morte, entretanto podem ser revertidos desde 

que seja feito de forma ágil, fato que este que se reflete mais 

uma vez em estudantes e profissionais mais concentrados e 

formados nos cursos que possuem os protocolos para que 

possa ser realizado de  forma habilidosa para salvar o 

paciente e ter uma conduta adequada para ser usada no 

tratamento. 
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No tocante ao tratamento das taquiarritmias (figura 1 e 

2), constata-se como principal fonte no contexto das 

taquiarritmias de complexo QRS estreito e QRS largo 

Taquicardia Ventricular Monomórfica (TV) que apresentam 

critérios de instabilidades, todos afirmam que o melhor 

tratamento é CE sincronizada (BERNOCHE et al.,2019). Silva 

et al. (2017) em seu estudo enfatiza que essa indicação se 

reflete apenas quando há instabilidade hemodinâmica. Já as 

taquiarritmias que não possuem essa instabilidade, 

independente do seu QRS são tratadas em consonância ao 

seu diagnóstico.  

Figura 1. Algoritmo Taquicardias de Complexo de 

QRS Estreito  
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Fonte:  BERNOCHE et al.,2019 
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Figura 2. Algoritmo Taquicardias de Complexo de QRS Largo 

 

 Fonte: BERNOCHE et al.,2019 
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Luciano et al. (2011) afirma que para o tratamento das 

taquiarritmias que se classificam como estáveis é realizado o 

ECG e em seguida se classifica como ritmo irregular ou 

regular e partindo de um ritmo regular, faz-se manobra vagal 

e quando não há reversão acrescenta adenosina 6mg na 

primeira dose e 12 mg na segunda dose e que na sua fonte 

de estudo ocorrem principalmente supraventriculares 

envolvendo o nó atrioventricular (TENAV): taquicardia por 

reentrada nodal e taquicardia envolvendo feixe anômalo. 

Para Chierice (2018) também mostra que os pacientes 

estáveis que tem o QRS estreito e o ritmo regular, em primeira 

instância tem que ser realizada a manobra vagal, que pode 

ser feito como a massagem do seio carotídeo, caso não tenha 

a reversão, pode-se administrar adenosina, iniciando-se 6mg 

com flush de soro fisiológico 20ml, em seguida, se não houver 

ainda a reversão, aplicar mais 12mg, podendo repetir em 

seguida esta mesma dose, caso ainda não haja reversão 

também pode ser feito a administração dos bloqueadores de 

canal de cálcio (BCC), verapamil e diltiazem, porém, ter 

cuidado com suas contraindicações: bloqueios 

atrioventriculares, insuficiência cardíaca, choque 

cardiogênico, hipotensão arterial. (CHIERICE, 2018). 

Nos casos de taquiarritmias QRS alargado e ritmo 

regular:  Amiodarona: é a droga  de preferência, com uma 

dose de ataque 150 mg  com mais 100ml de soro fisiológico 

a 5% em 10 minutos e de manutenção 1mg/6horas mais 

0,5mg em 18 horas, também pode ser realizado lidocaína em 
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situações refratárias de taquicardia ventricular e nos casos de 

QRS alargado e ritmo irregular Torsades de pointes com 

suspensão de medicações que aumentam o intervalo QT, 

sendo o sulfato de magnésio como tratamento de escolha 

para estas distúrbios, consequentemente o marco passo 

transcutâneo podem ser utilizado para situações que não 

respondam com o sulfato de magnésio e lidocaína em 

refratários. Na Fibrilação atrial associada à pré-excitação 

ventricular utiliza-se a amiodarona: seguindo o protocolo do 

QRS largo e ritmo regular e em seguida CE sincronizada. 

(CHIERICE, 2018). 

Scuotto (2015) acrescenta que a manobra do seio 

carotídeo possui efetividade das taquicardias paroxística 

supraventriculares e apresenta um índice de 27% e ainda 

reafirma que em pacientes que são instáveis 

hemodinamicamente, a (CE) sincronizada deve ser realizada 

com urgência. Constata-se também que a primeira linha de 

terapia para Taquiarritmia atrial focal o uso de 

betabloqueadores (BB) ou bloqueadores dos canais de cálcio 

(BCC) não di-hidropiridínicos (diltiazen e verapamil) 

endovenosos, são utilizados em pacientes estáveis e sem 

disfunção ventricular, controlando assim sua frequência. 

Em situações que administrem drogas antiarrítmicas 

podem ocasionar hipotensão arterial, braquicardia, fibrilação 

ventricular, principalmente em casos contínuos. Diante disso, 

com exclusão da adenosina, não é prescrita administração 

sucessiva de várias drogas antiarrítmicas. Se for 
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administrada um medicamento atingindo sua dose máxima e 

não tiver resposta da sua reversão, é necessário que este 

paciente seja caracterizado como instável e deve ser feito 

imediatamente a CE sincronizada (CHIERICE, 2018). 

Barreta (2019) refere que todo tratamento será de 

acordo com o diagnóstico e a presença ou sinais de 

instabilidade. Para situações que apresentem estabilidade e 

com complexo de QRS estreito caracterizada como 

supraventriculares usa-se medicamento para controle de 

frequência cardíaca, podendo ser amiodarona, 

betabloqueador, digitálico e propafenona, também pode ser 

realizada intervenção emergencial ou a inserção de marca-

passo. Em casos de instabilidade hemodinâmica foi efetuada 

novamente CE sincronizada e outras formas de tratamento, 

como inserção do marcapasso transcutâneo, em alguns 

casos podendo administrar amiodarona ou adrenalina em 

associação com dobutamina. 

O tratamento das que possuem os critérios de 

instabilidade tem que imediatamente irem para CE 

sincronizada, porém, a taquicardia ventricular polimórfica que 

não pode ser realizada a CE sincronizada e sim realizar a 

desfibrilação não sincronizada, tendo como o primeiro passo 

a realização de sedação e posteriormente analgesia. A 

sedação pode ser feita por midazolam ou etomidato, o 

etomidato é preferível para pacientes idosos e são 

contraindicados para pessoas que apresentam a fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo reduzida. Já para analgesia é 
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realizado duas dogras, são elas: fentanil e morfina 

(CHIERICE,2018). 

 Rogenski et al. (2020) reafirma que diante do 

protocolo utilizado, quando há existência de critérios que 

constem instabilidade a cardioversão elétrica é a mais 

utilizada e também cita que a arritmia é mais frequente é a 

FA, que já foi supra citada anteriormente. Moreira, (2015) 

afirma que o só existe a desfibrilação para o tratamento das 

arritmias, também diz que essa conduta é eficaz para a 

sobrevida do paciente e diminuição de complicações.  

Diante da importância apresentada acerca da 

compreensão do ACLS (2017) no manejo das taquiarritmias 

no cenário de urgência e emergência, é de fato um diferencial 

na resolução do problema, bem como na redução de agravos 

advindos dessa patologia por meio de uma assistência de 

qualidade e sistematizada.  
 

CONCLUSÃO 

É imprescindível que nessa área de urgência e 

emergência tenha profissionais de saúde ágeis no 

atendimento, o que reflete a importância de atualizações por 

meio de cursos, como o ACLS, para que a conduta se torne 

adequada e eficaz para o paciente. Diante disso, é sabido que 

nesses cursos possuem simulação para que possa se 

aproximar da realidade, tornando o aprendizado mais 

qualificado, direcionado e contribui para uma conduta mais 
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segura, diminuindo assim os riscos para o paciente e 

melhorando as habilidades de forma significativa do 

trabalhador na área de saúde. 

Em virtude aos aspectos observados, conclui-se que a 

compreensão do ACLS nas emergências das taquiarritmias 

apresenta uma importância significativa para diagnóstico e 

tratamento deste distúrbio, evitando assim repercussões 

maiores, como uma parada cardiorrespiratória (PCR) que 

pode contribuir de forma negativa para a prevalência de 

morbidade e mortalidade. Diante dos achados, verifica-se a 

necessidade da realização de mais estudos sobre a temática, 

a fim de abordar mais a compreensão do ACLS pelos 

profissionais de saúde, que mostrou uma escassez de 

estudos sobre o assunto, para que possa corroborar com uma 

conduta mais adequada e eficaz. 
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RESUMO: Anomalias coronarianas são alterações 
congênitas das artérias coronárias — em relação ao trajeto, 
local de origem, anatomia intrínseca, leito e terminação das 
artérias — com características fisiopatológicas e 
apresentações clínicas heterogêneas. O presente estudo 
objetiva realizar o relato de caso de um homem adulto com 
anomalia de artéria coronária. Trata-se de um relato de caso, 
estudo descritivo, individuado e transversal. A metodologia 
ocorreu em três etapas, sendo elas a revisão da literatura 
acerca do tema do estudo, a coleta de dados por meio de 
entrevista e estruturação do relato de caso. Paciente do sexo 
masculino, 54 anos de idade, pardo, ex-tabagista, ex-
alcoolista, aposentado da Polícia Militar e instrutor de 
musculação e body jump. Apresentou dor precordial com 
irradiação para o dorso e associada à dispneia logo após 
prática de body jump. Não havia apresentado episódios 
semelhantes previamente. Não se pode afirmar que a 
bifurcação da ACD foi a causa ou fator contribuinte para o 
quadro clínico do paciente em questão, é possível, apenas, 
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levantar uma hipótese. Entretanto, o relato de uma condição 
muito rara (ainda mais atípica dentre as ACACs) como essa 
contribui para maior conhecimento da comunidade 
acadêmica sobre a sua existência e suas possíveis 
implicações na vida do portador da anomalia, especialmente 
no público envolvido com a prática de exercícios físicos 
vigorosos e com o esporte. 
Palavras-chave: Anomalias Congênitas. Coronariopatia. 

Medicina Esportiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Anomalias coronarianas são alterações congênitas 

das artérias coronárias — em relação ao trajeto, local de 

origem, anatomia intrínseca, leito e terminação das artérias 

— com características fisiopatológicas e apresentações 

clínicas heterogêneas. Estão entre as anomalias congênitas 

cardiovasculares mais comuns, superando em prevalência 

quase todas as outras combinadas (STOUT et al., 2018). 

Apesar disso, são alterações que possuem baixa incidência 

e apresentam quadro clínico diversificado e inespecífico — 

como arritmias, síncopes, infarto do miocárdio e podem 

evoluir, em alguns casos, para insuficiência cardíaca ou 

morte súbita, sendo esta incidente especialmente no público 

de atletas (CANTINOTTI et al., 2021).  

Nesse contexto, a relação das anomalias congênitas 

das artérias coronárias (ACACs) com a morte súbita refere-

se à isquemia do miocárdio, originando arritmias ventriculares 

malignas (SILVA et al., 2018). Assim, muitas das 

apresentações clínicas serão de ocorrência benigna, porém 
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alguns casos podem estabelecer-se com prognóstico 

catastrófico. Não obstante, muitos diagnósticos não são 

dados em vida, diante da ausência de suspeita clínica, sendo 

esses realizados incidentalmente em exames cardiológicos 

direcionados a outra causa (MOLOSSI; SACHDEVA, 2020) 

— e isso também inclui os pacientes atletas, visto que a 

avaliação pré-participação não possui sensibilidade 

adequada para a detecção da anomalia. Outrossim, 

anomalias coronarianas podem ter um curso diferente das 

disposições já bem estabelecidas na literatura médica. 

Exames de imagem, como a angiotomografia 

computadorizada e o estudo hemodinâmico (cateterismo), 

além da ressonância magnética do coração, podem ser 

utilizados na avaliação do paciente, sobretudo, se sua história 

clínica for compatível com doença cardíaca congênita. No 

caso de atletas em geral, o uso do teste cardiopulmonar de 

exercício é valoroso na prescrição adequada da intensidade 

de exercício físico para o paciente com anomalia cardíaca 

identificada (STOUT et al., 2018). 

O presente estudo objetiva realizar o relato de caso de 

um homem adulto com anomalia de artéria coronária, com o 

fito de fornecer, aos profissionais, maiores informações sobre 

pontos de extrema relevância sobre o quadro abordado, 

como diagnóstico e tratamento, destacando as anomalias das 

artérias coronárias (AACs) de outras condições cardíacas, e 

melhorar a qualidade de seus portadores. 

 

  



BIFURCAÇÃO DE ARTÉRIA CORONÁRIA DIREITA EM ATLETA: UM 
RELATO DE CASO 

420 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato de caso, estudo descritivo, 

individuado e transversal. A metodologia ocorreu em três 

etapas, sendo elas a revisão da literatura acerca do tema do 

estudo, a coleta de dados por meio de entrevista e  

estruturação do relato de caso.  

Quanto à primeira etapa, foram realizadas pesquisas 

por artigos, livros e dissertações nas plataformas 

direcionadas às Ciências da Saúde: Lilacs, PubMed, SciELO, 

Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico. Foram 

utilizadas as palavras-chave: anomalias coronarianas, artéria 

coronária direita, bifurcação, divisão, anatomia e 

fisiopatologia, diagnóstico, exames de imagem. Além disso, 

foi realizada pesquisa bibliográfica manual. 

Assumiu-se como critérios de inclusão: artigos com 

texto completo disponível online, em língua portuguesa, 

inglesa ou espanhola e livros disponíveis na biblioteca 

acadêmica da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Ceará - campus Sobral. 

A segunda etapa foi realizada com o paciente do caso, 

em formato de entrevista, com a colheita de dados de sua 

história clínica e de exames complementares, realizados 

conforme aprovação do entrevistado mediante Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Por último, os artigos e as referências selecionadas, 

junto aos dados da segunda etapa, foram organizados por via 

da plataforma Documentos Google® e reunidos na 

estruturação do relato de caso aqui apresentado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Paciente do sexo masculino, 54 anos de idade, pardo, 

fumante por 25 anos (tendo parado há 5 anos do advento de 

sua queixa principal), alcoólatra por 25 anos (condição que foi 

abandonada junto ao tabagismo), aposentado da Polícia 

Militar e instrutor de musculação. Apresentou dor precordial 

com irradiação para o dorso e associada à dispneia logo após 

prática de body jump. Não havia apresentado episódios 

semelhantes previamente. 

O paciente seguiu para o hospital municipal, onde sua 

pressão arterial foi aferida e dada como elevada. Nesse 

contexto, houve a administração de anti-hipertensivo não 

especificado. Após a remissão dos sintomas, o paciente 

seguiu ao hospital de referência da região, para propedêutica 

e monitorização intensiva. 

Foi realizado inicialmente um eletrocardiograma que 

demonstrou ritmo sinusal regular, onda Q inferior e 

supradesnivelamento de ST com inversão de onda T superior 

na parede inferior. Ao ecocardiograma, demonstrou 

hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo (VE) de grau 

discreto, com disfunção diastólica do VE estágio I e 

calcificação do anel da valva mitral, bem como discreto 

escape valvar mitral. Um segundo ecocardiograma, realizado 

3 dias depois, demonstrou turbulência sistólica no átrio 

esquerdo, causado por insuficiência mitral discreta. À 

realização de cateterismo, revelou-se a presença de doença 

coronariana com padrão uniarterial, além de suspeita de 

bifurcação da artéria coronária direita em seu terço proximal. 
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O ventrículo esquerdo estava com contratilidade preservada 

e aspecto hipertrófico. 

Após a alta hospitalar, o paciente foi submetido a uma 

angiotomografia coronariana, realizada em tomógrafo 

multislice de 64 fileiras de detectores, a qual demonstrou 

diversos pontos de redução luminal na artéria coronária 

direita, chegando a redução luminal significativa no terço 

proximal (estimada entre 60-70%), moderada no terço médio 

e redução luminal discreta no terço distal, todos os terços com 

aspecto de placas não calcificadas. Concluiu-se na ocasião, 

a presença de bifurcação do ramo marginal da artéria 

coronária direita. 

A equipe multidisciplinar não concluiu qual a causa do 

episódio de dor precordial e dispneia, sendo a hipótese 

diagnóstica de infarto agudo do miocárdio descartada. O 

paciente evoluiu sem qualquer intercorrência no seguimento 

de 9 meses.  

Diante do exposto e com os dados clínicos 

investigados pela equipe médica, não é possível concluir que 

a anomalia da artéria coronária direita foi a causa primária do 

quadro de dor precordial e dispneia apresentado pelo 

paciente, no entanto, é possível levantar uma hipótese sobre 

o ocorrido, baseada em estudos que aqui serão expostos. 

De maneira mais comum, as artérias coronárias direita 

e esquerda originam-se, respectivamente, nos seios direito e 

esquerdo da artéria aorta e, em suma, a função coronariana 

é irrigar o músculo cardíaco e certas estruturas cardíacas 

associadas. O átrio direito, ventrículo direito e, com certas 

variações, porções do septo atrioventricular e das câmaras 
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esquerdas, são irrigadas pela coronária direita. Ademais, 

desconsiderando as condições em que há “dominância 

esquerda”, a artéria coronária esquerda — que é mais 

calibrosa — supre grande parte do miocárdio, incluindo quase 

toda a área atrial e ventricular esquerda (Figura 1). Contudo, 

os percursos coronarianos possuem vasta possibilidade de 

variações anatômicas, as quais podem ser benignas — como 

na maioria dos quadros —, ou podem ser potencialmente 

letais — como no trajeto interatrial, o mais maligno dos 

trajetos (TSO, et al., 2020).  Dentre as variações anatômicas 

mais comumente encontradas, há a possibilidade de agrupá-

las em 5 tipos básicos, os quais estão descritos na tabela a 

seguir (Tabela 1). 

 

Figura 1. Vistas anteriores do sistema arterial coronariano 

com as principais variações. 

 
Fonte: MOORE et al., 2019 
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Tabela 1. Os cinco tipos de cursos, proximal para distal, das 

artérias anômalas. 

 
Fonte: A Hidden Threat: Anomalous Aortic Origins of the Coronary 
Arteries in Athletes, 2020. Adaptado 

 

De forma geral, tem-se que a anatomia normal das 

artérias coronárias é, baseando-se no livro de anatomia 

humana Moore (MOORE et al., 2019):  

• A partir do seio coronariano esquerdo, o tronco 

coronário esquerdo surge e divide-se nas artérias 

descendente anterior e circunflexa — também denominados 

como ramos da coronária esquerda. 

• A artéria descendente anterior segue na região 

posterior do tronco pulmonar, pelo sulco interventricular 

anterior. 

• A artéria circunflexa passa posteriormente para 

o sulco atrioventricular posterior. 

• A artéria coronária direita surge do seio 

coronário direito, cursando pelo sulco atrioventricular anterior. 

Logo, diante de tais critérios, quaisquer incongruências 

desses padrões é considerado anormal. 

As anomalias das artérias coronárias (AACs) ou 

anomalias congênitas das artérias coronárias (ACACs) 

caracterizam-se como um variado grupo de desordens 
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congênitas cujo as manifestações e fisiopatologia são 

variadas. De forma específica, a bifurcação da artéria 

coronária direita (CD ou ACD) é uma anomalia caracterizada 

pela alteração da anatomia intrínseca da artéria supracitada, 

suas variantes podem se caracterizar em ramos 

descendentes posterior proximal e distal, ambos originários 

da CD, ramo descendente posterior proximal originado da 

CD, ramo descendente posterior distal originado da 

descendente anterior, ramos descendentes posteriores  

posteriores paralelos, originários da coronária direita, 

circunflexa ou codominantes (NEVES et al., 2015). Assim, 

apesar da discussão acerca da categorização das AACs, de 

maneira geral, sua divisão caracteriza-se em anomalias 

significativas — com potencial impacto à vida do indivíduo — 

e em anomalias menores, com diminuta repercussão clínica 

e baixo significado hemodinâmico, afetando as porções da 

origem, trajeto, anatomia intrínseca, leito e terminação das 

artérias. À exemplo de anomalias malignas, o percurso em 

curvatura aguda da origem de artérias coronárias importantes 

e o trajeto coronário interarterial, principalmente devido à 

compressão arterial feita pelos ramos vizinhos durante a 

dilatação por esforço físico, são fatores de extrema 

significância quando se observa a ocorrência de morte súbita. 

As AACs também possuem uma considerável 

variedade de incidência, estando entre as anomalias 

cardiovasculares congênitas mais prevalentes. Entretanto, 

pontuando a população de modo geral, apenas variações que 

atingem menos de 1% dos indivíduos são consideradas 

anomalias (TSO et al., 2020). Para jovens atletas, há estudos 
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correlacionando a morte súbita cardíaca com anormalidades 

coronarianas em mais de 15% dos casos (CANTINOTTI et al., 

2021). 

Na maioria das vezes, as AACs não apresentam 

quadros clínicos significativos ou sintomáticos, contudo, 

quando há manifestações clínicas, elas podem cursar com: 

angina, arritmias, síncope, infarto do miocárdio e, em alguns 

casos, evolução para insuficiência cardíaca (SILVA et al., 

2018). Outrossim, a prática de exercícios físicos intensos 

pode suscitar, mais frequentemente, episódios de morte 

súbita, principalmente em jovens atletas possuintes das 

anomalias. Não obstante, pacientes que possuem esse 

quadro e estão acima de 30 anos possuem menor risco de 

morte súbita, além do que, os cursos anômalos não possuem 

mais chance de desenvolver processos ateroscleróticos do 

que os normais (NEVES et al., 2015). 

O ecocardiograma transtorácico, o ecocardiografia 

transesofágico e a angiografia são exames que podem ser 

utilizados no processo de diagnóstico, porém, em razão de 

certas limitações, não são considerados como a melhor 

opção. Então, a angiotomografia computadorizada cardíaca 

tem sido considerado o método mais indicado e, 

conjuntamente com a ressonância magnética, tem se tornado 

o método de referência para a diagnose (NEVES et al., 2015).  

Cabe salientar que outros exames — como a cintilografia — 

podem ter papéis valiosos, por permitirem uma melhor 

análise do estado da doença, incluindo a avaliação de 

possíveis complicações, bem como auxiliando a opção 

terapêutica. A angiografia pode ser utilizada para excluir 
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diagnósticos diferenciais, como Doença Arterial Coronariana 

(DAC). 

Ademais, são de reconhecida eficácia, três opções 

terapêuticas: tratamento medicamentoso e observação ativa, 

angioplastia coronária com a colocação de stent e reparo 

cirúrgico, sendo, a última opção, comumente utilizada em 

anomalias de origem e curso (NEVES et al., 2015). As 

alternativas supracitadas visam, em alguns casos, e de 

maneira sinérgica, diminuir a chance de morte súbita, 

melhorando, também, a qualidade de vida do indivíduo. É 

válido ressaltar que a restrição de atividade física intensa 

pode ser tão eficaz quanto o uso de betabloqueadores 

(STOUT et al., 2018). 

