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APRESENTAÇÃO 
 

A obra intitulada “Saúde em foco abordagens contemporâneas vol. 1”, 
publicada pela Brazilian Journals Publicações de Periódicos e Editora, apresenta um 
conjunto de vinte e cinco capítulos que apresentam diversas temáticas do 
conhecimento da área da saúde. 

Logo, os artigos apresentados neste volume abordam: Os efeitos das práticas 
integrativas e complementares no trabalho de parto por meio de uma revisão da 
literatura. Também será apresentado um trabalho sobre a atuação da enfermagem na 
atenção primária à saúde ao paciente oncológico infanto juvenil por uma revisão 
integrativa. Outro trabalho que fará parte deste livro é uma revisão integrativa sobre a 
tuberculose mamária, que irá abordar seus aspectos epidemiológicos, clínicos, 
diagnósticos, terapêuticos e prognósticos. Temáticas como, a atuação do enfermeiro 
na atenção aos cuidados paliativos na criança com câncer, atuação do enfermeiro na 
urgência e emergência, entre outros estudos relevantes para a área da saúde. 

Dessa forma, agradecemos aos autores por todo esforço e dedicação que 
contribuíram para a construção dessa obra, e esperamos que este livro possa 
colaborar para a discussão e entendimento de temas relevantes para a área da saúde, 
orientando docentes, estudantes, gestores e pesquisadores à reflexão sobre os 
assuntos aqui apresentados. 
 

 

Edilson Antonio Catapan 
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CAPÍTULO 01 

FLUORETAÇÃO DO SAL PARA CONSUMO HUMANO – UMA POSSIBILIDADE 
 
 
Adelcio Machado dos Santos1 
Ricardo Klauberg2 
 
Dado a lume, originalmente, no periódico “Archives of