Nesse sentido, é relevante destacar que a American 

Heart Association em seu Guidelines for the Management of 

Adults With Congenital Heart Disease no ano de 2018 

disponibiliza recomendações para terapêutica em pessoas 

com origem anômala de artéria coronária (Figura 2), dentre 

outras sugestões relativas a essa temática. Consta aqui, 

também, recomendações para a avaliação de esportistas 

com doença cardíaca congênita (Figura 3). 
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Figura 2. Recomendações da American Heart Association 

acerca da abordagem em pacientes com Origem Anômala de 

Artéria Coronária (AAOCA). 

 
Fonte: STOUT et al., 2018. Adaptado. 
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Figura 3. Recomendações da American Heart Association 

para o Exercício e o Esporte. 

 
Fonte: STOUT et al., 2018. Adaptado. 

 

Apesar da existência, no caso relatado, de clássicos 

fatores de risco, como tabagismo e Doença Arterial 

Coronariana — que contribuem para uma maior suspeição de 

um quadro de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) — , a 

presença de bifurcação da artéria coronária direita também 

pode interferir significativamente no desenvolvimento dos 

sintomas de desconforto torácico. Sendo esta uma anomalia 

congênita de artéria coronária, ela possui correlação com a 

ocorrência de morte súbita, especialmente em jovens atletas 

em exercício de atividades vigorosas, enquadrando-se como 

segunda maior causa de morte por essa procedência (SILVA 

et al., 2018). Cerca de 25% das ACACs são consideradas 

lesões malignas e possuem potencial para gerar 
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complicações graves, como: arritmias, insuficiência cardíaca 

congestiva, IAM e morte súbita, tanto nos primeiros anos de 

vida como na vida adulta.  

Nesse contexto, o paciente do caso relatado era 

praticante de exercícios físicos, como corrida de rua e 

exercícios resistidos com foco em hipertrofia, além de dirigir 

aulas de body jump diariamente em academia própria. Desse 

modo, ocorreu-lhe o quadro de dispneia e dor torácica após 

a realização de atividades que já faziam parte da sua rotina, 

mas que lhe exigiam grandes esforços.  

Segundo Stout et al. (2018), “os médicos devem 

avaliar os níveis de atividade em intervalos regulares e 

aconselhar pacientes com ACACs sobre os tipos e 

intensidade de exercício apropriado para seu estado clínico”. 

Consoante a isso, o uso de teste cardiopulmonar de 

exercício, em que se utiliza a ergoespirometria, deve ser 

usado para auxiliar o profissional de saúde no 

desenvolvimento de uma prescrição de atividades físicas 

mais acurada para esse público. É necessário destacar que, 

de forma geral, uma rotina ativa, distante de um estilo de vida 

sedentário, é de suma importância para pacientes com 

doenças cardíacas congênitas, sobretudo quando associada 

à reabilitação cardíaca, visto que pode melhorar a capacidade 

cardiopulmonar desses indivíduos. Contudo, é preciso que 

seja realizada uma avaliação individualizada de cada caso 

para que não haja um aumento da predisposição a eventos 

cardíacos adversos (os quais são inerentes à condição clínica 

dessa população), como ocorreu no caso relatado. 
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A rotina do paciente em questão nos indica que havia 

a prática de exercícios intensos e vigorosos, os quais estão 

mais relacionados à ocorrência de mal súbito. Seria, portanto, 

indicada uma rotina de atividades físicas com exercícios 

aeróbicos, com limitação da frequência cardíaca entre 55 e 

70% do máximo, dado que essa faixa percentual está mais 

associada à melhora da capacidade cardiopulmonar 

(MCARDLE et al., 2016). Por outro lado, treinamento 

intervalado de alta intensidade demonstra prover resultados 

mais amplos e breves quanto à capacidade de exercício 

(MCMAHON et al., 2017). 

Os diagnósticos de ACACs são raramente 

identificados em pacientes em vida, sendo esse efetivado em 

autópsia (SILVA et al., 2018), frequentemente por conta de 

que não há suspeição para a causa e, ademais, em casos de 

atletas, a avaliação pré-participação não possui sensibilidade 

para a detecção da anomalia. Contudo, alguns exames 

podem ser utilizados para a diagnóstico, mesmo que não 

possuam diretamente esse intuito. Os dois principais 

exemplos são a angiotomografia computadorizada (angio-

TC) e o cateterismo, exames normalmente realizados para 

avaliar se há alguma obstrução ao fluxo sanguíneo na área 

cardíaca — como em casos de IAM ou de suspeita de 

aterosclerose. Em relação ao cateterismo, este é um 

procedimento invasivo, que pode ser utilizado para o 

diagnóstico ou tratamento de patologias cardíacas, a partir da 

introdução de um catéter, em uma artéria do braço ou mesmo 

da perna,  até o coração do paciente. No caso em questão, o 

paciente foi submetido (após toda a análise de seu estado e 
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quadro clínico) ao procedimento, sendo iniciado com punção 

na artéria radial direita para analisar as artérias coronárias 

direita e esquerda, realizando também uma ventriculografia 

esquerda e recuo pressórico para a aorta ascendente. Teve 

como conclusões a presença de pontos de irregularidade 

parietal difusa, apresentando doença coronariana com 

padrão uniarterial, além da indagação de uma possível 

duplicação da ACD em seu terço proximal, mantendo a 

função ventricular esquerda preservada. Ele também foi 

submetido a uma angio-TC, que é um exame não-invasivo na 

avaliação vascular do coração, sendo realizado a partir da 

infusão de contraste e uso de raios X para obter a imagem do 

coração. Como resultado do exame, constatou-se que ele 

apresentava uma bifurcação na parte marginal da ACD e 

diversos pontos de redução do lúmen vascular — sobretudo 

nos segmentos proximal e médio. Portanto, ocasionalmente, 

por realização de cateterismo e angiotomografia, descobriu-

se a divisão da artéria coronária direita em dois ramos, logo 

em seu terço proximal. 
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Figura 4. Angiotomografia coronariana demonstrando 

bifurcação de ramo da Artéria Coronária Direita 

 
Fonte: Autores, 2021. 

 

CONCLUSÕES  

 

É evidente a relevância do conhecimento acerca das 

anomalias das artérias coronarianas para profissionais da 

saúde que operam junto a atletas e desportistas, uma vez que 

é a segunda mais frequente causa de morte súbita neste 

grupo. Entender suas repercussões e a história natural da 

doença permite uma análise mais individualizada do 

esportista e pode prevenir desfechos como isquemia do 

miocárdio, arritmias ventriculares e morte súbita. 

Em verdade, o paciente do caso relatado, por ser 

fisiculturista e instrutor de musculação e body jump, além de 

ser portador de uma ACAC, possui maior chance de ter um 

desfecho de morte súbita comparado à população em geral. 

Além disso, é importante salientar que, assim como na 
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maioria dos casos, o paciente apenas soube da anomalia 

após apresentação de sintomas alarmantes, o que evidencia 

seu caráter silencioso e abrupto. 

Por outro lado, é indubitável a dificuldade de realização 

de triagens sensíveis a essa condição, visto que os exames 

mais eficazes utilizados para o diagnóstico, como a 

angiotomografia de coronárias e angiografia, são 

dispendiosos e pouco acessíveis no sistema público de 

saúde. Outro fator limitante para um bom seguimento e 

manejo, é a literatura escassa sobre anomalias coronarianas, 

especialmente as menos frequentes, como a do caso 

relatado. 

Ademais, apesar de não ter sido esclarecida a etiologia 

primordial do quadro do paciente pela equipe multidisciplinar, 

uma vez que o mesmo também apresenta Doença Arterial 

Coronariana, é indispensável pensar a bifurcação da artéria 

coronária direita como fator predisponente. Portanto, o relato 

de caso apresentado confirma a existência de muitas lacunas 

do conhecimento, como anatomofisiopatologia e métodos 

diagnósticos, acerca das ACACs, mostrando a necessidade 

de maiores elucidações científicas sobre essas 

malformações. 
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RESUMO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é 
caracterizado por comprometimento nas habilidades sociais, 
interação, comunicação e aprendizagem. O presente 
trabalho, através de uma revisão de literatura, teve como 
objetivo principal descrever a importância da assistência 
básica multidisciplinar no diagnóstico precoce, tratamento e 
acompanhamento dos pacientes portadores do TEA. Os 
dados presentes nesta revisão mostram que o diagnóstico 
precoce e a assistência multidisciplinar do paciente e da 
família resultam em uma adesão positiva ao tratamento e 
mudança significativa do prognóstico do paciente, como 
melhora no desenvolvimento cognitivo e no meio social. No 
entanto, é de grande importância o incentivo a melhoria da 
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atenção primária na atenção voltada a esses pacientes, tanto 
no diagnóstico precoce, como no tratamento e 
acompanhamento. 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
Atenção Primária à Saúde. Diagnóstico precoce. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido 

como um distúrbio do desenvolvimento neurológico que está 

presente desde a infância, resultando em alteração no 

comportamento do indivíduo, dificuldade de interação social, 

aprendizado e capacidade de adaptação, tipicamente tendo 

início antes dos três anos de idade. No Brasil o número de 

casos tem aumentado bastante, mas ainda é uma doença 

desconhecida por muitos, fazendo com que exista um atraso 

no diagnóstico e consequente impacto no prognóstico da 

doença (POSSAMAI, 2021). 

O autismo varia de acordo com o desenvolvimento 

cognitivo, envolvendo a associação de padrões repetitivos 

simples, e também quadros que não envolvem deficiência 

intelectual, atraso significativo da linguagem, sem 

movimentos repetitivos evidentes e com interação social, 

chamados de síndrome de Asperger. De acordo com alguns 

estudos, o autismo incide igualmente em famílias de 

diferentes raças e classes sociais, sendo mais frequente no 

sexo masculino. O TEA se insere como um dos Transtornos 

Globais do Desenvolvimento que incluem, além do 

Transtorno do Espectro Autista, a Síndrome de Rett, o 
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Transtorno de Asperger, o Transtorno Desintegrativo da 

Infância e Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra 

especificação (RANALLI, 2017). 

O autismo é decorrente de disfunções do sistema 

nervoso central (SNC), resultando em alterações do padrão 

do desenvolvimento da criança. Apesar dessas evidências de 

anormalidades do SNC vinculadas ao autismo, a etiologia do 

autismo ainda é desconhecida. Acredita-se que existe uma 

desordem heterogênea e multifatorial relacionadas com 

fatores ambientais, genéticos e neurológicos. Ultimamente, o 

TEA tem sido associado a marcadores presentes em quase 

todos os cromossomos, sendo a 7q22, a região mais afetada 

por possuir o gene RELN codificador de uma proteína Reelin 

que apresenta alterações que afetam o desenvolvimento 

cerebelar e cortical (STEFFEN, 2019). 

O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista deve 

ser realizado de forma precoce, baseando-se no quadro 

clínico do paciente, com base no DSM-V (Manual Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais –DSM) da Associação 

Americana de Psiquiatria e pela Classificação Internacional 

de Doenças, o CID  10, da Organização Mundial de Saúde 

(CÔRTES, 2020). De acordo com o DSM-V, os dois principais 

sintomas associados ao TEA, que caracterizam os novos 

critérios diagnósticos, são: déficits na comunicação social e 

interação social e padrões de comportamento restritivo e 

repetitivo. 

O prognóstico terá um impacto positivo se os sintomas 

forem detectados nos primeiros três anos de vida, levando em 
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consideração que a idade de início do tratamento é um dos 

fatores determinantes para a evolução do tratamento do 

paciente (STEFFEN, 2019). Se ocorrer atraso no diagnóstico 

e início do tratamento os sintomas ficarão mais evidentes, 

com piora no desenvolvimento cognitivo e psicossocial. 

Dessa forma, nota-se a importância de intervenções 

precoces, contribuindo no crescimento e desenvolvimento 

adequado do paciente autista.  

O tratamento do paciente com autismo não baseia-se 

na cura, e sim na melhoria das habilidades de comunicação, 

socialização e funções motoras. Devendo este ser iniciado 

antes dos 36 meses de vida, pois é nesse período que o 

cérebro se desenvolve mais rapidamente, possuindo maior 

potencial para alterar o curso do desenvolvimento 

(STEFFEN, 2019). A terapia desses pacientes deve ser 

realizada pela Atenção Básica, disponibilizando um 

atendimento e acompanhamento de uma equipe 

multidisciplinar, com o objetivo de proporcionar uma atenção 

integral às demandas da criança e dos familiares (ARAUJO 

et al., 2019).  

No Brasil, a maioria dos atendimentos às pessoas com 

autismo acontece no Sistema Único de Saúde (SUS), 

principalmente nos níveis da Atenção Básica e da Atenção 

Especializada. Na assistência especializada, destacam-se os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que são serviços 

abertos e comunitários que devem prestar atendimento em 

regime de atenção diária, oferecer cuidado clínico eficiente e 

personalizado, promovendo a inserção social do usuário, 
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além de dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental 

na rede básica. Para o atendimento de crianças e 

adolescentes foram criados os Centros de Atenção 

Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSI). Este centro proporciona 

um atendimento bem dimensionado por ser composto de 

equipes multiprofissionais, atuar no território e respeitar a 

necessidade/demanda de cada caso (STEFFEN, 2019). 

Diante da grande importância do diagnóstico e 

intervenção precoce do Transtorno do Espectro Autista e da 

atuação da Atenção Básica nesses aspectos, esse trabalho 

teve como objetivo mostrar a importância da atuação dos 

profissionais da atenção básica no diagnóstico precoce, na 

terapia e no acompanhamento dos pacientes autistas, além 

de visualizar a importância dessa assistência e sua 

necessidade de melhorias. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo utilizou como metodologia uma 

revisão integrativa da literatura, com o objetivo de realizar 

uma investigação científica sobre o tema definido na 

problemática, integrando, avaliando e sintetizando resultados 

de estudos pertinentes à temática abordada.  

A pesquisa cientifica possui como diretriz contribuir 

como base de conhecimento confiável e bem elaborada para 

descrever com responsabilidade temas de determinada 

importância para a sociedade, buscando o aprimoramento e 
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resolução de problemas previamente identificados 

(CONFORTO et al.,2019). 

Seguindo a metodologia de revisão integrativa, a 

pesquisa foi construída por meio de uma investigação 

qualitativa, realizando uma síntese de análises dos 

conhecimentos já descritos na literatura estudada. 

(CONFORTO et al.,2019).  

O levantamento dos estudos foi realizado em bases de 

dados eletrônicas de periódicos. Sendo estas a biblioteca 

virtual ScientificElectronic Library Online (SciELO), a base de 

dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), na base de dados do Google 

acadêmico, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na 

MEDLINE. Os critérios de inclusão para seleção dos estudos 

foram: artigos publicados na íntegra e com intervalo de data 

de publicação definido em pesquisas publicadas nos últimos 

cinco anos, ou seja, aqueles publicados entre 2016 a 2021. 

Os critérios de exclusão definidos para a seleção dos artigos 

são: trabalhos da literatura cinzenta como trabalho de 

conclusão de curso, dissertações, teses, além de artigos 

duplicados, textos incompletos, livros e opiniões de 

especialistas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

          Por tratar-se de uma temática ainda não muito 

explorada pela literatura, não foi encontrada uma grande 

variedade de estudos dentro do tema desejado. Inicialmente, 
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foram encontrados 28 artigos na base de dados da BVS, 17 

artigos no SciELO, 10 artigos na LILACS e 8 artigos na 

MEDLINE, mediante aplicação dos critérios já citados na 

metodologia. Após breve leitura dos títulos e dos resumos dos 

estudos encontrados, foram selecionados aqueles que 

obedecessem aos critérios de exclusão e inclusão e 

abordassem as temáticas desejadas para atingir, assim, os 

objetivos desse trabalho. Sendo assim, foram escolhidos, 

para uma análise mais detalhada, 12 artigos como referência 

para a construção da amostra quantitativa desta pesquisa. 

          O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) consiste 

em disfunções do sistema nervoso central (SNC) que 

acometem o neurodesenvolvimento infantil, caracterizado por 

dificuldades de comunicação e interação social e pela 

presença de comportamentos e/ou interesses repetitivos e/ou 

restritos e estereótipos motores e/ou vocais. Um diagnóstico 

precoce permite uma intervenção rápida e favorece os 

resultados a longo prazo. Entretanto, a dificuldade de 

diagnóstico precoce e a falta de capacitação profissional para 

manejo no atendimento de crianças portadoras de autismo na 

atenção primária representaram desafios para a garantia de 

um cuidado integral de qualidade (RIBEIRO et al., 2020). 

          O TEA ou autismo como é conhecido, foi designado 

pelo psiquiatra Eugen Bleuler, em artigo intitulado “Demência 

precoce e o grupo das esquizofrenias”. Ele observou as 

características clínicas, psicológicas de um grupo de 

pacientes que apresentava, um comportamento muito 

introvertido que impedia o indivíduo de ter um relacionamento 
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social. Os pacientes viviam isolados e por esta característica, 

levaram Bleuler a denominar o quadro como Autismo – que 

vivem para si mesmos, dentro de um mundo próprio 

(ALMEDA; ALBUQUERQUE, 2017). 

          As características do espectro demonstram prejuízo 

persistentes na comunicação e interação social, bem como 

nos comportamentos repetitivos definindo os padrões de 

atividades, sintomas que estão presentes desde a infância e 

limitam ou prejudicam desenvolvimento social do indivíduo. 

Um fator importante a ser salientado é a forma como ocorrerá 

a comunicação do diagnóstico de autismo aos pais. É um 

processo delicado, que promove uma oportunidade única aos 

profissionais em estabelecerem uma aliança de confiança 

com eles (RIBEIRO et al., 2020). 

          A etiologia do TEA ainda é desconhecida, porém sabe-

se que sua origem é multifatorial, baseada principalmente em 

fatores ambientais (idade parental avançada, baixo peso ao 

nascer, exposição ao ácido valpróico) e/ou 

genética/fisiológica (hereditariedade, mutação genética). O 

TEA é considerado uma patologia neuropsiquiátrica com alta 

carga de herdabilidade. A proporção do diagnóstico do 

autismo é quatro vezes maior no sexo masculino que no 

feminino. Porém, em meninas existe maior propensão a ter 

deficiência intelectual como comorbidade (SCHMIDT et al., 

2016). 

          De acordo com Steffen (2019), o quadro sintomático do 

TEA surge nos primeiros anos de vida, principalmente antes 

dos dois anos de idade. Além disso, as manifestações 
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clínicas podem variar, de acordo com cada paciente, em 

termos de gravidade e apresentação dos sintomas. Isto pode 

dificultar o diagnóstico precoce e correto, uma vez que o 

diagnóstico do TEA é eminentemente clínico, não havendo 

exames laboratoriais ou imaginológicos que o caracterize, 

sendo baseado de acordo com os critérios comportamentais 

feitos pelo DSM V (quadro 1).  

 

Quadro 1. Critérios comportamentais para diagnóstico de 

TEA pela DSM V 

CRITÉRIOS CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

A 

Deficiências persistentes na 

comunicação e interação social: 

1. Limitação na reciprocidade social e 

emocional; 

2. Limitação nos comportamentos de 

comunicação não verbal utilizados para 

interação social; 

3. Limitação em iniciar, manter e 

entender relacionamentos, variando de 

dificuldades com adaptação de 

comportamento para se ajustar às 

diversas situações sociais. 
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B 

Padrões restritos e repetitivos de 

comportamento, interesses ou 

atividades, manifestadas pelo menos 

por dois dos seguintes aspectos 

observados ou pela história clínica: 

1. Movimentos repetitivos e 

estereotipados no uso de objetos ou 

fala; 

2. Insistência nas mesmas coisas, 

aderência inflexível às rotinas ou 

padrões ritualísticos de 

comportamentos verbais e não verbais; 

3. Interesses restritos que são 

anormais na intensidade e foco; 

4. Hiper ou hiporreativo a estímulos 

sensoriais do ambiente. 

 

 

 

C 

Os sintomas devem estar presentes 

nas primeiras etapas do 

desenvolvimento. Eles podem não 

estar totalmente manifestos até que a 

demanda social exceder suas 
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capacidades ou podem ficar 

mascarados por algumas estratégias 

de aprendizado ao longo da vida. 

 

 

D 

Os sintomas causam prejuízo 

clinicamente significativo nas áreas 

social, ocupacional ou outras áreas 

importantes de funcionamento atual do 

paciente. 

 

E 

Esses distúrbios não são melhores 

explicados por deficiência cognitiva ou 

atraso global do desenvolvimento. 

Fonte: American Psychiatric Association, 2014 
 

          Uma característica relevante que colabora para fechar 

o diagnóstico de autismo são os transtornos alimentares, e 

comportamento antissocial inadequado que contribuem para 

o atraso da linguagem e funções simbólicas desempenhadas 

pela boca. A dependência e fobia alimentares, o excesso de 

recusas e principalmente os efeitos secundários decorrentes 

do estado nutricional causado pelas hipovitaminoses e 

hipercolesterolemia levam ao ganho ou perda significativa de 

peso e o consequente desenvolvimento de doenças 

nutricionais e metabólicas (ALMEDA; ALBUQUERQUE, 

2017). 



PARTICIPAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA 
ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DO TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA 

LITERATURA 

449 
 

          A percepção que os outros indivíduos tem com os 

autistas é de que eles vivem em uma realidade paralela, em 

seu próprio mundo, o que evidencia seus comportamentos de 

isolamento, retração e distanciamento social. Entretanto, tais 

atitudes dos pacientes não podem ser interpretadas como se 

eles fossem inacessíveis a intervenções externas ou 

houvesse a impossibilidade de acesso a eles (SCHMIDT et 

al., 2016). Dessa forma, é perceptível que os profissionais da 

saúde devem estar preparados para contornar tais barreiras 

e, assim, poderem entender seus pacientes e auxiliar no seu 

processo de tratamento.  

          Durante a concepção até por volta dos três anos de 

vida o cérebro encontra-se em acelerado desenvolvimento e, 

por isso, o início das intervenções durante essa fase é de 

suma importância para o prognóstico. Quanto mais retardar o 

diagnóstico e, por consequência, as intervenções 

terapêuticas necessárias, mais os sintomas evoluirão e se 

consolidarão, prejudicando ainda mais o desenvolvimento 

cognitivo e psicossocial da criança. Sendo assim, fica 

evidente a importância do diagnóstico precoce para retardar 

a progressão da doença (STEFFEN et al., 2019). 

           De acordo com Ranalli (2017), os profissionais da 

saúde que atuam especificamente na atenção primária 

necessitam estar capacitados para que possam atuar com 

base teórica e segurança no encaminhamento para a equipe 

especializada da criança que apresenta comportamento e/ou 

desenvolvimento atípico, para que as intervenções e o 

acompanhamento necessários sejam realizados. 
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Principalmente no que tange aos indícios precoces de TEA, 

a qualificação dos profissionais através da capacitação 

favorece um prognóstico precoce, tornando o atendimento 

direcionado e mais rápido. 

Para se conseguir um manejo adequado dos pacientes 

com TEA e outras comorbidades, é necessário uma 

participação ativa e de qualidade da atenção primária à saúde 

(APS). No Brasil, a Atenção Básica é encarregada de 

desenvolver as ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, para a promoção, proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de 

danos e manutenção da saúde. Essa definição pressupõe 

que são os equipamentos da Atenção Básica e seus 

principais profissionais que devem desenvolver uma atenção 

integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 

pessoas (RANALLI, 2017). 

Dessa forma, apesar das variações presentes na 

determinação do conceito de atenção primária à saúde, na 

atualidade este termo é entendido como o primeiro contato do 

paciente com a assistência em saúde. E, no contexto dessa 

atenção básica, os principais equipamentos encarregados 

dessas ações são as Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

tendo elas o objetivo de garantir assistência integral à saúde 

totalmente gratuita para a população. Sendo esta realizada 

de forma centrada no indivíduo, com objetivo de satisfazer 

suas necessidades de saúde (RANALLI, 2017). 

No âmbito da APS, considerando especialmente o 

princípio da integralidade, foi assegurado ao indivíduo 
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diagnosticado com TEA o atendimento às suas demandas em 

sua totalidade, tanto nos aspectos biológicos quanto 

psicológicos e socioculturais. A pessoa com TEA, portanto, 

deve ser assistida no que tange aos comprometimentos 

diretamente relacionados aos sinais de autismo, às eventuais 

comorbidades e também, sempre que necessário, por 

questões de saúde não relacionadas ao TEA especificamente 

(ARAUJO et al., 2019). 

A atenção à pessoa com TEA tem na Atenção Primária 

a sua porta principal de entrada, nela ocorrem as ações de 

diagnóstico, acolhimento, terapêutica e de acompanhamento, 

do pré-natal ao desenvolvimento infantil. Portanto, para 

exercer tal integração torna-se necessário a construção de 

um planejamento detalhado, especificando as prioridades, 

objetivos e estratégias de como atender da melhor forma 

possível os pacientes autistas (ARAUJO et al., 2019). 

Dessa forma, a inclusão de abordagens referentes à 

saúde mental na atenção básica permite a otimização do 

processo terapêutico dos pacientes com TEA. Garantindo ao 

paciente com doença mental o mesmo espaço dentro das 

unidades de saúde, nos espaços de trabalho e no convívio 

social. Promovendo, dessa forma, a coabitação do doente 

mental com a vida social de forma mais harmônica e inclusiva 

(RANALLI, 2017). 

          Sabe-se que o atendimento inicial das crianças e 

famílias deve ser realizado por equipes multidisciplinares da 

atenção primária básica, além disso o acompanhamento de 

pacientes com TEA acontece principalmente nos níveis da 
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Atenção Básica, por isso tais profissionais devem estar 

preparados para o diagnóstico precoce e possíveis 

intervenções terapêuticas para os cuidados primários dos 

autistas. Esse é um serviço público comunitário que deve 

estar preparado para oferecer o cuidado clínico eficiente e 

personalizado das crianças com TEA, com a tentativa de 

promover sua inserção social, além de dar suporte e 

supervisionar seu neurodesenvolvimento e evolução social 

(RIBEIRO et al., 2020). 

          Segundo Possamai (2021), pacientes autistas 

necessitam de intervenções terapêuticas por longos períodos 

de tempo. São necessárias intervenções médicas, 

comportamentais e de desenvolvimento. A criança deve ser 

atendida por uma equipe multidisciplinar nos âmbitos da 

saúde médica a mental, terapêutica e educacional.  É 

essencial que a equipe de profissionais permaneça alinhada 

com a família para continuidade e eficácia do tratamento. O 

plano de tratamento deve ser individualizado para que 

respeite a singularidade de cada indivíduo. 

          Na atenção primária, os profissionais da área da saúde 

precisam estar capacitados para reconhecer as diversas 

manifestações clínicas do autismo desde seu início até seus 

estágios mais avançados, para poder agir precocemente, 

porém ainda há deficiências, por parte dos profissionais de 

saúde, em não apresentarem o conhecimento necessário 

para atender as paciente com TEA, devido à dificuldade de 

avaliar os sinais de autismo e não saber o direcionamento das 
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melhores condutas  após  identificar os  sinais  de alerta 

(OLIVEIRA et al., 2021). 

          O cuidado primário precisa ser humanizado, com 

paciência, dedicação, singularidade e respeitando a 

individualidade de cada paciente, diante das situações que 

necessitam de maior atenção. O conhecimento da clínica do 

TEA é indispensável para diagnóstico precoce, uma 

avaliação adequada e uma intervenção precisa e intensiva 

para melhora o prognóstico da criança. Com isso, é 

necessário que os profissionais da saúde tenham 

competências e habilidades para poder promover um impacto 

positivo nas condições do desenvolvimento emocional e 

neuropsicomotor dos autistas (SCHMIDT et al., 2016). 

          Vale lembrar que os autistas, como qualquer outro 

indivíduo, adquire outras doenças, agudas ou crônicas, que 

também necessitam de atenção e cuidados. Por isso, é 

importante que os profissionais tenham consciência de como 

abordar, se comunicar e gerir suas condutas durante a 

atenção à saúde, tendo o conhecimento de que a imposição 

de certas práticas e atitudes podem provocar certa ansiedade 

na criança, tornando mais difícil uma almejada proximidade 

entre o profissional e o paciente (OLIVEIRA et al., 2021). 

         Uma forma de tratamento do indivíduo com TEA é 

través da música. É uma técnica de terapia que é realizada 

por meio da aplicação de métodos e técnicas, que contribuem 

para o desenvolvimento da cognição do paciente. O 

tratamento farmacológico, psicossocial, comportamental e 

educativo tem como objetivo reduzir ou modificar os 
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distúrbios que estão associados a esta patologia. Fazem-se 

intervenções linguísticas que visam melhorar a capacidade 

da criança de se comunicar e se expressar, senso-

perceptivos trabalham-se as hipersensibilidades auditivas, as 

hiposensibilidades à dor, e às comorbidades, que influenciam 

o contato do indivíduo com o ambiente social na qual estão 

inseridos (POSSAMAI, 2021). 

          Outra abordagem terapêutica em crianças autistas é a 

psicomotricidade, que fortalecem a interiorização da criança 

ao se movimentar em torno de si mesma e dificultam a 

relação desta com o mundo com psicomotricidade traz a 

melhora no padrão motor desenvolvendo melhora na marcha 

e no equilíbrio. A psicomotricidade é um fator de grande 

relevância para o desenvolvimento da criança, pois, a partir 

dela, tem-se a capacidade de desenvolver as habilidades dos 

pacientes no espaço que eles ocupam e na própria vida 

(OLIVEIRA et al., 2019). 

          O tratamento do autismo, de acordo com Oliveira 

(2021), tem como objetivo promover uma melhora no 

desenvolvimento de funcionalidades e da comunicação e 

impedir o avanço das deteriorações de suas capacidades, 

resultando na reintrodução da criança no meio social, uma 

vez que espera-se que ela apresente uma melhora 

significativa em âmbito emocional, cognitivo e de linguagem. 

Por se tratar de um tratamento complexo, é primordial 

cuidado primário multiprofissional com embasamento teórico 

para atender as necessidades básicas e garantir a promoção 
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do cuidado, individual e coletivamente, desde a prevenção, 

acompanhamento, até a reabilitação do autista.  

          Com isso, foi observado que, apesar da importância 

desse assunto, este tema ainda não foi muito bem explorado, 

pois houve dificuldades para encontrar artigos mais 

atualizados e que abordassem a temática. É preocupante a 

carência de estudos que visam abordar a importância da 

atuação da atenção básica e dos seus profissionais na 

assistência aos portadores do TEA, visto que ainda existem 

muitas dificuldades que precisam ser sanadas para ofertar o 

melhor atendimento possível a esses pacientes. Os 

profissionais de saúde precisam de embasamento teórico 

para melhorarem a sua prática, e as publicações oferecem 

isso, portanto, faz-se necessário o incentivo de produção e 

publicação de materiais (OLIVEIRA, 2021). 

 

CONCLUSÕES 

 

A atenção básica lida hoje com uma expressiva 

demanda de transtornos ligados a saúde mental e, 

principalmente, em relação ao pacientes com TEA. No 

entanto, apesar de ser um ponto chave no atendimento e 

acolhimento inicial, as equipes da atenção primária enfrentam 

grandes desafios junto a esses pacientes, os profissionais 

nem sempre são capazes de lidar, ou não estão devidamente 

preparados para prestar uma assistência contínua e 

qualificada.  
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A atenção básica tem uma importância relevante 

dentro do diagnóstico precoce de pacientes com TEA, uma 

vez que, se tivermos profissionais capacitados, poderemos 

ter o diagnóstico precoce nas crianças e dessa forma o 

tratamento poderá ser iniciado brevemente. 

O conhecimento cientifico profissional é o único meio 

de se garantir segurança e embasamento para tomada de 

decisões, tanto em relação a equipe multiprofissional com o 

paciente, quanto nas relações internas da própria equipe. 

Uma equipe capacitada, organizada e sistematizada constitui 

uma base segura para ações e cuidados eficientes. Dessa 

forma, é necessário uma ampliação de estudos acerca da 

atuação da atenção primária nos cuidados dos pacientes 

autistas, para suprir a escassez de artigos nessa área 

temática. 

Uma vez a equipe capacitada e treinada fica fácil o 

processo de habilitação/reabilitação das crianças com TEA. 

A partir disso, torna-se possível que a APS exerça, de forma 

mais qualificada, suas devidas funções em relação a 

assistência dos pacientes autistas. Sendo assim, apesar das 

grandes barreiras e desafios enfrentados, a atenção básica 

contribui positivamente para o diagnóstico precoce, 

intervenções terapêuticas e acompanhamento dos autistas. 

Assim, é essencial valorizar e aprimorar as ações 

desenvolvidas pela Atenção Primária a Saúde.     
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RESUMO: As cesarianas são procedimentos cirúrgicos que 
quando realizados por indicações médicas são capazes de 
evitar agravos na saúde materno-fetal. Ao longo dos anos 
tornou-se possível notar a elevação das taxas de cesarianas 
no Brasil e no mundo. Tal fato demonstra a realização maciça 
de partos cirúrgicos sem indicação nos setores de saúde, que 
além de contrapor os índices pré-estabelecidos pela OMS, 
podem acarretar graves problemas para a saúde da mãe e do 
feto, visto que, a ocasião de cesáreas realizadas sem 
indicação possibilita maior probabilidade de riscos durante e 
após o procedimento. O presente estudo teve como objetivo 
analisar a incidência de partos cesáreos, suas justificativas e 
os desfechos neonatais em uma maternidade de alto risco em 
João Pessoa – PB.Trata-se de um estudo observacional, 
transversal, com abordagem quantitativa. Os dados foram 
coletados entre agosto e outubro de 2021, no Hospital 
Universitário Lauro Wanderley. A amostra final foi composta 
por 60 puérperas. A cesariana representou 68,3% do total de 

mailto:akaroliny98@gmail.com
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partos cuja a principal indicação foi diabetes mellitus 
gestacional e hipertensão arterial sistólica gestacional com 
elevado número de neonatos encaminhados para a UTI. Os 
dados encontrados neste estudo apontam a elevada taxa de 
realização de cesáreas realizadas sem justificativa 
respaldada na diretriz vigente, corroborando para o fenômeno 
da elevação das taxas de cesáreas.  
Palavras-chave: Cesárea. Gestação. Neonatos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A indicação do parto cesáreo é uma prática médica 
que possui como intuito, mediante ao quadro clínico 
apresentado pela gestante e pelo concepto, proporcionar um 
desfecho materno-fetal positivo e evitar surgimento de 
agravos tanto durante o parto, como pós-parto (SINGH, 
2020).  

A Organização Mundial da Saúde - OMS preconiza 
enfaticamente que o objetivo da assistência ao parto deve ser 
proporcionar o mínimo possível de intervenção direta, 
respeitando a fisiologia da mulher e preservando sempre a 
sua integridade como também do feto. De modo que partos 
cirúrgicos sejam realizados apenas mediante indicações 
obstétricas contundentes, objetivando a redução dos índices 
de cesáreas desnecessárias e assegurando que tal 
intervenção seja realizada apenas por condições pré-
estabelecidas nas portarias vigentes (GOSSET, 2017).  

Tal situação tem objetivado essencialmente 
restabelecer o resgate da valorização da fisiologia original do 
trabalho de parto e consequentemente evitar riscos à saúde 
materna e fetal, além de reduzir gastos exagerados para a 
realização de intervenções cirúrgicas (MASCARELLO, 2017). 
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Estudo realizado por Silva e colaboradores (2019) demonstra 
que caso as taxas de realização de procedimentos cesáreos 
fossem reduzidas em 15% haveria no mundo uma economia 
de cerca de 2,32 bilhões de dólares, sendo um impacto 
extremamente significativo e benéfico aos cofres públicos. 

Embora a institucionalização do parto e dos avanços 
no âmbito técnico-científico tenham proporcionado um maior 
controle da mortalidade materno-fetal, há uma crescente nas 
últimas décadas da incorporação de realização de partos 
cirúrgicos sem justificativas (VICENTE, 2017).  

A China e o Brasil são os dois países que apresentam 
o maior número de realização de procedimentos dessa 
natureza, representando aproximadamente 50% de todas as 
cesáreas sem indicação realizadas no mundo (ENTRINGER, 
2017). Em contrapartida, a OMS estima que os partos 
cirúrgicos realizados em um país devam representar entre 10-
15% do total de partos realizados, visto que números acima 
destes não revelam beneficio direto a mãe e ao feto.  

 No Brasil esse valor chega a alcançar cerca de 56% 
do total de partos, no setor privado alcança a marca de 90% 
do número totalitário de procedimentos desta natureza, sendo 
portanto, índices alarmantes no âmbito da saúde nacional 
(BATISTA FILHO, 2018). 

A literatura aponta que diversas motivações tem sido 
recorrentes para a realização de partos cirúrgicos sem 
indicação dentre eles: o medo de sentir dor por via vaginal, 
fatores sócio-econômicos, culturais e crenças populares 
(SENRA, 2021). 

Pesquisas realizadas pela base de estudos intitulada 
‘Nascer no Brasil’ apontam que no ano de 2017, 51,9% do 
total de partos, foram realizado por via cirúrgica, de forma que 
cerca de 45,5% destes procedimentos eram originalmente de 
baixo risco e 88% sequer entraram em trabalho de parto antes 
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da realização da cesárea. No entanto é importante destacar 
que segundo dados do Sistema Único de Saúde, a realização 
de cesáreas apresentam uma taxa de letalidade três vezes 
maior quando comparada ao parto vaginal (SENRA, 2021).   

Tal fato demonstra a realização maciça de partos 
cirúrgicos sem indicação nos setores de saúde como também 
o fato de contrapor os índices pré-estabelecidos pela OMS. 
Além disso, podem surgir graves problemas para a saúde 
materno-fetal visto que, a ocasião de cesáreas realizadas 
sem indicação podem promover uma maior probabilidade de 
aparecimento de riscos desnecessários para a saúde 
materna, como eclâmpsia, pré-eclâmpsia, hemorragia pós-
parto; como fetal, tais como: internação na UTI, problemas 
respiratórios, problemas cardíacos e óbito (OMS, 2015). 
Portanto, nota-se que o parto cirúrgico sem indicação 
apresenta riscos iminentes ao binômio mãe-feto.  

Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo 
analisar a incidência de partos cesáreos, suas justificativas e 
os desfechos perinatais em uma maternidade de alto risco em 
João Pessoa – PB, associando as respectivas vias de parto 
e os desfechos associados.  

 
MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa  
transversal, observacional de caráter quantitativo e 
perspectiva teórica. 

 A população da amostra foi constituída por 60 
puérperas internadas no Hospital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW) de João Pessoa – PB, no período entre 
agosto e outubro de 2021 de partos cirúrgicos ou vaginais. 

O dados foram obtidos através do acesso aos 
prontuários das pacientes, sendo coletadas as seguintes 



INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE CESARIANAS E OS 
RESPECTIVOS DESFECHOS PERINATAIS: ESTUDO EM UMA 

MATERNIDADE DE ALTO RISCO  

464 
 

variáveis: tipo de parto, indicação para cesariana  (Figura 1) 
e informações equivalentes aos desfechos dos neonatos.  

Foram incluídas na pesquisa puérperas internadas na 
enfermaria da maternidade do HULW, maiores de 18 anos e 
que assinaram o TCLE. Foram excluídas as puérperas de 
natimortos. O trabalho cumpriu todas as normas éticas de 
pesquisa envolvendo seres humanos (CAEE 
31627120.1.0000.5183). 
 

Figura 1. Obtenção de informações 

 
Fonte: Autores 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através dos resultados obtidos do presente estudo, 

dentre as 60 puérperas da amostra, 41 obtiveram o processo 

de parição por via cesárea, correspondendo a 68,3% do total 

de partos. Os partos vaginais totalizaram 19, impactando em 

31,7%  da amostra (Figura 2).  
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O resultado permite verificar que os índices de 

indicação de cesarianas encontram-se consideravelmente 

acima do preconizado pela OMS, que seria de 15%. Vale 

ressaltar que a pesquisa ocorreu em um serviço público e 

corrobora com a elevada percentagem de cesáreas, numa 

perspectiva nacional. No setor privado esse índice pode 

alcançar cerca de 90% do total dos partos realizados, sendo 

portanto um indicativo alarmante para a ocorrência da 

epidemia de cesáreas (MASCARELLO,2017). 

 

 

Figura 2. Prevalência dos tipos de parto  

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 2021 

 

Os partos cirúrgicos foram categorizadas em três 

grupos: cesáreas após processo de indução, cesárea após 

tentativa de parto vaginal e cesárea antes do trabalho de 

parto.  

Cesárea
68,3%

Vaginal
31,7%
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Entre as 41 parições de natureza cirúrgica, cinco 
puérperas (12,2%) foram inicialmente submetidas ao 
processo de indução de trabalho de parto, nove mulheres 
(22%) entraram em trabalho de parto espontâneo e 26 
puérperas (63,4%) realizaram cesárea antes do início de 
trabalho de parto. Apenas um prontuário da amostra não 
apresentou o dado equivalente ao tipo de início de trabalho 
de parto impactando em 2,4% da percentagem total, 
conforme aponta a Figura 3. 

Figura 3. Cesarianas com e sem trabalho de parto 

 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 2021 

 
No caso das mulheres induzidas, a progressão para o 

parto cirúrgico pode ocorrer devido à falha na indução ou 
complicações adversas durante a indução. Segundo Sevrin e 
colaboradores (2019), este é um resultado possível, visto que 
a indução de parto é um procedimento sujeito a erros, 
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acarretando mudanças no desfecho esperado, o parto 
vaginal. 

O processo de quando as mulheres iniciam com 
trabalho de parto espontâneo e progridem para a cesariana é 
conhecido como cesárea intraparto, sendo uma condição que 
apresenta maior probabilidade de complicações durante o 
processo de parição, podendo elevar a mortalidade materno-
infantil, quando comparada a cesárea anteparto 
(MASCARELLO, 2017). 

A realização de cesárea antes do trabalho de parto 
pode ocorrer mediante diversas indicações clínicas, 
objetivando reduzir a probabilidade de riscos materno-fetais. 
A decisão por sua realização fica a critério da equipe médica 
embasada no quadro clínico do binômio mãe-feto e nas 
diretrizes vigentes que respaldam a ocorrência de 
procedimentos dessa natureza. No entanto, no que diz 
respeito à realização de cesárea a pedido materno, 
recomenda-se que não seja realizada em mulheres com 
idade gestacional inferior a 40 semanas, visto que estas, em 
situação clínica favorável, podem progredir para parto 
espontâneo (PARO, 2019).  

Em virtude das inúmeras indicações para a realização 
dos partos cirúrgicos e crescimento exponencial de 
realizações desse procedimento, o Ministério da Saúde no 
Brasil desenvolveu a Portaria n° 306 de 28 de Março de 2016 
com o objetivo de estabelecer diretrizes que orientam as 
indicações para a realização de operações cesarianas.  

Tal portaria oficial considera protocolos clínicos, 
diretrizes terapêuticas pré-existentes, grau de confiabilidade 
científica e prevalência na literatura. Ela apresenta 56 
recomendações para a realização da cirurgia cesariana. 
Entre elas casos de: fetos em apresentação pélvica a partir 
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da 39ª semana e livre de contraindicações; gestação múltipla 
com primeiro feto em apresentação pélvica; placenta prévia 
centro-total ou centro-parcial; acretismo placentário entre a 
34-36 semana de gestação; infecção do vírus HIV na 38ª 
semana de gestação; e infecção ativa (primária ou recorrente) 
do vírus herpes no momento do parto (BRASIL, 2016).  

No entanto, vale ressaltar que tal portaria não fornece 
subsídio em casos de urgência ou gestantes com 
comorbidades, cuja a decisão de indicação cirúrgica passa a 
ser critério da equipe médica, podendo variar de acordo com 
a patologia ou condição clínica específica, com o objetivo de 
assegurar a integridade materno-fetal (BRASIL, 2016).  

As justificativas para realização de partos cirúrgicos 
podem ser empregadas, quando associadas à realidade 
clínica e individualidade da condição da paciente e do feto. 
Podendo ela ser um desfecho devido a falha na indução do 
trabalho de parto, ocorrer antes do trabalho de parto ou após 
o início do trabalho de parto (cesárea intraparto). 

O processo indução do parto consiste em estimular as 
contrações uterinas antes do desencadeamento espontâneo, 
o que por consequência estimula o trabalho de parto, tendo 
por objetivo proporcionar o desfecho de parição via vaginal 
evitando assim altas taxas de cesarianas (SCAPIN, 2018). No 
entanto, a indução do trabalho de parto pode falhar, e assim, 
em alguns casos, ter como desfecho o parto cirúrgico (PARO, 
2019).  

Na amostra estudada, dentre as mulheres que tiveram 
o trabalho de parto induzido e evoluíram para o parto 
cirúrgico, a principal indicação foi a distócia de colo (Tabela 
1), um distúrbio de natureza diversa que impede a progressão 
do trabalho de parto, sendo portanto uma indicação para a 

https://www.radioprogresso.com.br/desenfrenado-e-a-campea-da-39a-coxilha-nativista/
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realização de cirurgia cesariana intraparto. As outras 
justificativas presentes nos prontuários encontram-se listadas 
na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Indicação de cesariana - trabalho de parto induzido 

Início de trabalho de parto Indicação 

Induzido 
 

Pós datismo 

Distócia de progressão 

Diabetes Mellitus Gestacional 

Cesárea anterior 

Aminiorrexe 

Obesidade 

Taquiminustolia 

Trabalho de parto 

Distócia de colo 

  Fonte: Dados da Pesquisa. 2021 

 
Puérperas que entram em trabalho de parto 

espontâneo, e mesmo assim evoluem para o parto cirúrgico, 
são as mais susceptíveis a apresentarem complicações 
durante o parição podendo desenvolver hemorragia materna, 
taquicardia, bradicardia ou desacelerações à ausculta 
intermitente, além de asfixia e possibilidade de morte 
neonatal, o que possibilita maior tempo de internação do 
binômio mãe-feto quando comparado a cesáreas anteparto e 
partos vaginais (MASCARELLO, 2017). Logo torna-se 
imprescindível a monitorização dos sinais vitais e bem-estar 
da mãe e do concepto durante todo o processo, visto que 
estes parâmetros são essenciais para a tomada de decisões 
médicas sobre a realização de intervenções no momento 
oportuno (POLIDO, 2018).    
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As principais indicações para o parto cirúrgico dessas 
mulheres estão listadas na Tabela 2, dentre essas 
justificativas da amostra, é possível destacar a rotura 
prematura das membranas ovulares (RPMO), além de 
situações decorrentes do feto como apresentação pélvica, 
gestação gemelar dicoriônica, parada na descida fetal, 
deslocamento prematuro de placenta, macrossomia fetal, 
oligoâmnio severo, presença de mecônio e prematuridade. 
Todas essas condições são indicativos de cesáreas com alta 
evidência cientifica (BRASIL, 2016; BRASIL 2010).  

As demais justificativas não são absolutas, no entanto 
vale ressaltar que é importante levar em consideração que 
mediante casos de urgência e a individualidade do quadro da 
paciente, a opção pela realização de cesárea fica a critério da 
equipe médica (BRASIL, 2016). 

 
Tabela 2. Indicação de cesarianas – inicio de trabalho de 

parto espontâneo 

Início de trabalho de 
parto 

Indicação 

Espontâneo 
 
 
 

Rotura Prematura de Membranas Ovulares (RPMO) 

RPMO com mecônio 

Gestação Gemelar dicoriônica 

Cesárea anterior 

Posição Pélvica 

Diabetes Mellitus Gestacional 

Macrossomia Fetal 

Distócia de colo 

Pós-datismo 

Oligoâmnio Severo 

Prematuridade 
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Parada na descida fetal 

Deslocamento prematuro de placenta 

  Fonte: Dados da Pesquisa. 2021 

 

O maior contingente de puérperas da amostra 
evoluíram para o parto cesáreo antes do início do trabalho de 
parto. Tal procedimento denomina-se cesárea anteparto.  

As justificativas apresentadas estão listados na Tabela 
3, sendo a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e fetos em 
situação pós-termo como os fatores que mais 
desencadearam a tomada de decisão para a realização de 
partos cirúrgicos antes do início do trabalho de parto 
espontâneo.  

Esses resultados corroboram com o estudo de Leite 
(2017), no qual afirma que complicações puerperais de cunho 
hipertensivo  são as mais predominantes no Brasil, sendo 
esta a principal causa obstétrica de morte materna no mundo. 
Essa condição de risco tende a acometer principalmente 
mulheres com idade mais avançada, caracterizando uma 
gravidez tardia, o que por consequência revela que a idade 
da gestante é um fator de risco para desencadear hipertensão 
gestacional (SOUSA, 2020).  

A diabetes mellitus gestacional é outra complicação 
metabólica bastante comum durante a gestação, acometendo 
de 3 a 25% das gestações. Em geral, idade avançada, 
obesidade, sedentarismo e histórico familiar são 
considerados fatores de risco para seu desenvolvimento. 
(GOLBERT et al. 2020) 

Convém destacar a importância da realização do parto 
cirúrgico nessas condições como fator de precaução para 
possíveis complicações, visto que, grande parte das 
indicações apontadas nos prontuários são fatores preditos na 
literatura vigente como coerentes, para realização de 



INDICAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE CESARIANAS E OS 
RESPECTIVOS DESFECHOS PERINATAIS: ESTUDO EM UMA 

MATERNIDADE DE ALTO RISCO  

472 
 

cesárea, podendo ser de emergência, eletiva ou a pedido 
(PARO, 2019).  

Marcarello (2017) afirma que “cesáreas realizadas de 
forma adequada e seguindo uma indicação médica precisa, 
são procedimentos potencialmente salvadores de vidas 
evitando, consequentemente, complicações materno-fetais a 
curto e a longo prazo.” 

 
Tabela 3. Indicação cesarianas - antes do início do trabalho 

de parto 

Início de trabalho de 
parto 

Justificativa para realização de cesáreas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes do Início do 
trabalho de parto 

 
  
 
 

Posição pélvica 

Pródomos de partos 

Apresentação córmica 

Cesárea anterior 

Pré-eclâmpsia 

Oligoâmnio 

Rotura prematura das membranas ovulares (RPMO) 

Restrição de crescimento intra-uterino (RCIU) 

Centralização fetal 

RPMO com mecônio 

Iteratividade 

Bradicardia fetal 

Líquido amniótico aumentado 

Diabetes Mellitus gestacional 

Centralização fetal 

Ascite 

Derrame pleural materno 

Prematuridade  
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Liquido aminiótico reduzido 

Macrossomia fetal 

Insuficiência istmocervical 

Asma 

Polidrâmnio 

Transtorno psiquiátrico 

Hipertensão arterial sistólica gestacional 

Parada na descida 

Desproporção céfalo-pélvica 

Anidrâmnio 

Sofrimento fetal agudo 

Obesidade 

Fonte: Dados da pesquisa. 2021 

 

Quanto a relação entre os desfechos neonatais com a 
via de parto, observou-se que, dos 41 neonatos nascidos por 
via cirúrgica, 25 (61%) foram encaminhados para enfermaria 
para observações de rotina após o parto. Enquanto 15 
(36,6%) precisaram ser encaminhados para a unidade de 
tratamento intensivo ou para unidade semi intensiva após o 
parto. Apenas em um prontuário (2,4%) não foi possível obter 
esse dado (Figrua 4).  
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Figura 4. Desfecho neonatais 

 
    Fonte: Dados da pesquisa. 2021 

 

Quando comparado aos desfechos neonatais 
equivalentes aos partos vaginais (19), é possível notar que 18 
(94,7%) dos recém nascidos foram encaminhados para a 
enfermaria após o parto, enquanto apenas um foi 
encaminhado para UTI/UCIN, o que equivale a 5,3% da 
amostra.  

 
  

UTI/UCIN
36,6%

Enfermaria
61%

Sem dado
2,4%
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Figura 5. Desfechos de neonatos nascidos de parto vaginal 

 
      Fonte: Dados da pesquisa. 2021 

 

Os dados apontados demonstram que a situação 
estudada e reproduzida na amostra atual corrobora 
fortemente com os estudos presentes na literatura científica 
atual, os quais expressam que há uma maior incidência de 
progressão de neonatos para a unidade de terapia intensiva 
- UTI após o processo de parição por via cirúrgica 
programada (BRASIL, 2010) conforme visto na amostra em 
questão. 

No entanto, apesar de ser notório os valores elevados 
para desfechos de UTI de neonatos nascidos de partos 
cesáreos, quando comparados aos nascidos de parto vaginal, 
é possível notar, ainda, (gráfico 4) que o maior contingente de 
recém nascidos progrediram para a enfermaria para a 
realização de procedimentos de rotina pós-cirúrgico, 
reafirmando, portanto, os benefícios da realização de 
cesarianas realizadas corretamente por indicações médicas.  

UTI/UCIN
5,3%

Enfermaria
94,7%
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CONCLUSÕES  

 

Os dados encontrados no presente estudo indicam 
uma maior prevalência de realização de partos cirúrgicos 
quando compararado aos partos vaginais, tendo como 
justificativa mais recorrente o quadro de diabetes mellitus 
gestacional e hipertensão arterial sistólica gestacional. Como 
também o maior número de neonatos que necessitaram de 
atendimento intensivo pós parto, nasceram por via cirúrgica.  

Dentre as várias justificativas apontadas para 
realização de procedimentos de partos cirúrgicos, inúmeras 
não apresentavam respaldo científico contundente, que 
assegure a realização de cesárea como indicação relativa ou 
absoluta. O que apresenta um quadro semelhante ao visto 
atualmente no país, com uma crescente exponencial de 
realização de partos cirúrgicos sem indicações médicas 
contundentes.  

Outrossim, torna-se necessário levar em consideração 
o respaldo da diretriz vigente a qual assegura que em casos 
de urgência e individualidade do quadro da paciente, a 
escolha pela realização do procedimento fica a critério da 
equipe médica.  

Deste modo, faz-se necessário que hajam mais 
estudos nessa área e que as indicações tornem-se cada vez 
mais atuais e especificas objetivando reduzir a aceleração 
deste fenômeno de “epidemia das cesáreas”. 
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RESUMO: As taxas de realização de cesarianas têm 

aumentado excessivamente em todo o mundo, sem 

benefícios significativos para a saúde das mulheres e/ou seus 

bebês. Com o objetivo de estabelecer um padrão de 

monitoramento e categorização das cesáreas realizadas foi 

criada a Classificação de Robson, que possui como proposta 

agrupar as mulheres que são submetidas ao procedimento do 

parto cirúrgico, distribuindo-as em dez grupos. A classificação 

representa uma ferramenta de grande utilidade para delinear 

tendências e determinantes das taxas de cesáreas realizadas 

no mundo e identificar, portanto, se há um padrão entre os 

grupos ou se algum deles se destaca. O presente estudo tem 

como objetivo analisar a incidência de partos cesarianos a 

partir da identificação dos grupos de Robson em uma 

maternidade de alto risco da cidade de João Pessoa. Trata-

se de um estudo observacional do tipo transversal, com 
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abordagem quantitativa. Os dados foram coletados entre 

agosto e outubro de 2021, no Hospital Universitário Lauro 

Wanderley, resultando em uma amostra composta por 60 

puérperas. A cesariana representou 68,33% do total de 

partos e os grupos 5, 10 e 2 foram os mais prevalentes. Foi 

constatada uma maior incidência de partos cesáreos, sendo 

majoritariamente realizados por multíparas com cesária 

anterior. Faz-se necessário a realização de uma investigação 

detalhada para identificar se houve justificativas relevantes 

para a adoção dessa via de parto.  

Palavras-chave: Cesariana. Classificação de Robson. 

Gestação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cesariana é um procedimento importante para a 

proteção da vida materna e neonatal, todavia, deve ser 

realizada apenas por razões clínicas bem definidas. Essa 

intervenção pode causar complicações significativas e 

sequelas permanentes, principalmente quando há falta de 

infraestrutura e/ou capacidade de realizar o procedimento 

com segurança e tratar possíveis complicações pós-

operatórias (ALCANTARA; ALMEIDA; ALMEIDA, 2020). 

As taxas de realização de cirurgias cesarianas têm 

aumentado excessivamente em todo o mundo, sem 

benefícios significativos para a saúde das mulheres ou seus 

bebês (OMS, 2018). A quantidade exacerbada de realização 

desse procedimento despertou a atenção das corporações de 

saúde, resultando na determinação de um limite máximo de 
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15% do total de partos realizados em uma determinada 

população (CLODE, 2017).  

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a 

taxa de realização de partos cesárea no Brasil alcançou o 

índice de 56%, sendo o segundo país que apresenta maiores 

números de realização de partos dessa natureza no mundo, 

estando atrás apenas da República Dominicana (58,1%) 

(BATISTA et al., 2018). 

Com o objetivo de estabelecer um padrão de 

monitoramento e categorização das taxas de cesáreas 

realizadas, foi criada por Michael Robson, no início dos anos 

2000, a Classificação de Robson, que possui como proposta 

agrupar as mulheres que são submetidas ao procedimento do 

parto cirúrgico, distribuindo-as em dez grupos que atuam de 

forma totalmente inclusiva e mutuamente exclusiva, visto que 

cada gestante deve enquadrar-se em apenas um grupo 

(FIOCRUZ, 2018). 

Os grupos de Robson são sistematizados a partir de 6 

conceitos obstétricos: paridade (nulípara ou multípara), 

cesárea anterior (sim ou não), início do trabalho de parto 

(espontâneo, induzido ou cesárea antes do trabalho de 

parto), idade gestacional (termo ou pré-termo), apresentação 

fetal (cefálica, pélvica ou transversa) e número de fetos 

(gestação única ou múltipla) (FIOCRUZ, 2018).  

Alguns grupos podem, ainda, ser subdivididos, como 

os grupos 2 e 4, conforme o tipo do trabalho de parto: induzido 

ou ter sido realizada uma cesárea antes do trabalho de parto 

(CLODE, 2017). Também já foi relato na literatura a 

necessidade de subdivir o grupo 5, tanto no que diz resteito 

ao tipo do início do trabalho de parto, quanto realização de 
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cesárea anterior: uma cesária prévia ou duas ou mais 

cesárias prévias (FIOCRUZ, 2018). 

Em 2015, a OMS recomendou a utilização da 

Classificação de Robson em todo o mundo, como padrão de 

monitoramento e análise das taxas de cesáreas realizadas e, 

em 2017, disponibilizou um manual para ajudar na sua 

implementação (FIOCRUZ, 2018). 

A organização espera que a classificação ajude os 

hospitais a otimizar a realização de partos cirúrgicos ao 

identificar e analisar os grupos relevantes de um determinado 

local, avaliar as estratégias de intervenção criadas para evitar 

as cesáreas sem indicação e observar os desfechos 

maternos e fetais por grupo (FIOCRUZ, 2018).    

Devido a sua aceitação global pela OMS, a 

Classificação de Robson representa uma ferramenta de 

grande utilidade para delinear tendências e determinantes 

das taxas de cesáreas realizadas no mundo e identificar, 

portanto, se há um padrão entre os grupos ou se algum deles 

se destaca (CLODE, 2017). 

 Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo 

analisar a incidência de partos cesarianos a partir da 

identificação dos grupos de Robson, em uma maternidade de 

alto risco da cidade de João Pessoa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo 

observacional do tipo transversal, com abordagem 

quantitativa. Os dados foram coletados entre agosto e 
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outubro de 2021, no Hospital Universitário Lauro Wanderley 

(HULW) de João Pessoa – PB. 

A população da amostra foi constituída por 60 

puérperas internadas na maternidade do HULW, onde foram 

obtidas informações relevantes para a presente pesquisa 

através do acesso aos prontuários das participantes. A 

permissão da puérpera em participar da pesquisa foi 

realizada mediante a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  

Os critérios de inclusão foram: puérperas internadas 

na enfermaria da maternidade do HULW, maiores de 18 anos, 

que assinaram o TCLE e que conceberam os neonatos 

através de parto de natureza cirúrgica ou vaginal. Os critérios 

de exclusão foram: gestantes com parto de feto natimorto.  

Todas as fases do presente estudo foram elaboradas 

e desenvolvidas através do cumprimento de todas as normas 

éticas de pesquisa envolvendo seres humanos (CAEE 

31627120.1.0000.5183). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Dentre as 60 puérperas que compõem a amostra desta 

pesquisa, 19 (31,66%) obtiveram um desfecho de parto 

vaginal e 41 (68,33%) foram submetidas à realização da 

cirurgia cesariana (Figura 1). 
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Figura 1. Vias de parto  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

As intervenções cirúrgicas são necessárias quando o 

trabalho de parto não tem a progressão fisiológica esperada. 

Esses procedimentos, quando devidamente indicados, 

ajudam a reduzir a mortalidade materna e neonatal. Porém, 

como toda cirurgia, a cesariana envolve riscos, entre eles: 

infecção, sangramentos, eventos tromboembólicos, 

anormalidades placentárias (placenta prévia, descolamento 

prematuro da placenta, acretismo placentário) em gestações 

futuras, dor crônica e aderências internas. Além disso, 

existem riscos associados a recém-nascidos, como 

prematuridade, taquipneia transitória ou síndrome do 

desconforto respiratório (SOARES; KLEIN; LIMA; GADENZ; 

PAULO; KONOPKA, 2021). 

Parto 
cirúrgico

68%

Parto 
vaginal

32%
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A taxa de realização do parto cirúrgico na presente 

amostra (68,33%) foi superior ao limite máximo de 15% do 

total de partos indicado pela OMS e também da taxa de 

cesáreas realizadas no Brasil em 2018, segundo o Ministério 

da Saúde (56%) (BATISTA FILHO, 2018).  

A elevada taxa de cesariana também pôde ser 

observada no estudo de Soares e colaboradores (2021), no 

qual em uma amostra de 4.010 mulheres, 57,5% dos partos 

foram cirúrgicos. No estudo de Mendes e Rattner (2021), que 

analisou a distribuição de cesarianas em hospitais 

universitários do Brasil utilizando a Classificação de Robson, 

observou-se que em 88 hospitais paraibanos analisados, a 

taxa média de cesáreas foi de 57% do total de partos. 

 A tendência observada ao longo dos anos com o 

aumento significativo da realização de cesáreas eletivas sem 

indicação, tem sido evidenciada principalmente em países 

desenvolvidos e em desenvlvimento, resultando em uma 

série de consequências prejudiciais a saúde materna e fetal. 

Essa problemática torna-se ainda mais alarmente quando 

considerado apenas o setor privado de saúde, atingindo até 

90% do total de partos (ENTRINGER; PINTO; DIAS; GOMES, 

2018).  

É importante ressaltar que analisando resultados, 

Alcantara e colobaradores (2020), identificaram que  os 

partos cirúrgicos são realizados excessivamente, uma vez 

que grande parte das mulheres apresentavam uma condição 

clínica favorável para o parto vaginal. Nesse contexto, 

primíparas mais velhas, com maior nível de escolaridade e 

que têm acesso a serviços privados são mais suscetível a 

escolherem o parto abdominal com base em fatores não 
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clínicos (SOARES; KLEIN; LIMA; GADENZ; PAULO; 

KONOPKA, 2021). 

Inúmeras gestantes consideram o parto vaginal 

arriscado e uma experiência negativa, enquanto a cesariana 

representa uma experiência mais tranquila. Solicitações para 

relização do parto cirúrgico, na ausência de condições 

clínicas que indiquem a necessidade desse procedimento, 

podem ser justificadas por experiências anteriores ou relatos 

de partos traumáticos (MASCARELLO; HORTA; SILVEIRA, 

2017). 

É dever dos profissionais de saúde orientar a gestante 

de forma clara, exclarecendo sobre os riscos e benefícios de 

cada via de parto, objetivando o melhor desfecho para o bem-

estar do binômio mãe-filho. Porém, o profissional da saúde 

não deve interferir na autonomia e tomada de decisão da 

mulher, desde que seja uma escolha esclarecida e segura 

para o caso em questão (MASCARELLO; HORTA; 

SILVEIRA, 2017). 

No que diz respeito à Classificação de Robson (Figura 

2), sabe-se que a maior quantidade de mulheres está 

concentrada entre os grupos de 1 a 5. As maiores chances 

do desfecho gestacional ser o parto vaginal ocorre nas 

mulheres dos grupos 1, 3 e 4. Já o parto cirúrgico acontece 

mais comumente às mulheres dos grupos 2 e 5 (SILVA; 

LARANJEIRA, 2018). 

 

 

 

Figura 2. Classificação de Robson 
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Fonte: Fonte: World Health Organization (2018) 

 

Os grupos de Robson mais prevalentes na amostra 

(Tabela 1) foram os grupos 5, com 14 puérperas (23,33%), 
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grupo 10, com 11 puérperas (18,33%) e grupo 2, com 10 

puérperas (16,66%). O grupo 9 (gestantes com feto em 

situação transversa ou oblíqua, incluindo aquelas com 

cesáreas anteriores) foi o único a não apresentar nenhuma 

puérpera. 

 

Tabela 1. Distribuição das mulheres nos Grupos de Robson 

Grupo de Robson Número de partos 
no grupo 

Contribuição no 
total de partos (%) 

1 7 11,66 

2 10 16,66 

3 5 8,33 

4 9 15 

5 14 23,33 

6 2 3,33 

7 1 1,66 

8 1 1,66 

9 0 0 

10 11 18,33 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

 Os dados referentes ao grupo 5 confirmam que a 

realização de cesárea anterior foi a principal indicação para o 

desfecho do parto cirúrgico. Já o grupo 10, que corresponde 

a nascimentos antes da 37° semana de gestação, foi 

justificado pelo fato de que o hospital investigado é um centro 

de referência regional de gestação de alto risco, incluindo 

casos de prematuridade. 
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 No estudo realizado por Soares e Colaboradores 

(2021), os grupos 5 e 10 também foram os mais prevalentes, 

correspondendo a 26,3% e 17,4% do total de puérperas da 

amostra, respectivamente. O mesmo estudo observou que 

em 2015 houve um aumento significativo na frequência dos 

grupos 1 e 3 quando comparado ao ano anterior, resultando 

no crescimento das taxas de partos vaginais e redução das 

cesarianas. 

 A utilização da Classificação de Robson tem se 

mostrado importante na análise das indicações para a 

realização do parto cesáreo, permitindo assim a 

determinação de estratégias especificas para a redução das 

taxas em cada população, gerando um impacto positivo na 

qualidade da assistência obstétrica e na gestão hospitalar 

(CORREA JUNIOR; SANTOS; ROVEDA; SILVA; 

GUIMARÃES; GONÇALVES, 2020). 

 Apesar de ainda não ser possível observar uma 

diminuição na taxa de cesarianas nos últimos anos, tem-se 

percebido uma alteração no perfil de distribuição dos grupos 

de Robson. Houve uma redução significativa da participação 

de grupos de gestantes que apresentavam risco habitual, 

resultando na diminuição da taxa de cesáreas em grupos de 

baixo risco obstétrico, enquanto a taxa nos grupos de maior 

risco se manteve estável (CORREA JUNIOR; SANTOS; 

ROVEDA; SILVA; GUIMARÃES; GONÇALVES, 2020). 

Quando consideradas apenas as mulheres que 

tiveram um parto por via vaginal (Tabela 2), os grupos mais 

incidentes foram o grupo 4, com 5 puérperas (26,31%) e o 

grupo 3, com 4 puérperas (21,05%). Os grupos 6 (nulíparas 

com feto em apresentação pélvica), 7 (multíparas com feto 
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em apresentação pélvica), 8 (gestação múltipla) e 9 (feto em 

situação transversa ou oblíqua) não apresentaram nenhuma 

puérpera que tenha realizado o parto por via vaginal.  

 

Tabela 2. Taxa de partos vaginais por grupo de Robson 

Grupo de Robson Número de partos 
vaginais no grupo 

Contribuição no total 
de partos vaginais (%) 

1 2 10,52 

2 3 15,78 

3 4 21,05 

4 5 26,31 

5 2 10,52 

6 0 0 

7 0 0 

8 0 0 

9 0 0 

10 3 15,78 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Os dados obtidos no presente estudo acerca das 

puérperas que realizaram o parto vaginal mostra que a 

maioria das mulheres eram multíparas sem cesárea anterior, 

com feto único, cefálico, com 37 ou mais semanas de 

gestação, em trabalho de parto espontâneo (grupo 3) ou cujo 

parto foi induzido (grupo 4). 

A indução do trabalho de parto é procedimento 

obstétrico comum, que deve ser considerado sempre que os 
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riscos da gestação superam seus benefícios, para a mãe ou 

para o feto. O número de casos em que o parto é induzido 

tem crescido nas últimas décadas, o que pode estar 

associado as taxas de mulheres do grupo 4 (VARGAS; 

REGO; CLODE, 2018). 

A pesquisa realizada por Knobel e colaboradores 

(2020) que investigou a incidência dos tipos de partos nas 

cinco regiões do Brasil, apresentou uma maior taxa de partos 

vaginais nos grupos 1, 3 e 4, sendo este resultado 

semelhante ao encontrado no presente estudo, com 

excessão do grupo 1. 

Através da análise de 8 milhões de nascimentos no 

Brasil, entre os anos de 2014 e 2016, utilizando a 

Classificação de Robson, foi possível observar que a região 

norte mostrou-se a única em que o parto vaginal foi o 

desfecho mais comum entre as gestantes (KNOBEL; LOPES; 

MENEZES; ANDREUCCI; GIEBUROWSKI; TAKEMOTO, 

2020). 

Apesar de a maioria dos partos realizados no Brasil 

ocorrer através da cirurgia cesariana, estudos apontam que a 

maioria das mulheres tem preferência pelo parto normal, 

tanto na saúde pública como no setor privado. Entretanto, 

apesar desse desejo inicial, o setor privado apresenta mais 

que o dobro de partos cirúrgicos moldados pela conduta 

intervencionista do médico (VICENTE; LIMA; LIMA, 2017). 

É fundamental que os profissionais de saúde orientem 

a gestante durante o pré natal, sobre formas opcionais para 

controlar a dor durante o trabalho de parto e sobre a 

realização de diferentes atividades que facilitem ou 

contribuam para o desenvolvimento do trabalho de parto. A 
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gestante precisa ser ajudada a compreender que não há 

justificativa para se realizar uma cesariana apenas com a 

finalidade de evitar as dores do parto, pois a cirurgia poderá 

resultar em complicações e riscos à saúde de materna e 

neonatal (VICENTE; LIMA; LIMA, 2017). 

O número de múltiparas sem cesárea prévia que 

realizaram o parto vaginal (grupo 3), pode indicar uma boa 

assistência na gestação anterior e consequentemente uma 

experiência positiva com essa via de parto, podendo ser 

justificada, por exemplo, pela rápida recuperação da puérpera 

no período pós-parto. 

Entre as mulheres da amostra que passaram pelo 

parto cesáreo, 12 (29,26%) eram do grupo 5 (multíparas com 

pelo menos uma cesárea anterior) e 8 (19,51%) pertenciam 

ao grupo 10 (partos prematuros), sendo estes os grupos mais 

prevalentes. O grupo 2 (nulíparas com parto induzido ou 

cesárea antes do trabalho de parto) também teve destaque e 

foi composto por 7 puérperas, representando 17,07% do total 

de partos cirúrgicos da amostra (tabela 3). 
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Tabela 3. Taxa de partos cirúrgicos por grupo de Robson 

Grupo de Robson Número de partos 
cirúrgicos no grupo 

Contribuição no total 
de partos cirúrgicos 

(%) 

1 5 12,19 

2 7 17,07 

3 1 2,43 

4 4 9,75 

5 12 29,26 

6 2 4,87 

7 1 2,43 

8 1 2,43 

9 0 0 

10 8 19,51 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

 Mulheres que tiveram uma ou mais cesáreas 

anteriores como as do grupo 5, são importantes 

determinantes das altas taxas de parto cirúrgico, tornando-se 

necessário o desenvolvimento de estratégias para evitar 

cesarianas primárias e identenficar corretamente a melhor via 

de parto para gestantes com história de parto cesáreo 

(SOARES; KLEIN; LIMA; GADENZ; PAULO; KONOPKA, 

2021).  

Na pesquisa realizada po Knobel e colaboradores 

(2020), o grupo 5 representou a maior população obstétrica 

nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Além 

disso, este mesmo grupo foi o que mais contribuiu para a taxa 
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geral de cesáreas, correspondendo a 30,8% do total de 

partos.  

Estudos indicam que ainda teremos muitas mulheres 

classificadas no grupo 5 chegando aos hospitais nos 

próximos anos, devido a grande quantidade de nulíparas que 

realizam cesarianas (grupo 2) e que provavelmente repetirão 

a opção por essa via de parto. Essa situação só poderá ser 

modificada com a redução da realização do parto cirúrgico 

desnecessário em primegestas (SILVA; LARANJEIRA, 

2018). 

De acordo com dados do Departamento de Informática 

do SUS (DATASUS) de 2018, foram realizados 2.944.932 

partos, dos quais 55,94% foram cesarianas, tendo os maiores 

índices notificados na região Sudeste, com 669.897 cirurgias, 

seguido pela região Nordeste, com  431.686 cirurgias. Os 

grupos de Robson que mais apresentaram como desfecho o 

parto cesáreo foram os grupos 5, 1 e 2. 

Outra estratégia necessária para a redução das taxas 

de cesariana é uma maior atenção aos casos de indução do 

trabalho de parto, uma vez que a falha desse procedimento 

altera o desfecho esperado do parto vaginal (SOARES; 

KLEIN; LIMA; GADENZ; PAULO; KONOPKA, 2021). 

  O estudo de Vargas, Rego e Clode (2018), teve como 

objetivo avaliar o impacto da indução do trabalho de parto na 

taxa global de cesarianas e incluiu 1.166 casos. Observou-se 

que a taxa de cesarianas após a indução do trabalho de parto 

foi de 20,9%, correspondendo a 23,1% do total de cesarianas 

realizadas. Os grupos 5 e 8 da classificação de Robson foram 

os que apresentaram as maiores taxas de cesarianas (65,2% 

e 32,3%, respectivamente). O grupo 2 foi o que mais 
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contribuiu para a taxa global de cesarianas, por representar 

56,7% do total da população. Os pesquisadores concluiram 

que a indução do trabalho de parto relacionou-se com a maior 

taxa de cesarianas, em provável associação com sua maior 

utilização entre as parturientes do grupo 5. 

  Na pesquisa desevolvida por Mendes e Rattner (2021), 

a proporção de partos por grupo de Robson foi semelhante 

ao proposto pela Organização Mundial de Saúde, exceto 

pelos grupos 5 e 10. Todavia, as taxas de cesáreas estavam 

longe dos valores recomendados mesmo nos grupos 

considerados de baixo risco de cesárea (grupos 1 a 4), 

variando entre 24,8% a 75,5% do total de partos realizados 

nos hospitais universitário selecionados para o estudo. Os 

dados identificados são preocupantes, uma vez que por se 

tratarem de hospitais que possuem o objetivo de ensinar, 

podem induzir atitudes equivocadas à futura prática dos 

profisssionais. 

  Algumas estratégias de sucesso utilizadas por outros 

autores para reduzir as taxas de realização do parto cesáreo 

foram: treinamento de profissionais em práticas baseadas em 

evidências; implantação de protocolos padronizados para as 

principais indicações de cesariana; auditoria e feedback; 

designação de um líder para coordenar estes processos; 

mudanças estruturais e organizacionais; e monitoramento 

desfechos obstétricos para avaliar a qualidade do 

atendimento (MENDES; RATTNER, 2021). 

  Todas essas possibilidades de ação dependem de 

dados confiáveis para a tomada de decisão da melhor 

estratégia para cada caso. Nesse contexto, ao adotar a 

Classificação de Robson como padrão de monitoramento, há 
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a capacidade de se identificar onde ocorreram execessos e 

em quais grupos focar, desenvolvendo estratégias 

específicas para a redução das taxas de cesariana 

(MENDES; RATTNER, 2021). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os dados encontrados neste estudo foram 

semelhantes aos que vêm sendo observados em outras 

pesquisas do Brasil, tanto no que diz respeito à incidência de 

cesarianas, quanto aos grupos de Robson mais prevalentes. 

A elevada taxa de realização do parto cirúrgico exige 

uma investigação detalhada da indicação dessa via de parto, 

visando compreender se a execução da cesárea era 

realmente necessária e a melhor opção para a saúde da mãe 

e do seu bebê. 

Os grupos de Robson mais prevalentes na amostra 

foram os mesmos que predominaram entre as puérperas que 

tiveram o desfecho do parto cirúrgico. A análise desses 

grupos apontam que a maior parte das mulheres que tiveram 

o parto cesáreo, eram nulíparas cujo parto foi induzido ou 

realizaram cesárea antes do trabalho de parto (grupo 2), 

multíparas com cesárea anterior (grupo 5) ou gestantes de 

parto prematuro (grupo 10).  

 A Classificação de Robson mostrou ser uma 

ferramenta de fácil utilização e muito importante para 

investigação do perfil das puérperas que realizam a cirurgia 

cesariana e as possíveis causas para a escolha desta via de 

parto, além de possibilitar o desenvolvimento de estratégias 

para a diminuição das taxas de cesarianas de forma mais 
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específica, direcionando as ações às características 

identificadas nos grupos mais prevalentes de uma população. 
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RESUMO: A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma 
patologia que acomete tanto o sistema reprodutor feminino 
quanto o sistema endócrino. Tal fato repercute diretamente 
nas alterações que ocorrem no eixo hipotálamo-hipófise-
ovário, levando a desregulação de hormônios sintetizados 
pela hipófise anterior, o que acarreta diretamente no 
desequilibrio do ciclo menstrual e promoção dos sinais 
clínicos característicos dessa patologia como: hirsutismo, 
obesidade e resistência insulínica. Quando se fala de 
tratamento de primeira escolha, têm-se os 
anticoncepcioanais orais e os agentes sensibilizadores de  
insulina como primeira opção. A Medicina Tradicional 
Chinesa traz práticas como acupuntura com 
eletroestimulação isolada ou associada a sustâncias 
fitoterápicas, tais como: semente de trigonela de feno greco, 
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chá de hortelã e canela, além do uso de suplementos 
alimentares como vitaminas B12, B9 e Calciferol, como rota 
alternativa ao manejo terapeutico de pacientes com SOP. 
Nesse sentido, o objetivo primordial dessa revisão integrativa 
é justamente trazer à tona maiores conheciementos acerca 
de caminhos alternativos ao tratamento da SOP, como forma 
de fomentar o aumento da adesão a essa forma de manejo 
da patologia por parte das pacientes, de modo a interferir 
positivamente na melhoria da qualidade de vida e bem estar 
das mesmas. Sendo assim, a literatura mostra que as formas 
terapeuticas pertecentes a Medicina Tradicional Chinesa 
constituem-se como as principais vias alternativas ao 
tratamento não farmacológico da SOP. 

Palavras-chave: Síndrome do Ovário Policístico. Terapias 
Alternativas. Plano de Tratamento. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

 Com uma prevalência variando entre 5-10%, a 

Síndrome dos Ovários Policisticos (SOP) é uma das 

desordens endócrino-ginecológicas que mais acomete 

mulheres, principalmente na sua fase de vida reprodutiva. 

Esta patologia gera diversas implicações na vida da mulher, 

podendo acometer além do sistema reprodutor feminino e 

endócrino, também o sistema cardiovascular, a pele e muitas 

vezes a qualidade de vida e a sensação de bem-estar dessas 

mulheres (HOFFMAN, 2014). 

 Possui etiologia ainda desconhecida, porém acredita-

se que sua origem esta relacionada a fatores de 

multifatorialidade que envolve alterações genéticas, 

metabólicas e endócrinas e suas respectivas associações às 
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condições ambientais. Dos fatores ambientais, podemos citar 

o estilo de vida, sendo a obesidade tanto um desencadeador 

como um complicador da SOP. Cerca de 50% das mulheres 

com SOP são portadoras de obesidade. As alterações 

genéticas podem envolver a alteração de genes relacionados 

com a síntese, ação e regulação de androgênios. Os fatores 

metabólicos e endócrinos preponderantes associados a SOP 

são o aumento da resistência periférica à insulina, e alteração 

da resposta hipofisária para a secreção do Hormônio 

Luteinizante (LH) e do Hormônio Folículo Estimulante (FSH) 

(HOFFMAN, 2014; FREITAS et al., 2016). 

 Nesse sentido, resalta-se que os principais sintomas 

relacionados a SOP são irregularidade menstrual e sinais de 

hiperandrogenismo como acne, excesso de pelos e alopécia. 

No entanto, faz-se sempre necessário o diagnóstico 

diferencial baseado na imaturidade do eixo hipotálamo-

hipofisário-ovariano e de distúrbios psíquicos. Assim, o 

diagnóstico só será firmado após exclusão de afecções, 

como: disfunção da tireóide, hiperprolactinemia, tumor 

ovariano ou da suprarrenal, defeitos de síntese da 

suprarrenal e síndrome de Cushing (FEBRASGO, 2018). 

 O uso de contraceptivos orais e agentes 

sensibilizadores de insulina são considerados manejo de 

atenção primária à Síndrome dos Ovários Policísticos, 

contudo, os efeitos colaterais intoleráveis, a baixa adesão ao 

tratamento farmacológico e potencial aumento de risco 

cardiovascular e metabólico, destacam a importância dos 

tratamentos não farmacológicos para esta patologia 

sindrômica. 
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 Portanto, essa revisão bibliográfica tem como principal 

objetivo tornar publico algumas formas alternativas ao manejo 

convencional farmacológico no tratamento da SOP, assim 

como analisar sua eficacia e aplicabilidade terapêutica, frente 

a essa síndrome que acomente um número significativo de 

mulheres pelo mundo. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 O estudo caracterizou-se como uma revisão integrativa 

da literatura. Enquanto método de pesquisa, possibilita aos 

pesquisadores alcançarem resultados de estudos 

desenvolvidos e analisados cientificamente para aplicação 

prática nos serviços de saúde, em todos os níveis de atenção 

(MENDES, SILVEIRA, GALVAO, 2008). 

 Percorreu as seguintes etapas de acordo com Souza; 

Silva; Carvalho (2010): elaboração da pergunta norteadora, 

busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, analise 

critica dos estudos incluídos; discussão dos resultados e 

apresentação da revisão integrativa. Neste sentido, a busca 

pelos resultados baseou-se na questão norteadora: “Quais 

alternativas não farmacológicas existem para tratar pacientes 

portadoras de SOP?” 

 Para tanto, realizou-se uma pesquisa de artigos nas 

bases de dados do Scientific Eletronic Libray Online 

(SCIELO), Literatura Latino-Americana em Ciências de 

Saúde (LILACS) e National Library of Medicine (PUBMED), 

utilizando-se os descritores controlados: SOP, tratamentos 

alternativos da SOP, tratamento não farmacológico da SOP. 

Como critério de inclusão delineou-se: produção científica na 
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língua portuguesa e inglesa, publicações dos últimos dez 

anos, trabalhos disponíveis na integra e relacionados com o 

objetivo do presente estudo. 

 Foram localizados no total 1087 citações, após o 

refinamento procedeu-se a leitura de 121 títulos e resumos 

para posterior seleção dos estudos que atenderam aos 

critérios de inclusão relatados anteriormente. Desta forma 

foram selecionadas sete produções para leitura na íntegra, 

compondo a amostra desta revisão bibliográfica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com o tipo de estudo disposto nesse 

trabalho, o fluxograma 1 representado logo abaixo, sintetiza 

as literaturas identificadas e selecionadas segundo as bases 

de dados. 
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Fluxograma 1- Estudos selecionados segundo a base de 

dados. 

 
Fonte: LIMA et al., 2021. 

 

 

Ao analisar o fluxograma 1, percebe-se que no 

levantamento de dados da base LILACS foram encontrados 

27 artigos. Após a análise e leitura foi selecionado um artigo 

para compor a presente revisão, os excluídos, ou seja, os 

demais 26, não se enquadravam nos critérios pré-

estabelecidos na metodologia. No PUBMED levantamos 62 

itens, sendo que cinco destes estavam aptos à amostra. Já 

na SCIELO das 32 citações presentes na busca, apenas um 

estudo preenchia completamente os critérios de inclusão pré-

estabelecidos, servindo, portanto, como incrementador da 

amostra dessa revisão.  

A seguir demonstraremos uma tabela contendo a 

distribuição dos estudos selecionados segundo autor, título, 

objetivo e principais resultados. 

 

1 

SCIELO 

32 

PUBMED 

62 

LILACS 

27 

Total de artigos 

incluidos na 

amostra 

Seleçao por meio 

dos criterios de 

inclusão 

Estudos identificados 

nas bases de dados apos 

refinamento 

1 5 

7 
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Tabela 1- Estudos selecionados segundo autoria, ano, título, 

objetivos e principais resultados. 

Autoria

, ano 

Título Objetivo Principais 

resultados 

MAIA, 

L.O. et 

al., 

2019 

Tratamento 

não 

farmacológic

o da 

Síndrome 

dos Ovários 

Policísticos 

Avaliar quais 

são e a 

eficácia dos 

tratamentos 

não 

farmacológic

os da SOP. 

A Medicina 

Tradicional 

Chinesa (MTC) 

destacou-se 

entre os 

tratamentos não-

farmacológicos. 

Estudos com 

ingestão diária, 

via oral de 

Trigonella 

(planta), 

obtiveram em 

36% a regressão 

completa do 

cisto, retorno 

menstrual regular 

e aumento de LH 

e FSH. 

MELO, 

M.A.B., 

2001 

Avaliação da 

Leptina em 

Pacientes 

Portadoras 

da Síndrome 

dos Ovários 

verificar a 

presença de 

uma relação 

entre a 

leptina e 

SOP. 

Verificamos uma 

diferença, com 

tendência à 

significância 

estatística, entre 

os níveis de 

insulina das 
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Policísticos - 

Estudo de 

suas 

relações 

com a 

Testosteron

a, o 

Estradiol, o 

FSH e a 

Insulina 

pacientes não 

obesas e obesas 

(p=0,05). 

Foi observada 

significância 

estatística entre a 

relação 

glicemia/insulina 

e os grupos 

(p=0,043). Os 

níveis de 

leptina se 

mostram 

fortemente 

correlacionados 

com o 

IMC (p<0,001). 

JIAN, 

J.; 

GAO, 

S.; 

ZHANG

, Y 2019 

Therapeutic 

effects of 

dimethyldigu

anide 

combined 

with 

clomifene 

citrate in the 

treatment of 

polycystic 

ovary 

syndrome 

 

Investigar os 

efeitos 

terapêuticos 

da 

Dimetildigua

nida 

associada 

ao citrato de 

clomifeno no 

tratamento 

da SOP 

Os efeitos 

inibidores do 

tratamento 

combinado foram 

mais fortes que 

os do citrato de 

clomifeno 

isoladamente. Se 

comparado com 

o tratamento de 

citrato de 

clomifeno 

isoladamente, o 
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tratamento 

combinado 

melhorou 

significativament

e a pontuação de 

muco cervical, a 

taxa de 

desenvolvimento 

folicular, a taxa 

de ovulação do 

folículo único e a 

espessura 

endometrial. 

MOREI

RA, 

S.N.T., 

2013 

Qualidade 

de vida e 

aspectos 

psicossociai

s da 

síndrome 

dos ovários 

policísticos: 

um estudo 

quali-

quantitativo 

 

Avaliar a 

qualidade de 

vida das 

mulheres 

com SOP e 

compreende

r a 

experiência 

vivida por 

essas 

mulheres 

diante dos 

sintomas 

A analise 

temática 

categorial aponta 

que sentimentos 

de anormalidade, 

tristeza, medo e 

ansiedade 

estiveram 

associados aos 

principais 

sintomas da 

SOP: hirsutismo, 

irregularidade 

menstrual, 

infertilidade e 

obesidade. 

Esses sintomas 
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repercutiram na 

vida social, na 

esfera 

profissional e no 

relacionamento 

conjugal dessas 

mulheres. 

ANAND

, S. et 

al., 

2015 

Eficácia de 

um novo 

extrato de 

semente de 

feno-grego 

(Trigonella 

foenum-

graecum, 

Furocyst) na 

síndrome do 

ovário 

policístico 

(SOP) 

 

O estudo foi 

realizado 

para 

determinar 

sua eficácia 

na redução 

do volume 

ovariano e 

do número 

de cistos 

ovarianos. 

O tratamento 

com furocisto 

causou redução 

significativa no 

volume do 

ovário. Aproxima

damente 46% da 

população do 

estudo mostrou 

redução no 

tamanho do cisto, 

enquanto 36% 

dos indivíduos 

apresentaram 

dissolução 

completa do 

cisto. 

SHEN, 

W. et 

al., 

2021 

Os efeitos 

da medicina 

alternativa e 

complement

ar associada 

à medicina 

Tem como 

objetivo 

tratar 

brevemente 

o progresso 

atual do 

Para os 

pacientes as 

principais 

motivações de 

adesão a 

tratamentos 
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tradicional 

chinesa em 

mulheres 

com 

síndrome 

dos ovários 

policísticos 

 

impacto da 

fitoterapia 

nos 

resultados 

da SOP e 

apresenta os 

mecanismos

. desejo de 

alívio dos 

sintomas, 

busca de 

encurtar o 

curso da 

doença e a 

crença de 

que a terapia 

CAM está de 

acordo com 

os valores e 

crenças dos 

pacientes 

alternativos de 

SOP, incluem 

insatisfação com 

os medicamentos 

disponíveis, 

percepção de 

maior risco de 

efeitos colaterais 

de 

medicamentos e 

sobrecarga de 

saúde e custos 

econômicos 

esmagadores, 

desejo de alívio 

dos sintomas, 

busca por 

encurtar o curso 

da doença e a 

crença de que a 

terapia CAM está 

de acordo com os 

valores dos 

pacientes e 

crenças. 
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RAJA-

KHAN, 

N. et 

al., 

2011 

A base 

fisiológica 

dos 

medicament

os 

complement

ares e 

alternativos 

para a 

síndrome 

dos ovários 

policísticos 

 

Descrever 

como os 

efeitos 

fisiológicos 

dos 

principais 

tratamentos 

de medicina 

complement

ar e 

alternativa 

(CAM) 

podem 

reduzir a 

gravidade da 

SOP e suas 

complicaçõe

s 

A acupuntura 

reduz o 

hiperandrogenis

mo e melhora a 

frequência 

menstrual na 

SOP 

ARENT

, S. et 

al., 

2014 

Medicament

os 

fitoterápicos 

para o 

tratamento 

da síndrome 

dos ovários 

policísticos 

(SOP) e 

oligo / 

amenorreia 

e 

identificar 

evidências 

consistentes 

de 

pesquisas 

pré-clínicas 

e clínicas do 

tratamento 

com uso de 

fitoterapicos 

em SOP 

Os desfechos 

endócrinos 

incluíram 

redução do 

hormônio 

luteinizante (LH), 

prolactina, 

insulina em jejum 

e 

testosterona. Ho

uve evidências 

para a regulação 
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hiperandrog

enismo 

associados; 

uma revisão 

das 

evidências 

laboratoriais 

para efeitos 

com 

achados 

clínicos 

corroborativ

os 

 

da ovulação, 

melhor perfil 

hormonal 

metabólico e 

melhores 

resultados de 

fertilidade na 

SOP 

Fonte: LIMA et al., 2021. 

 

 Sabemos que a Síndrome dos Ovários Policísticos é 

uma patologia ginecológico-endócrina que acomete uma 

parcela significativa de pacientes em idade fértil (estima-se 

que 105 milhões de mulheres entre 15 e 49 anos são 

portadoras de SOP no mundo) (MAIA et al., 2019). Sua 

etiologia, apesar de não ser completamente elucidada, tem 

como explicação algumas hipóteses, tais como alterações na 

liberação pulsátil de gonodotrofinas (GnRH); na liberação 

adeno-hipofisária dos hormônios folículo-estimulante (FSH) e 

Luteinizante (LH); nas funções envolvendo os ovários e as 

glândulas suprarrenais e na resistência insulínica. Desse 

modo, os valores séricos de LH são comumente elevados 

nessas pacientes.  
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 Dentre as diversas alterações sistêmicas que a SOP 

produz, podemos citá-la como principal fator responsável de 

hiperandrogenismo no mundo. Além disso, manifestações 

como hirsutismo, frequente aparecimento de acne e 

alterações relacionadas a resistência insulínica, como a 

diminuição da sensibilidade dos tecidos alvos a ação do 

hormônio, leva a um mau funcionamento do metabolismo, 

promovendo desordens a nível metabólico. Além disso, 

pacientes acometidas pela SOP referem uma dificuldade de 

engravidar pelo fato das alterações hormonais promoverem 

alterações a nível ovariano, interferindo diretamente na 

ovulação dessas pacientes, o que torna essa patologia ainda 

mais preocupante do ponto de vista clinico. 

 Tendo como base essas e outras séries de alterações 

provocadas pela SOP, associadas a baixa adesão de 

pacientes ao tratamento farmacológico tradicional, faz-se 

necessário discutir outros meios alternativos no manejo 

terapêutico dessas pacientes, de modo que a adesão à 

terapia aumente, fomentando cada vez mais casos de 

sucesso no tratamento de pacientes portadoras de SOP.  

 Segundo Maia et al. (2019)  

O tratamento da SOP tem como alvo diminuir a produção de 

andrógenos, restaurar a função ovulatória e regular os ciclos 

menstruais. Além disso, o tratamento medicamentoso da 

SOP também deve visar reduzir o risco da Síndrome 

Metabólica. Os principais medicamentos utilizados são 

contraceptivos orais e agentes sensibilizadores de insulina. 

Os efeitos colaterais intoleráveis, baixa adesão e potencial 

aumento de risco cardiovascular e metabólico instigam a 
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busca dos tratamentos não farmacológicos para esta 

síndrome (MAIA et al., 2019). 

 A medicina tradicional chinesa tem como uma de suas 

práticas curativas a acupuntura, técnica essa conhecida há 

mais de dois milênios, sendo usada no tratamento de 

algumas patologias, principalmente com a finalidade de alivio 

de estímulos dolorosos. A acupuntura com eletroestimulação 

(EA) é uma modalidade usada para tratar desordens 

anovulatórias. Estudos prévios demonstram que a taxa de 

indução de eletroestimulação na ovulação aumentou de 50% 

num primeiro momento para 80% atualmente. Outros autores 

chineses também referiram sucesso no tratamento de 

pacientes com esterilidade e mulheres com contração uterina 

anormal. Por mais que as pesquisas tragam a acupuntura 

como um método curativo eficaz no tratamento das doenças 

de algumas mulheres, os mecanismos de ação dessa prática 

ainda não são totalmente conhecidos. 

A acupuntura se apoia na crença chinesa de que existe 

um fluxo de energia pelo corpo humano, e quando este está 

em consonância com o equilíbrio de Yin e Yang não se 

identifica patologia in casu. Como consequências negativas 

do tratamento, pode-se citar o advento de hematomas, 

sangramento e a dor que lhe é intrínseca (SHEN et al., 2021). 

 Consoante a utilização de práticas alternativas, é 

consabido que as ervas medicinais, por exemplo, têm sido 

utilizadas no continente asiático há mais de cem anos. Tal 

atitude é igualmente observada no tratamento da SOP por 

alguns médicos chineses, o que encontra respaldo em 

pesquisas que evidenciam sua eficácia em termos de 
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fertilidade e regularização do ciclo menstrual, por exemplo 

(SHEN et al., 2021). 

A medicina oriental aponta, a título exemplificativo, a 

potente ação contra a hiperinsulinemia e a hiperlipidemia da 

canela e da cúrcuma, além de ser antioxidante. Associam-se 

ainda as ervas medicinais à acupuntura, prática alternativa 

reconhecida internacionalmente, que consiste na inserção e 

subsequente retirada de agulhas finas de pontos anatômicos 

específicos. Essa combinação tem se mostrado mais profícua 

no tratamento da SOP (SHEN et al., 2021). De acordo com 

Chen (Apud MAIA et al. 2019), a observação clínica mostrou 

que Eletroacupuntura (EA) com os pontos de acupuntura 

eficazes poderia curar alguns pacientes anovulatórios em 

uma taxa muito eficaz e os resultados experimentais 

sugeriram que EA poderia regular a disfunção do eixo 

hipotálamo-hipófise-ovário de várias maneiras, o que poderia 

influenciar alguma expressão gênica do cérebro, assim, 

normalizando secreção de alguns hormônios, como GnRH, 

LH e E2. 

 Além das medidas terapêuticas supracitadas, vários 

suplementos alimentares podem ter efeitos benéficos sobre a 

SOP. A vitamina lipossolúvel D (calciferol), quando em níveis 

séricos reduzidos, pode ser um fator causal na patogênese 

da síndrome metabólica que ocorre na SOP. Ademais, os 

niveis de 25-hidroxivitamina D estão intimamente associados 

ao comprometimento da função celular. 

 A vitamina B12 (cianocabalamina) e o ácido fólico, são 

outros micronutrientes importantes no tratamento da SOP. 

Fatores como obesidade e hemocisteína elevada foram 

associados com menor concentração sérica em pacientes 



517 

ROTAS ALTERNATIVAS AO USO DE MEDIDAS FARMACOLÓGICAS 
EM PACIENTES PORTADORAS DA SOP: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

com SOP. Outro estudo tem demonstrado que a 

suplementação com ácido fólico na forma de folato 

(400mg/dia durante 6 meses), aumenta o efeito benéfico da 

metformina no endotélio vascular em pacientes com SOP.  

 O chá de hortelã, quando em uso diário de duas vezes 

ao dia por um mês, também tem se mostrado eficaz no 

tratamento da SOP, tendo em vista que seu uso acarreta a 

diminuição dos níveis de testosterona livre e total, melhoria 

do hirsutismo e aumento dos níveis de FSL e LH. Apesar 

desse conhecimento, avançar nas pesquisas referentes ao 

uso desse insumo é de extrema importância para que se 

possa entender os efeitos antiandrogênicos do chá de hortelã 

(RAJA-KHAN et al., 2011), 

 Em estudos realizados em ratos, a utilização de extrato 

de canela demonstrou potencializar o efeito da insulina por 

meio da regulação positiva da captação de glicose em 

adipócitos cultivados, além de promover melhoria na ação da 

insulina por meio do aumento da captação de glicose in vivo, 

tendo em vista que demostrou aumentar a via de sinalização 

da insulina no musculo esquelético de ratos (RAJA-KHAN et 

al., 2011). 

Outrossim, ensaio clínico não-randomizado com um 

novo produto a base de semente de trigonela de feno greco 

apontou a aptidão deste para redução do volume ovariano de 

mulheres pré-menopausadas portadoras de SOP, bem como 

significante aumento dos hormônios LH e FSH (SWAROOP 

et al., 2015).  

Nesse esteio, verificou-se diminuição em 46% da 

população sob estudo, e a total dissolução dos cistos em 

36%. Ainda convém destacar que 71% das mulheres 
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referiram que os respectivos ciclos menstruais foram 

regularizados, e 12% conseguiram engravidar 

consecutivamente (SWAROOP et al., 2015). 

Assim, evidencia-se que inúmeras são as 

possibilidades para o manejo de pacientes portadoras da 

SOP. Tal fato corrobora a importância de estudos afins, com 

o fato de trazer à baila caminhos que sejam alternativos ao 

tratamento farmacológico tradicional, considerando os efeitos 

adversos deste. 

 

CONCLUSÕES 

  

É possível identificar que existem caminhos 

alternativos ao uso de medicamentos tradicionais para o 

controle e o tratamento da SOP, sendo a prática milenar da 

medicina chinesa um importante fator para se alcançar tal 

objetivo terapêutico. Ademais, o uso de compostos 

fitoterápicos associados a prática da acupuntura tem se 

mostrado um importante fator contribuinte ao tratamento da 

SOP, tendo em vista sua ação na regularização de hormônios 

regulados pelo eixo hipotalâmico-hipofisário-ovariano, o que 

se caracteriza como importante fator contributivo no controle 

dessa patologia que vem alterando o modo de vida e o bem-

estar de uma parcela significativa de mulheres em idade fértil 

no mundo. 
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RESUMO: A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica 
não transmissível (DCNT), multifatorial – dependente de 
fatores genéticos, epigenéticos, sociais e ambientais, que 
acomete milhões de pessoas no mundo, e que está 
associado ao desenvolvimento de agravos importantes, como 
as doenças coronarianas, impactando em níveis altos de 
morbidade e mortalidade. O objetivo foi investigar a relação 
da presença do gene MTHFR em complicações provenientes 
da hipertensão. Este estudo trata-se de uma revisão 
bibliográfica utilizando as bases de dados PubMed, LILACS, 
Scielo e Cochrane, no período de janeiro de 2016 a novembro 
de 2020. O descritor utilizado foi uma combinação da 
seguinte palavra-chave: Hypertension and MTHFR. Foi 
utilizado a estratégia PICOS para critério de elegibilidade. Os 
resultados demonstram que o polimorfismo MTHFR C677T 
altera o processo da homocisteína, levando a aumentos dos 
níveis, no qual causa uma predisposição a etiologia de HA ou 

mailto:suramajpa2@hotmail.com.br.
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a HA grave e agravos a partir do desenvolvimento de doenças 
coronarianas e ou agudizações como AVC isquêmico, 
doenças ateroscleróticas e tromboembolismos. Estes 
resultados demonstram a importância dos fatores genéticos 
na HA, sendo um importante fator etiológico da doença 
primaria e consequentemente de seus agravos, impactando 
em morbidade e mortalidade, Conclui-se que houve uma 
relação entre o genótipo MTHFR C677T e as complicações 
da hipertensão, gerando custos ao sistema único de saúde e 
ao país.  
Palavras-chave: Hipertensão. Metilenotetra-hidrofolato 
redutase.Polimorfismo. 
  

INTRODUÇÃO 

 
Hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica não 

transmissível (DCNT), multifatorial que depende de fatores 

genéticos, epigenéticos, ambientais e sociais, que de acordo 

com as principais diretrizes pode ser diagnostica quando a 

pressão arterial sistólica (PAS) do indivíduo é ≥ 140 mm Hg e 

ou sua pressão arterial diastólica (PAD) é ≥ 90 mm Hg após 

repetidos exames (UNGER et al., 2020). 

Por ser uma condição de risco continuo e normalmente 

assintomática, frequentemente evolui para agudizações e 

doenças mais graves, como as doenças cardiovasculares 

(DCV), associando-se com fatores metabólicos provocando 

danos sistêmicos e cardiocirculatórios.  O que é um grave 

problema para a saúde pública já que as DCV são a principal 

causa de morte, hospitalizações e atendimentos 

ambulatoriais em todo o mundo, inclusive em países em 

desenvolvimento como o Brasil. Em 2017, dados completos e 



RELAÇÃO DO GENE MTHFR COM COMPLICAÇÕES NA HIPERTENSÃO: 
UMA REVISÃO DA LITERATURA 

523 
 

revisados do Datasus mostraram a ocorrência de 1.312.663 

óbitos no total, com um percentual de 27,3% para as DCV. A 

HA estava associada em 45% destas mortes cardíacas 

(NAGHAVI et al., 2017). 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 

2013, um total de 23,4% de adultos brasileiros autorrelataram 

hipertensão arterial, tendo uma prevalência maior em homens 

e em idosos, sendo pessoas acima de 70 anos. Quando 

aferido, o percentual de adultos com Pressão Arterial (PA) 

maior ou igual que 140 por 90 mmHg chegou a 32,3% 

(MALTA et al., 2018).   

Os fatores genéticos podem influenciar os níveis de PA 

entre 30-50%. Um estudo recente com mais de 1 milhão de 

pacientes demonstrou que variações de DNA em mais de 900 

genes estão associadas ao controle da PA, o que explica 

cerca de 27% da herdabilidade do controle da PA (RAINA et 

al., 2019). 

Por esses fatores genéticos estarem bastante 

correlacionados com a etiologia de HA, há muita décadas 

estuda-se para encontrar genes deletérios que atuem 

eficientemente na gênese da HA (FROSST et al., 1995). Nos 

últimos anos, muitos observam o Metilenotetraidrofolato 

redutase (MTHFR) que serve como uma importante enzima 

limitadora de taxa, desempenhando um papel na alteração de 

5,10 metilenotetraidrofolato para 5-metilenotet-raidrofolato, 

que é considerado um processo remetilado central de 

homocisteína (Hcy) para metionina. MTHFR C677T indica a 

mudança de cisteína para nucleotídeo de timina, o que 

significa a substituição de alanina por valina. Como resultado, 

os indivíduos com o genótipo T expressam uma enzima 
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sensível ao calor com atividade reduzida, o que resulta em 

concentração plasmática elevada de Hcy eventualmente, 

este por sua vez contribui para a etiologia da HA (FU et al., 

2019).  

 

Este estudo tem por objetivo investigar a 

relação/associação da presença do gene MTHFR em 

complicações provenientes da hipertensão. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Extração de dados 

As informações foram extraídas cuidadosamente de 

todas as publicações elegíveis de forma independente por 

dois autores de acordo com os critérios de inclusão. As 

divergências foram resolvidas por meio de discussão entre os 

dois autores e, caso não houvesse consenso, a decisão seria 

tomada por todos os revisores. O título e o resumo de todos 

os artigos potencialmente relevantes foram selecionados 

para determinar sua relevância. Os artigos completos 

também foram examinados se o título e o resumo fossem 

ambíguos. Os seguintes dados foram extraídos dos estudos 

identificados: título, autoria, objetivo, tipo de estudo, 

população/etnia, idade/sexo, critérios de inclusão, de 

exclusão e conclusões.  

Procura literária 

Foi realizada uma revisão e pesquisa bibliográfica 

abrangente usando quatro bases de dados (PubMed, 

LILACS, Scielo e Cochrane), com um intervalo de datas de 
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janeiro de 2016 a novembro de 2020, sem restrições de 

idioma. Os artigos foram sistematicamente pesquisados 

usando uma combinação da seguinte palavra-chave: 

Hypertension and MTHFR. Este processo continuou até que 

um ponto de saturação de busca foi encontrado; ou seja, o 

ponto em que termos adicionais não mostraram nenhuma 

melhoria em nosso resultado de pesquisa.  

Critérios de inclusão 

Os critérios de elegibilidade foram baseados, em geral, 

na estrutura PICOS (participantes, intervenção, 

comparabilidade, resultados, desenho do estudo) 

recomendada pelas diretrizes PRISMA (LIBERATI et al., 

2009). 

1. Tipo de estudo: Incluímos estudos de 

intervenção (ensaios clínicos randomizados e análises 

post-hoc de estudos de intervenção) e estudos 

observacionais (transversais, caso-controle e 

prospectivos). 

2. Participantes: Estudos com humanos, 

de ambos os sexos, todas as faixas etárias disponíveis. 

3. Disponibilidade: Estudos na integra 

gratuitos e dos últimos cinco anos. 

4. Conclusões: As conclusões foram 

focadas no distúrbio da pressão arterial em questão e 

na relação com o gene MTHFR.  
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Critérios de exclusão. 

Os seguintes tipos de artigos foram excluídos: 

1. Estudos em animais e estudos in vitro;  

2. Estudos de revisão de literatura 

(sistemática e/ou meta-análise) e relato de caso 

3. Estudo com mais de cinco anos de 

publicação  

 

Processo de seleção dos estudos 

 

O procedimento da seleção das publicações é 

demostrado conforme fluxograma exposto na Figura 1. De 

acordo com as bases de dados utilizadas foram obtidos um 

total de 153 artigos: 120 da PubMed e 33 da Cochrane, não 

foram encontrados estudos na LILACS e Scielo. Após triagem 

abrangendo duplicação de artigos, títulos e resumos e 

publicação não disponível de forma completa, 141 artigos não 

relevantes foram excluídos. Desse modo, 12 publicações 

foram consideradas elegíveis para compor a revisão. 
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Figura 1. Fluxograma da seleção dos artigos através do 
LILACS (0), PUBMED (122), SCIELO (0) E COCHRANE (33) 
para Hypertension and MTHFR.  
 
 
 
 
  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As características dos estudos selecionados foram  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As características dos estudos selecionados foram 

apresentadas de forma distinta conforme a doença estudada, 

sendo exposta na QUADRO 1. 



RELAÇÃO DO GENE MTHFR COM COMPLICAÇÕES NA HIPERTENSÃO: 
UMA REVISÃO DA LITERATURA 

528 
 

QUADRO 1. Artigos sobre hypertension and MTHFR 
 

REFERÊNCIA OBJETIVO CARACTERISTICAS 
DO ESTUDO 

CONCLUSÃO 

LIU et al., 2019. 
  

Investigar a 
associação entre 
variantes dos genes 
MTHFR (rs1801133, 
rs1801131, 
rs9651118),  
TCN2 (rs117353193) 
e RNF213 
(rs9916351) com a 
suscetibilidade de 
hipertensão e pressão 
alta em sujeitos do 
nordeste da China 

Caso-controle; 
Asiática (Chinesa);  
Ambos os sexos; 
média de idade, grupo 
caso com hipertensão 
= 66 (49-71) anos.  
Média de idade, grupo 
controle normotenso 
44 (32-66) anos. 
Pacientes em uso de 
medicamento anti-
hipertensivo, 
considerados 
hipertensos (PA 
sistólica (PAS) de pelo 
menos 140 mmHg ou 
PA diastólica (PAD) de 
pelo menos 90 mmHg) 
e não hipertensos 
(PAS <140 mmHg e 
PAD <90 mmHg).  
  Grupo de casos n= 
953 participantes com 
hipertensão 
 Grupo controle n= 
1.103 participantes 
sem hipertensão 
 

Não foi observada 
associação entre os 
polimorfismos 
rs1801133, 
rs1801131, 
rs9651118 do gene 
MTHFR e os 
haplótipos 
estudados (ACC, 
ACT, ATT, CCT). 
No entanto, o 
polimorfismo do 
gene TCN2 
rs117353193 foi 
considerado um 
fator de proteção na 
hipertensão e 
RNF213 rs9916351 
foi um fator de risco 
relacionado ao 
aumento da 
pressão arterial 

GHOGOMU et 
al., 2016. 
 

Verificar a associação 
entre o  polimorfismo 
C677T do gene 
MTHFR e 
hipertensão. 

Caso-controle 
Áfricana (Camarões)/ 
(Bantu); 
Ambos os sexos; 
 Idade entre 40 a 70 
anos; 
Participantes com 
diagnóstico de 
hipertensão (PAS de 
pelo menos 140 
mmHg e PAD de pelo 
menos 90 mmHg;) 

Houve associação 
entre o alelo T do 
polimorfismo C677T 
do gene MTHFR e 
hipertensão em 
uma população 
camaronesa da 
região sudoeste. 
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antes dos 70 anos, em 
uso de medicação 
hipertensiva, livres de 
hipertensão 
secundária ou 
diabetes mellitus. Bem 
como, participantes 
normotensos (PAS era 
menor que 140 mmHg 
e PAD menor que 90 
mmHg), sem uso de 
anti-hipertensivo e que 
não tinham histórico 
familiar de 
hipertensão. 
 Grupo de casos n= 41 
participantes com 
hipertensão 
 Grupo controle n= 50 
participantes sem 
hipertensão 
 
  
 

ARINA et al., 
2019. 
  

Avaliar o papel do 
polimorfismo do gene 
MTHFR C677T em 
pacientes com 
acidente vascular 
cerebral (AVC) 
isquêmico com e sem 
hipertensão. 
 

Estudo transversal; 
Indonésia; 
Ambos os sexos; 
Envolvendo: 
 60 pacientes = < 60 
anos 
 46 pacientes = > 60 
anos; 
Pacientes com 
presença de AVC 
isquêmico na 
admissão hospitalar, 
com e sem 
hipertensão, divididos 
em dois grupos. 
Grupo 1 n= 55 
participantes do sexo 
masculino 
Grupo 2 n= 51 
participantes do sexo 
feminino 

Os achados 
apontam que o 
genótipo 677TT do 
polimorfismo C677T 
do gene MTHFR 
desempenha um 
papel importante na 
hipertensão e no 
AVC isquêmico. 
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PANG  et al., 
2019. 
 

Investigar as 
diferenças sexuais no 
efeito independente 
dos fatores de risco 
sobre o AVC e 
importantes 
interações entre os 
fatores individuais por 
análise de subgrupo 
(incluindo MTHFR). 

Estudo retrospectivo; 
Asiática (Chineses); 
Ambos os sexos; 
 Média de idade, sexo 
masculino = 60,95 ± 
8,91 anos. 
 Média de idade, sexo 
feminino= 61,14 ±8,22 
anos; 
Foram incluídos no 
estudo indivíduos 
hipertensos, 
dislipidêmicos, 
diabéticos. 
 Participantes do sexo 
masculino n= 1329 
 Participantes do sexo 
feminino n= 711. 
 
  

As análises 
evidenciaram que 
houve uma 
semelhança entre 
mulheres e homens 
na maior parte dos 
fatores de risco 
independentes para 
AVC. Além de 
verificar uma 
interação entre o 
genótipo TT do 
polimorfismo C677T 
do gene MTHFR e 
sexo e outros 
fatores (PAS, 
triglicerídeos e 
glicose plasmática 
em jejum) para 
aumentar o risco de 
AVC. 

WANG et al., 
2018. 
 

Analisar a associação 
entre concentração de 
homocisteína 
plasmática elevada 
(Hcy) com estenose 
arterial intracraniana 
(ICAS) e estenose 
arterial extracraniana 
(ECAS) em indivíduos 
chineses hipertensos 
sem AVC e examinar 
o efeito modificado da 
MTHFR C677T em 
sua relação. 

Estudo transversal e 
prospectivo; 
Asiática (chineses); 
Ambos os sexos; 
Envolvendo: 
 450 pacientes = < 65 
anos 
 479 pacientes = ≥ 65 
anos; 
Indivíduos 
hipertensos, com 
pressão arterial a ≥ 
140/90 mmHg, 
apresentando ≥2 
fatores de risco 
cardiovascular, 
dispostos a se 
submeter a um exame 
de cérebro usando 
CTA (Angiotomografia 
Computadorizada) e a 
participar de um 
acompanhamento de 

Houve associação 
significativa entre 
Hcy com ICAS e 
ECAS em 
indivíduos chineses 
hipertensos 
assintomáticos 
destacando que 
essa associação foi 
modificada pelo 
polimorfismo C677T 
do gene MTHFR 
com os genótipos 
CC, CT. 
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longo prazo de sua 
saúde 
 n=929; 
 

HUANG et al., 
2020. 
 

Avaliar a relação entre 
o polimorfismo C677T 
no gene MTHFR e 
hipertensão tipo H 

Caso-controle; 
Asiática (chineses); 
Ambos os sexos; 
Média de idade = 66 
anos;  
Foram estabelecidos 
dois critérios: (a) 
pressão arterial 
diastólica (PAD) ≥ 90 
mm Hg ou pressão 
arterial sistólica (PAS) 
≥ 140 mm Hg; (b) 
Indivíduos de 
nacionalidade Zhuang 
e que se apresentaram 
no hospital do estudo. 
  Grupo com 
hipertensão do tipo H 
n= 76 
Grupo com 
hipertensão não do 
tipo H n= 109 
 *hipertensão tipo H: 
nível de Hcy 
plasmático > 15 μmol / 
L 
 

Não foi encontrada 
relação significativa 
entre o risco de 
hipertensão do tipo 
H e a presença ou 
ausência do 
polimorfismo 
MTHFR 
C677T(CC/CT/ TT), 
(C/T) em 
hipertensos de 
nacionalidade 
Guangxi Zhuang na 
China. 
 

KIM et al., 2016. 
 

Analisar a associação 
da propensão 
genética hereditária 
(protrombina 
G20210A, Fator V 
G1691A e 
polimorfismos MTHFR 
677 e 1298) e 
biomarcadores 
relevantes existentes 
(perfil lipídico, 
contagem de 
plaquetas, níveis de 
Hcy, dímeros D, 

Transversal com caso-
controle; 
Coreana; 
Ambos os sexos; 
Média de idade = 56 
(48-66) anos; 
Pacientes com 
hipertensão, 
apresentando ou não 
DVA ou TEV. 
 Pacientes com DVA e 
hipertensão  n= 45 
 Pacientes com TEV e 
hipertensão n = 62 

Os resultados 
mostraram  que o 
genótipo MTHFR 
(TT) e o nível de 
Hcy (homocisteína) 
podem ser 
potenciais fatores 
de risco associados 
ao desenvolvimento 
de DVA em 
pacientes com 
hipertensão em 
tratamento, esse 
mesmo genótipo 
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fibrinogênio, 
antitrombina (AT), 
anticoagulante lúpico 
(LA) e anticorpo 
anticardiolipina (aCL) 
com doenças 
vasculares 
ateroscleróticas (DVA) 
e tromboembolias 
venosas (TEV).  

 Pacientes com 
hipertensão sem 
qualquer doença 
vascular  n = 76 
n = 183 pacientes. 
  
 

(TT) também esteve 
associado a 
hiperhomocisteinem
ia.  Em relação aos 
biomarcadores, D-
dímero e aCL 
(anticorpo 
anticardiolipina) 
podem ser úteis 
para estimar a 
ocorrência de TEV 
em pacientes com 
hipertensão em 
tratamento. 

LIU et al., 2017. 
  

Analisar a associação 
entre homocisteína 
total e o polimorfismo 
C677T do gene 
MTHFR em indivíduos 
hipertensos com 
dislipidemia 

Transversal; 
Asiática (chineses); 
Ambos os sexos; 
Idade entre 35 a 65 
anos; 
Indivíduos com 
hipertensão (PAD 
entre 90 e 120 mmHg 
ou PAS entre 140 e 
200 mmHg) leve a 
moderada das 
comunidades de 
Huoqiu e Yuexi na 
província de Anhui, 
China, sem uso de 
qualquer 
hipolipemiante nas 4 
semanas 
antecedentes ao início 
do estudo.  
 n = 231. 
  
 
  
 
 

Constatou-se que a 
homocisteína total e 
o genótipo TT do 
polimorfismo C677T 
do gene MTHFR 
foram 
determinantes 
importantes do risco 
de dislipidemia em 
chineses com 
hipertensão. 
 

FAN et al., (2016) 
 

Identificar as 
associações de 
alguns fatores 
ambientais, o 
polimorfismo MTHFR 

Transversal; 
Indivíduos de Han do 
norte da China; 

Os resultados 
demostraram que 
indivíduos com 
idade avançada, 
IMC elevado, 
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C677T e suas 
interações com a 
predisposição à 
hipertensão em uma 
população Han do 
norte da China. 

Ambos os sexos; 
Média de idade = 
45,60 ± 11,03 anos; 
Indivíduos com idade  
≥18 anos; 
nacionalidade Han; 
sem diagnóstico de 
doenças crônicas ou 
infecciosas graves. 
n = 708. 
 

hábitos de fumar, 
hábitos de bebida 
ou portadores do 
alelo 677T do gene 
MTHFR estavam 
em maior risco de 
hipertensão. 
Também foi 
observado 
indicações para 
interações do 
genótipo mutante   
C677T do gene 
MTHFR com idade 
avançada e 
sobrepeso/obesida
de. 

LI et al., 2016. 
 

Investigar os efeitos 
do folato e da 
homocisteína (Hcy) 
séricos e dos 
genótipos nas funções 
hepáticas em 
pacientes hipertensos 
chineses. 

Estudo multicêntrico, 
randomizado, duplo-
cego controlado; 
Asiática (chineses); 
Ambos os sexos; 
 Média de idade = 56,8 
± 10,0 anos; 
Pacientes com 
hipertensão leve ou 
moderada.  
 n = 480 

Os resultados 
constataram que os 
polimorfismos 
C677T e A1298C do 
gene MTHFR 
afetam os níveis 
séricos de aspartato 
transaminase 
(AST). 

DONG et al., 
2017. 
 
 

Avaliar a associação 
entre o nível 
plasmático de 
homocisteína total 
(tHcy) e a variação da 
pressão arterial (PA) 
circadiana em adultos 
chineses hipertensos 

Transversal; 
Asiática (chineses); 
Ambos os sexos; 
 Média de idade, grupo 
de hipertensos= 60,13 
± 14,14 anos; 
Hipertensão primária, 
definida como ter 
recebido 
medicamentos anti-
hipertensivos ou 
apresentar PAS ≥140 
mm Hg e / ou PA 
diastólica (PAD) ≥90 
mm Hg (PA clínica).  
N=493 
 

No presente estudo, 
tHcy foi 
significativamente 
maior em adultos 
hipertensos com 
genótipo TT do que 
CC/CT do gene 
MTHFR.  Por fim, 
demostrado uma 
associação entre a 
tHcy e a variação da 
PA circadiana em 
adultos hipertensos 
chineses. 
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CANDRASATRIA
; ADIARTO; 
SUKMAWAN, 
2020. 
 

Verificar a associação 
entre o polimorfismo 
C677T do gene 
MTHFR e a 
hipertensão na 
população rural 
indonésia-sudanesa. 
 

Caso-controle; 
Indonésia-Sudanesa; 
Ambos os sexos; 
 Média de idade = 52 
[40–83] anos; 
Indivíduos hipertensos 
(PAS≥140 mmHg e/ou 
PAD≥90 mmHg, sem 
medicação regular), 
com pelo menos um 
dos fatores de risco 
cardiovascular 
tradicionais (fumo, 
obesidade, e diabetes 
mellitus) e com idade ≥ 
40 anos. E indivíduos 
normotensos (pressão 
arterial repetida ≤120 
mmHg para 
Sístole e ≤80 mmHg 
para diástole) e sem 
histórico de 
hipertensão. 
  Grupo de casos n= 
213 participantes com 
hipertensão 
 Grupo controle n= 202 
participantes 
normotensos. 
  

As análises 
mostraram uma 
associação entre 
polimorfismo C677T 
do gene MTHFR e 
hipertensão, 
destacando que foi 
o 1º estudo a ser 
realizado na 
Indonésia- 
Sudanesa 
especificamente na 
zona rural. 
  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

De acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

adotados foram selecionados 12 estudos envolvendo a 

temática MTHFR e Hipertensão. Verificou-se que a maioria 

dos estudos foram realizados no continente asiático, 

frequentemente envolvendo população chinesa, sendo os 

estudos observacionais, os principais tipos de estudo - 

transversal e caso controle, 7 e 4 estudos respectivamente. 
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Além disso, grande parte dos estudos analisaram indivíduos 

de ambos os sexos.  

Dentre os objetivos dos estudos, investigou – se a 

relação/associação da presença do gene MTHFR em 

complicações provenientes da hipertensão, como doença 

cardiovascular, dano renal, entre outros. Os estudos foram 

publicados no período de 2016 a 2020. 

A associação do polimorfismo do gene 

metilenotetraidrofolato redutase (MTHFR) C677T e 

hipertensão essencial foi relatada na literatura, mas com 

resultados controversos em diversas populações na Ásia, 

África e Europa, sugerindo, portanto, uma dependência da 

etnia (XU et al., 2017). Neste estudo observamos essa 

perspectiva em nossos resultados, com estudos 

demonstrando associação e não associação do gene MTHFR 

a hipertensão, fatores predispostos e agravos. 

Observamos a associação do gene MTHFR para a 

variável dependente hipertensão em populações urbanas e 

rurais - asiáticas e africanas (GHOGOMU et al., 2020; 

CANDRASATRIA et al., 2020; FAN et al., 2016a). 

No entanto estudo contido na tabela 1 também observa 

uma não associação do gene MTHFR com a variável 

dependente hipertensão (LIU et al., 2019). Além disso, Huang 

et al. (2020) observam que mesmo numa Hipertensão tipo H 

(definida como uma combinação de hipertensão e hiper-

homocisteinemia) não houve associação.  

Embora, mais recentemente, Qian et al. (2021) 

demonstraram associação do polimorfismo MTHFR C677T 

de forma independente a hipertensão do tipo H, em pacientes 

que tinham hipertensão essencial inicialmente.  
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Quando observado uma população europeia, o 

polimorfismo MTHFR 677TT está associado a predisposição 

de adultos a um risco elevado de hipertensão, assim como a 

uma PA mais elevada independentemente dos níveis de 

homocisteína (WARD et al., 2020). 

Para além da associação possível com hipertensão, há 

estudos que demonstram associações para incidência de 

fatores predispostos, tal como dislipidemias (LIU et al., 2017; 

YUAN et al., 2020). Neste concerne de entrelaces de atuação 

para a incidência de dislipidemias está a associação com 

aumento de triglicerídeos, idade, sobrepeso e obesidade 

(PANG et al., 2019; FAN et al., 2016b). 

A correlação dessas variáveis para uma hipertensão 

grave é disposta por Song et al. (2020), em que demonstram 

o gene MTHFR, tabagismo, história familiar de hipertensão, 

elevados níveis de homocisteína e triglicerídeos como 

importantes fatores genéticos, sociais e ambientais para a 

etiologia da HA e que em conjunto, constituem uma parte 

considerável para o alto risco de desenvolvimento de 

hipertensão grave. 

Este contexto remete a um arcabouço para possíveis 

agravos, já que observa-se associações com fatores de risco 

para agudizações dessas doenças, proporcionando maior 

prevalência de morte e morte prematura. Os agravos mais 

associados a partir do MTHFR C677T como fator de risco 

independente foram acidente vascular cerebral isquêmico 

(AVC isquêmico) e doenças vasculares ateroscleróticas 

(ARINA et al., 2019; Kim et al., 2016). 

Ademais, há associação com o subtipo mais grave do 

AVC isquêmico, denominado de AVC cardioembolico, 
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aumentado na presença deste polimorfismo (CHITA et al., 

2020).  

Observa-se também que quando elevado o nível de 

homocisteína, há associação com aterosclerose 

intracraniana, porém, além disso, quando há 

concomitantemente atuação do MTHFR, é predisposto 

associação em indivíduos mais jovens, provocando risco para 

morte prematura (WANG et al., 2018).  

Nesse contexto, Ames et al. (2021) observam que a 

associação do polimorfismo em questão em pacientes 

hipertensos predispõe uma década de antecipação do 

tromboembolismo, reafirmando o aumento de risco para 

morte prematura.  

Além disso, associa-se também com oclusão da veia 

retiniana, uma importante doença para impacto em 

morbidade, acontece através do tromboembolismo e está 

associada a hiper-homocisteinemia, principalmente em 

pacientes com polimorfismo do gene MTHFR C677T (NEMA; 

VERMA; KUMAR, 2018). 

Outros agravos mais sistêmicos, como disfunção nos 

hepatócitos e insuficiência renal podem ser associados com 

o polimorfismo MTHFR C677T quando observado 

conjuntamente com elevado nível de homocisteína e nível 

sérico de folato perturbado em indivíduos hipertensos, 

demonstrando que a hipertensão é um fator de risco itinerante 

(LI et al., 2016; Elsaid; El-Hefnawy; Elalawi, 2021). 

Por fim é importante salientar que o gene MTHFR, 

sendo o genótipo TT poderia ser uma forma de preditor para 

os agravos recorrentes pelo aumento dos níveis de 

homocisteína provocados pelo polimorfismo MTHFR C677T. 
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Além disso, intervenções com riboflavina e folato adaptadas 

ao histórico genético individual e ao estado nutricional podem 

modificar o efeito da elevação da homocisteína, intercorrendo 

em diminuição de agravos, principalmente de acidente 

vascular cerebral (ZHAO et al., 2017; AMENYAH et al., 2021) 

 

CONCLUSÕES 

 

Observado os resultados dispostos e as discussões a 

partir da literatura existente, conclui-se que o polimorfismo 

MTHFR C677T é um pressuposto importante para a 

hipertensão, mesmo observado os resultados ainda 

controversos existentes. Como também é um pressuposto 

importante de risco para fatores associados a hipertensão, 

como dislipidemias, que em conjunto predispõe à agravos 

(AVC isquêmico e doenças vasculares ateroscleróticas), 

podendo impactar em aumento da prevalência de morbidade, 

mortalidade e mortalidade prematura. Esse insight de risco 

para morbidade e mortalidades remetem a custos para o 

sistema de saúde e para o país, principalmente proveniente 

de mortalidade prematura.   
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RESUMO 

Introdução: No final de dezembro de 2019, o novo 
coronavírus SARS-CoV-2, eclodiu em Wuhan, China. Doença 
altamente contagiosa, com capacidade de levar à uma 
infecção respiratória aguda, tornando a epidemia 
rapidamente em pandemia. Objetivo: O trabalho buscou 
obter informações acerca das correlações laboratoriais 
causadas pelo SARS-CoV-2, a fim de obter parâmetros 
laboratoriais específicos para determinação do prognóstico 
dos pacientes. Método: A pesquisa dos artigos publicados 
ocorreu de junho a setembro de 2021, a qual foi realizada com 
as seguintes palavras-chave:  lymphocyte count AND blood 
AND leukocyte count AND neutrophil count AND Sars-Cov-2 
no PUBMED, para a LILACS foram utilizadas as mesmas 
palavras-chave, porém não foi encontrado nenhum artigo, 
então utilizou-se os seguintes descritores: lymphocyte count 
AND blood AND neutrophil count AND Covid-19. Após a 
leitura analítica dos artigos, foram selecionados 25 artigos por 
apresentarem dados que mostram correlações das 
alterações, possibilitando a interpretação de um padrão de 
resposta imunológica diante da severidade da infecção. 
Resultados e conclusões: Em pacientes graves e críticos foi 
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observado que RNL, RML, linfócitos TCD4, TCD8, expressão 
de IL-6, declínio de hemoglobina e elevação de ferritina foram 
úteis como preditores de prognósticos. O fator idade e sexo 
masculino são preditores independentes de mortalidade. É 
necessário a realização de mais estudos com um rigor 
bioestatístico, pois muitos artigos obtiveram correlação 
positiva muito fraca, principalmente nos biomarcadores. 
 
Palavras-chave: leucócitos, linfócitos, neutrófilos, COVID-19 
 
INTRODUÇÃO 

 

Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, 

considerados tradicionalmente patógenos não letais para 

seres humanos, com prevalência associada a quadros de 

resfriados e infecções leves do trato respiratório superior em 

pacientes imunocompetentes de todas as faixas etárias. Duas 

espécies, a Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 

(SARS-CoV) e a Middle East Respiratory Syndrome 

Coronavirus (MERS-CoV), têm origem zoonótica e estão 

associadas a quadros graves e potencialmente fatais de 

insuficiência respiratória. (RAOULT D et al., 2020) 

No final de dezembro de 2019, o novo coronavírus 

SARS-CoV-2, mais infectivo do que o SARS-CoV e MERS-

CoV, que leva à infecção respiratória aguda, eclodiu em 

Wuhan, China. A doença, altamente contagiosa, tem a 

capacidade de se propagar diretamente por meio da 

transmissão inter-humana pelas vias aéreas, tornando a 

epidemia rapidamente em pandemia (LIU J et al., 2020).  

O vírus foi encontrado em comerciantes do mercado 

atacadista de frutos do mar, onde diferentes tipos de animais 

são vendidos, principalmente animais selvagens. Os 
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indivíduos infectados apresentavam febre, dispneia, tosse e 

em sua maioria, por exames radiológicos, infiltrações na 

periferia dos pulmões, denominadas ‘‘vidro fosco’’ (WANG et 

al., 2020).  

Além disso, a contagem de leucócitos e suas 

respectivas razões leucocitárias: RNL (razão neutrófilos / 

linfócitos) e RPL (razão plaquetas / linfócitos) foram tidos 

como importantes marcadores de inflamação sistêmica (LIU 

J et al., 2020). 

Diante da atual situação de pandemia, somando 

também a ausência de um protocolo definitivo que auxilie na 

condução de casos clínicos de COVID-19 e a falta de 

conhecimento consolidado sobre a infecção e progressão do 

Sars-CoV-2, esse trabalho teve por objetivo pesquisar dados 

concretos sobre alterações hematológicas, bioquímicas e 

padrão de resposta imunológicas no intuito de obter 

preditores de parâmetros laboratoriais específicos para 

viabilizar uma possível estratificação de risco, gerando 

intervenções mais precoces, levando a desfechos mais 

favoráveis. 

 

MÉTODOS 

 

As etapas para elaborar a revisão integrativa da 

literatura acerca do tema proposto foram os seguintes: a 

identificação do problema (foi definido claramente o propósito 

da revisão integrativa); a busca da literatura (com a 

delimitação das palavras-chave, base de dados e aplicação 

dos critérios definidos para a seleção dos artigos); a avaliação 
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e a análise dos dados obtidos (WHITTEMORE; KNAFL, 2005; 

FEREDAY; MUIR-COCHRANE, 2006). 

A busca dos artigos publicados na literatura ocorreu 

entre os meses de junho a setembro de 2021, na ocasião foi 

utilizado como critérios de inclusão, artigos em inglês 

publicados entre 2020 e 2021, que apresentassem em sua 

discussão considerações sobre a importância clínica e 

diagnóstica, indexados nas bases de dados LILACS e 

PUBMED. 

Os critérios de exclusão adotados foram: estudos 

duplicados, revisões anteriores, artigos que tiveram em suas 

amostras menores de 18 anos, conferências, teses ou 

respostas de autores que não abrangem informações 

suficientes para serem exploradas nesta revisão integrativa. 

Esses critérios foram usados com o intuito de reduzir as 

incertezas e as generalizações acerca da infecção do Sars-

CoV-2, principalmente podendo contribuir nos prognósticos e 

consequentemente na tomada de decisão para resultar em 

um cuidado mais efetivo. 

A pesquisa foi realizada com as seguintes palavras-

chave:  lymphocyte count AND blood AND leukocyte count 

AND neutrophil count AND Sars-Cov-2 no PUBMED, para a 

LILACS foram utilizadas as mesmas palavras-chave, porém 

não foi encontrado nenhum artigo, então utilizou-se os 

seguintes descritores: lymphocyte count AND blood AND 

neutrophil count AND Covid-19.  

As etapas deste processo estão descritas no 

fluxograma a seguir. 
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Quadro 1 - Fluxograma de amostragem da revisão 

integrativa. 

 
Fonte: Oliveira; Xavier; Vieira (2021) 

 

O tema deve ser capaz de relacionar os dados 

relevantes obtidos ao questionamento da pesquisa, de modo 

que as respostas obtidas, através desses dados, sejam 

utilizadas para a interpretação do pesquisador (FEREDAY; 

MUIR-COCHRANE, 2006). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os artigos selecionados para esta revisão são 

apresentados no Quadro 2 com seus respectivos autores, 

ano, país onde ocorreu a publicação, tipo de estudo, os 

sujeitos da pesquisa e as principais conclusões dos estudos. 

 

Quadro 2 – Artigos selecionados para a revisão 
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N

N

° 

Ano 

e 

Paí

s 

Auto

r 

Sujeitos de 

Pesquisa 

Tipo de 

Estudo 

Principais conclusões 

1

1 

202

0, 

Chi

na 

Liu J 

et 

al. 

Foram 40 

pacientes 

confirmados 

com COVID-

19. 

Estudo 

de 

caso 

O grau de linfopenia e a 

tempestade de citocinas pró-

inflamatórias foi maior em 

pacientes com COVID-19 grave 

do que em casos leves. Além 

disso, o RNL (razão neutrófilos-

linfócitos) pode servir como 

fator prognóstico útil para a 

identificação precoce de casos 

graves. 

2

2 

202

0, 

Chi

na 

Liu 

Y et 

al. 

245 

pacientes 

com Covid-

19 

Coorte 

retrosp

ectivo 

O RNL foi considerado fator de risco 

independente de mortalidade intra-

hospitalar para pacientes com 

COVID-19, principalmente para os 

homens. 

3

3 

202

0, 

Lou

isia

na 

Tatu

m et 

al. 

125 pessoas 

infectadas 

pela COVID-

19 

Coorte 

retrosp

ectivo 

O valor elevado de RNL foi um fator 

prognóstico para intubação 

endotraqueal na admissão 

hospitalar. 

4

4 

202

0, 

Chi

na 

Yua

n X 

et 

al. 

117 

pacientes 

que foram 

confirmados 

laboratorialm

ente como 

infecção por 

SARS-CoV-2 

Caso-

control

e 

Os pacientes foram divididos nos 

seguintes grupos: regular, grave e 

crítico. Observou-se que nos casos 

graves e críticos, havia baixa 

contagem do número de linfócitos e 

hemoglobina. Todavia, havia 

aumento do número de neutrófilos. 
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5

5 

202

0, 

EU

A 

Li S 

et 

al. 

69 com 

COVID-19 

classificados 

em grupos 

graves e não 

graves para 

análise de 

característica

s clínicas e 

laboratoriais 

Coorte 

retrosp

ectivo 

Em casos graves, linfopenia, 

neutrofilia, depleção de linfócitos T 

CD4 + e CD8 + e infiltrados maciços 

de macrófagos e neutrófilos foram 

observados no sangue e nos tecidos 

pulmonares. 

7

6 

202

1, 

Iran 

Vafa

dar 

et 

al. 

219 pessoas 

com 

resultados de 

RT-PCR 

positivos 

para SARS-

CoV-2 

internados no 

hospital 

Imam Reza. 

Coorte 

retrosp

ectivo 

O fator idade avançada, RNL 

elevado e leucocitose foram 

associados ao risco aumentado de 

mortalidade, no período de um mês. 

7

7 

202

0, 

Chi

na 

Xia 

et 

al. 

10 pessoas 

infectadas 

confirmadas 

pelo RT-PCR 

Estudo 

de 

caso 

Os resultados do exame inicial de 

contagem de linfócitos CD4 + mais 

baixos, juntamente com RNL (razão 

neutrófilos-linfócitos) elevado 

podem indicar gravidade da infecção 

por COVID-19. 

8

8 

202

0, 

Chi

na 

Yao 

Q et 

al. 

108 pessoas 

com Covid-

19 

Estudo 

de 

caso 

A linfocitopenia e o escore SOFA 

(Sequential Organ Failure 

Assessment) elevado na admissão 

auxiliaram os médicos a 

identificarem pacientes com alto 

risco de evoluírem para um quadro 

clínico mais grave. 

9 202

0, 

Chi

na 

Wan

g et 

al. 

143 pessoas 

com Covid-

19 

Transv

ersal, 

único 

centro 

A contagem de linfócitos, potássio 

sérico, lipoproteína de alta 

densidade e procalcitonina foram 

úteis como indicadores de 

prognóstico. 
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1

1

0 

202

0, 

Chi

na 

Qun 

S et 

al. 

230 pessoas 

com Covid 

moderado e 

grave 

Estudo 

de 

caso 

RNL foi útil como preditor do curso 

da doença e da gravidade da 

infecção por COVID-19 em casos 

moderado e grave. 

1

1

1 

202

0, 

Chi

na 

Sun 

L et 

al. 

55 pacientes 

com infecção 

por SARS-

CoV-2 

confirmada 

por 

laboratório. 

Coorte 

retrosp

ectivo 

Os achados laboratoriais mostraram 

que a contagem de neutrófilos, 

porcentagem de linfócitos, 

porcentagem de eosinófilos, 

contagem de eosinófilos, velocidade 

de hemossedimentação, albumina e 

ferritina sérica são fatores de risco 

potenciais para pacientes com mau 

prognóstico. 

1

1

2 

202

0, 

Iran 

Rok

ni et 

al. 

233 

pacientes 

com COVID-

19 

confirmado 

por 

laboratório 

do Hospital 

Buali no Irã. 

Coorte 

retrosp

ectivo 

O quadro inflamatório associado a 

RNL, RPL (razão de plaquetas-

linfócitos) foram significativamente 

elevados no grupo com desfecho 

morte quando comparados aos 

pacientes que sobreviveram (P 

<0,0001, P <0,001, P <0,0001, 

respectivamente). 

1

1

3 

202

0, 

US

A 

Snip

elisk

y et 

al. 

156 

pacientes 

com Covid-

19 

Estudo 

de 

caso 

Relacionou a sintomatologia aos 

dados clínicos dos pacientes 

internados (enfermaria), observando 

se havia alteração no quadro grave 

para o crítico entre os pacientes que 

necessitam de cuidados em UTI 

(Unidade de Tratamento Intensivo). 

1

1

4 

202

0, 

Chi

na 

Hua

ng 

et 

al. 

34 pacientes 

confirmados 

com COVID-

19 na 

admissão. 

Coorte 

retrosp

ectivo 

Os pacientes infectados com SARS-

CoV-2 eram mais propensos a 

apresentar linfopenia e aumento de 

VHS (velocidade de 

hemossedimentação) e IL-6 

(interleucina-6) 
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1

1

5 

202

1, 

Iran 

Bas

has

h et 

al. 

1.450 

pacientes 

iranianos 

com Covid-

19 

recrutados 

no 

Baqiyatallah 

Hospital, 

Teerã, Irã 

Retros

pectivo 

unicênt

rico 

A contagem de linfócitos nos casos 

RT-PCR-negativos foi 1,77 × 103 / µL 

(0,98-2,45), sendo maior do que sua 

contagem em suas contrapartes 

positivas (1,53 × 103 / µL; p = 0,004). 

O odds ratio para neutrofilia em 

pessoas infectadas com mais de 50 

anos, com RT-PCR negativo ou 

positivo, entre 2,46 e 2,23, sugeriu 

que o fator idade era 

estatisticamente significativo. A 

contagem do número de linfócitos e 

neutrófilos foram úteis como 

biomarcadores simples. 

1

1

6 

202

1, 

Chi

na 

Che

n et 

al. 

38 pacientes 

com COVID-

19, 

internados. 

Estudo 

de 

caso 

A carga viral de SARS-CoV-2 estava 

negativamente relacionada à 

contagem de linfócitos, mas 

positivamente correlacionada com a 

contagem de neutrófilos e PCR 

(Proteína C Reativa). 

1

1

7 

202

1, 

Chi

na 

Zha

ng 

et 

al. 

208 

pacientes 

internados 

por COVID-

19 que 

tiveram 

desfechos 

clínicos 

definitivos 

(curados ou 

falecidos). 

Retros

pectivo 

de 

caso-

control

e 

As células dos linfócitos T foram 

identificadas como fatores de 

prognóstico independente para 

mortalidade, por meio da análise de 

regressão logística multivariada 

realizada para explorar os fatores de 

risco para mortalidade. 

1

1

8 

202

1, 

Pol

ôni

a 

Rutk

ows

ka 

et 

al. 

 

41 pacientes 

divididos em 

graves e 

críticos 

Coorte 

retrosp

ectivo 

Observou-se menor porcentagem 

da subpopulação de linfócitos, maior 

RNL, e maior concentração de IL-6 

no grupo crítico em comparação ao 

grupo grave. 
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1

1

9 

202

1, 

Chi

na 

Shi 

et 

al. 

242 

pacientes 

incluídos 

com Covid-

19 

Coorte 

retrosp

ectivo 

Pacientes do sexo masculino 

tiveram uma proporção 

significativamente maior de infecção 

pulmonar grave, contagem de 

neutrófilos, RNL, proteína C reativa 

e procalcitonina do que o sexo 

feminino. 

2

2

0 

202

1, 

Iran 

Gha

zanf

ari 

et 

al. 

93 pacientes 

hospitalizado

s por Covid-

19 

confirmado 

por 

laboratório. 

Caso-

control

e 

Houve redução significativa do 

número de glóbulos vermelhos, 

hemoglobina e hematócrito entre os 

pacientes com COVID-19 do que no 

grupo controle (p <0,001).  

Além disso, troponina-I, interleucina-

6, RNL, procalcitonina e D-dímero 

mostraram associação significativa 

com mortalidade de pacientes com 

especificidade e sensibilidade acima 

de 60%. 

2

2

1 

202

1, 

Mé

xico 

Mon

tiel-

Cerv

ante

s et 

al. 

Foram 

incluídos 337 

pacientes 

divididos em 

3 grupos: 

saudáveis, 

convalescent

es e graves 

Transv

ersal 

com 

grupo 

control

e 

Leucócitos acima de 10.150/μL ou 

neutrófilos acima de 10.000/μL 

foram associados ao aumento da 

mortalidade. Além disso, o RNL 

acima de 8,5 aumentou a 

probabilidade de morte por COVID-

19 grave. (OR 11,68). 

2

2

2 

202

1, 

Chi

na 

Bai 

et 

al. 

Foi 

comparado 

dados de 126 

pacientes 

com 

pneumonia 

viral. 

Caso-

control

e 

retrosp

ectivo 

Uma das características da COVID-

19 foi o declínio contínuo do nível da 

hemoglobina. Ademais, ocorreu 

trombocitopenia em pacientes com 

SARS e COVID-19 grave, mesmo na 

fase de recuperação. 

2

2

3 

202

1, 

Mé

xico 

Ram

os-

Peñ

afiel 

et 

al. 

125 

pacientes 

incluídos 

com Covid-

19 

Coorte 

retrosp

ectivo 

As razões de neutrófilos/ linfócitos 

(RNL) e monócitos/linfócitos (RML) 

foram fatores preditores para 

mortalidade associada a COVID-19. 
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2

2

4 

202

0, 

Bra

sil 

Nalb

ant 

et 

al. 

80 pacientes 

com 

sintomas de 

Covid-19 

Coorte 

retrosp

ectivo 

O risco de apresentar resultado 

positivo para COVID-19 foi 20,3 

vezes maior quando o valor de RNL 

fosse ≥ 22,4 na regressão logística 

(p=0,007). 

2

2

5 

202

0, 

Bra

sil 

Vari

m et 

al. 

Estudo com 

144 

pacientes 

infectados 

por covid-19,  

Coorte 

retrosp

ectivo 

Correlacionaram os valores 

de neutrófilos com albumina, 

encontrando uma relação 

para predizer mortalidade em 

pacientes com Covid-19. 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

A evidência epidemiológica atual mostrou que até 80% 

dos pacientes infectados por SARS-CoV-2 podem ser 

assintomáticos ou apenas levemente sintomáticos, logo, 

apresentando apenas sintomas respiratórios leves, ao passo 

que cerca de 5 a 15% dos pacientes têm maior probabilidade 

de evoluir para um quadro clínico grave ou crítico. 

Consequentemente, evoluindo para a SDRA (síndrome do 

desconforto respiratório agudo), inflamação sistêmica e 

trombose generalizada, principalmente nos pulmões. 

(CHRISTENSEN et al., 2020). 

Desta forma, torna-se crucial identificar os fatores de 

risco de prognósticos graves e críticos para pacientes com 

COVID-19 (LIU Y et al., 2020).  

Ensaios clínicos mostraram que as formas leve e grave 

da doença resultaram em alterações nos subconjuntos de 

leucócitos circulantes e secreção de citocinas, 

particularmente, IL-6 (interleucina 6), IL-1β (interleucina 1 

beta), IL-10 (interleucina 10), TNF (fator de necrose tumoral), 

GM-CSF (fator estimulador de colônias de granulócitos e 

macrófagos), IP-10 (proteína induzida por interferon), IL-17 
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(interleucina 17). Ademais, a tempestade de citocinas em 

pacientes infectados com o SARS-CoV-2 se tornou, 

recentemente, o foco de estudos clínicos, por isso o emprego 

das terapias que visam solucionar a exacerbação da resposta 

imune não é surpreendente (WANG D et al., 2020). 

Também foi relatado em vários estudos acerca da 

hipercoagulabilidade como evento fisiopatológico associado 

à COVID-19. Observou-se o aumento da ativação plaquetária 

e a formação de agregados de plaquetas-monócitos em 

pacientes com COVID-19 grave, já que as plaquetas são as 

principais células efetoras da hemostasia e da trombose 

patológica (HUANG Y et al., 2020)  

 

O papel dos leucócitos na infecção por COVID-19 

 

Os leucócitos ou glóbulos brancos, são células do 

sistema de defesa. Eventos de infecção viral desencadeiam 

a liberação de citocinas inflamatórias pelos leucócitos, essas 

ativam vários linfócitos associados ao epitélio. Algumas das 

citocinas produzidas entram na circulação atingindo a medula 

óssea, dando início à geração e mobilização de leucócitos 

inatos, como neutrófilos, NK (natural killer) e monócitos 

(BAIN, 2016). 

De acordo com Chen et al. (2021) a carga viral de 

pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 estava 

negativamente correlacionada com a contagem de linfócitos, 

porém positivamente correlacionada com a contagem de 

neutrófilos e PCR.  

 Na admissão dos pacientes confirmados com a 

infecção pelo RT-PCR, foi observado: linfopenia (contagem 
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de linfócitos inferior a 1100𝜇l), neutrofilia (contagem absoluta 

de neutrófilos superior a 6300𝜇L) e trombocitopenia 

(<125x10⁹/L) foram as principais anormalidades laboratoriais 

encontradas nos pacientes (ROKNI et al., 2020).  

Os níveis de IL-6 e IL-8 foram notavelmente mais 

elevados no grupo grave em comparação àqueles do grupo 

leve e moderado (LI S et al., 2020) 

Níveis reduzidos de células T CD4+ e valores mais 

baixos de RT-PCR-CT tem grande probabilidade de predizer 

acerca da gravidade da doença no estágio inicial. (XIA X et 

al., 2020). 

Em uma série de estudos de casos, Liu J. et al (2020), 

descobriram que a diminuição das células T no grupo de 

pacientes graves atingiu seu pico na primeira semana durante 

o curso da doença e, em seguida, os números de células T 

aumentaram gradualmente durante a segunda semana e se 

recuperaram a um nível parecido com o do grupo de 

pacientes leves na terceira semana. Todos os pacientes 

graves incluídos nesse estudo sobreviveram à doença e, 

portanto, especula-se que essas características estavam 

associadas a um desfecho favorável em pacientes com 

COVID-19 grave (LIU J. et al., 2020) 

 Um maior grau de linfopenia foi observado entre 

os pacientes que necessitaram de cuidados na UTI, inclusive, 

os níveis de ferritina estavam acentuadamente mais 

elevados, corroborando com o achado (SNIPELISKY et al., 

2020). Além disso, a contagem de linfócitos também diminuiu 

progressivamente em pacientes que evoluíram para óbito, 

levando a uma diminuição em cerca de 0,8x10⁹/l a partir do 
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10º dia após o início da doença e continuou a diminuir até a 

morte (YAO et al., 2020). 

A contagem de linfócitos nos casos RT-PCR-negativos 

foi 1,77 × 103 / µL (0,98-2,45), sendo maior do que sua 

contagem em suas contrapartes positivas (1,53 × 103 / µL; p 

= 0,004), constata-se que foi uma correlação positiva muito 

fraca (BASHASH et al., 2020). 

De acordo com Nalbant et al. (2020) a linfopenia 

estava associada aos casos graves de COVID-19 

(<1.0x109/L), uma vez que o total de linfócitos T CD4+, T 

CD8+, linfócitos B e células NK diminuíram em pacientes 

mais graves (P=0.004). 

Yuan et al. (2020) observaram que pacientes com 

sintomas moderados apresentavam maior redução na 

proporção de células T CD8+ do que os pacientes graves e 

críticos, porém era uma relação positiva muito fraca. 

A proporção média do nível de IL-6 foi maior em 

pacientes críticos em comparação aos pacientes graves com 

COVID-19 mostrando uma diferença significativa 

(respectivamente 10,5 vs. 4,0; p < 0,05) (RUTKOWSKA E et 

al., 2021). 

Ramos-Peñafiel et al. (2020), em um estudo de coorte 

retrospectivo, evidenciaram que em relação à resposta 

imunológica constataram que os linfócitos T CD4 foram 

rapidamente ativados para serem células Lth (T helper) 1 

induziram monócitos CD14 e CD16 inflamatórios com alta 

expressão de IL-6. 

Em estudo retrospectivo conduzido por Bashash et al. 

(2021) concluiu-se que os homens haviam apresentado 

linfopenia e infecção mais acentuada em relação às mulheres 
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(1,53 × 10³/µL vs 1,76 × 10³/µL; p = 0,002). Também, 

apresentaram pior função hepática, cardíaca e de coagulação 

em comparação às pacientes do sexo feminino. (SHI et al., 

2021). 

Os pacientes com faixa etária entre 26 e 88 anos, e 

idade média de 56 anos, infectados com SARS-CoV-2 eram 

mais propensos a apresentar linfopenia e aumento de VHS e 

IL-6 (HUANG Y et al., 2020). 

 

Razões leucocitárias (RML - razão monócito/linfócito, 

RNL - razão neutrófilo/linfócito e RPL - razão 

plaqueta/linfócito) associadas ao COVID-19 

 

As razões neutrófilo/linfócito (RNL), monócito/linfócito 

(RML) e plaqueta/linfócito (RPL) foram utilizadas para 

estratificar o risco de morte e a necessidade de suporte 

ventilatório em casos de COVID-19. O RNL foi um dos 

principais preditores para complicações associadas a COVID-

19, visto que refletia o estado inflamatório do indivíduo, não 

somente, mas também era utilizado em casos de pneumonia 

bacteriana, associado ao escore CURB65 (RAMOS-

PEÑAFIEL et al., 2020). 

Os pacientes que apresentavam RNL ≥2,4 teriam uma 

probabilidade 20 vezes maior de apresentar COVID-19 em 

comparação aos pacientes que apresentaram RNL ≤ 2,4 

(NALBANT et al., 2020). 

O RNL foi correlacionado positivamente com IL-6 e IL-

10. Notou-se que o valor elevado do RNL estava associado à 
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redução dos níveis séricos de linfócitos T CD3+ e CD8+ (QUN 

et al., 2020). 

Em estudo de Vafadar et al. (2021) um grupo de 31 

indivíduos infectados por Sars-CoV-2 foram acompanhados 

por um mês na UTI, os quais apresentaram desfecho morte, 

sendo que cerca de 84% apresentaram valores de RNL ≥ 3,3, 

sendo que 13% dos indivíduos tiveram RNL<3,3 (p=0,16). 

Valor de RNL ≥ (maior igual) a 8,5 aumentou a 

probabilidade de morte por COVID-19 grave (MONTIEL-

CERVANTES et al., 2021). O RNL foi maior em pacientes 

com COVID-19 crítico do que em pacientes com COVID-19 

grave (8,4 vs 2,9, p<0,05) uma diferença estatisticamente 

significativa (RUTKOWSKA et al., 2021). 

O RPL foi considerado novo preditor na diminuição da 

tempestade de citocinas e uma fonte de preocupação para 

casos severos de COVID-19 (NALBANT et al., 2020). 

  

Biomarcadores laboratoriais associados ao COVID-19 

 

Uma das características da COVID-19 foi o declínio 

contínuo no nível de hemoglobina, comparando com o 

estágio da doença (BAI et al., 2021). 

Os achados laboratoriais mostraram que proporções 

de neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, velocidade de 

hemossedimentação, albumina e ferritina sérica foram fatores 

de prognósticos desfavoráveis. (SUN et al., 2020). 

O elevado número de neutrófilos circulantes têm 

grande influência sobre o ciclo da ureia, uma vez que 

diminuem a atividade sistêmica da arginase, 

consequentemente resulta em redução da depleção de 
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arginina (TATUM et al., 2020). Sabe-se que a arginina tem 

papel importante na biossíntese de componentes virais do 

SARS-CoV-2 (GRIMES et al., 2020). 

Os marcadores Troponina-I, IL-6, RNL, procalcitonina 

e D-dímero foram úteis para estratificar a gravidade da 

doença e auxiliar no manejo do cuidado de pacientes com 

COVID-19 (GHAZANFARI et al., 2021). 

Foi encontrado relação entre os valores de neutrófilos 

com albumina, para predizer mortalidade em pacientes com 

COVID-19 (VARIM et al., 2020) 

Febre alta e RNL elevado foram biomarcadores 

independentes para pacientes com COVID-19, podendo ser 

usado no diagnóstico precoce (NALBANT et al., 2020). 

Em casos graves, foi encontrado depleção de linfócitos 

T CD4 + e CD8 + (LI S et al., 2020). 

Os pacientes que tiveram desfecho morte 

apresentaram porcentagens mais baixas de células T, T CD4, 

T CD8, NK, e uma maior porcentagem de linfócitos B (ZHANG 

et al., 2021).  

 Os pacientes que foram a óbito apresentaram níveis 

mais elevados de biomarcadores relacionados à infecção, 

como PCR (Proteína C reativa) e ferritina (ZHANG et al., 

2021). 

 

CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista que há pouco conhecimento sobre a 

infecção causada pelo Sars-CoV-2, este estudo buscou 

promover informação acerca das alterações nos marcadores 

laboratoriais provocadas pela COVID-19. Ao analisar os 
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artigos selecionados, foi possível concluir que a linfopenia, a 

neutrofilia e a trombocitopenia estavam presentes nos 

quadros graves e críticos. Os leucócitos também 

desempenharam importante papel no processo de infecção 

pelo SARS-COV-2, visto que foram responsáveis pela 

liberação de citocinas, especialmente a IL-6, sendo a principal 

citocina causadora da depleção dos linfócitos T CD4 e T CD8. 

Avaliando o desfecho morte, foi possível inferir que a 

contagem de linfócitos B estava elevada nos pacientes que 

foram a óbito.   

Desse modo, conclui-se que esses achados foram 

úteis em predizer o curso da doença, assim como o nível de 

gravidade da infecção. 

O estudo do papel das interleucinas no quadro 

infeccioso da COVID-19 mostrou-se de grande relevância, 

uma vez que, são capazes de ativar o sistema monocítico-

macrofágico, o qual pode agravar o dano imunológico nos 

pulmões e outros tecidos. As razões leucocitárias RNL e RML 

foram considerados fortes preditores de prognóstico e a RPL 

serviu como preditor na diminuição da tempestade de 

citocinas. 

Acerca dos biomarcadores de infecção pelo vírus se 

destacaram: ferritina, proteína C reativa e D-dímero elevados. 

Em relação à hemoglobina, um declínio nos infectados foi 

observado; em relação ao desfecho morte, houve uma 

progressão desse declínio, consequentemente afetando 

também a velocidade de hemossedimentação. 

A idade foi fator de prognóstico independente, uma vez 

que os pacientes mais idosos tiveram pior prognóstico. Em 



CORRELAÇÕES LABORATORIAIS NA COVID-19: REVISÃO INTEGRATIVA 

561 
 

relação à variável sexo, os homens foram mais acometidos 

pela doença.  

Por fim, novos estudos são necessários para 

correlacionar perfis hematológicos, bioquímicos e 

imunológicos, no intuito de obter parâmetros laboratoriais que 

sejam úteis para estratificação de risco da doença, assim 

como gerar intervenções mais precoces e, idealmente, 

levando a desfechos mais favoráveis. 
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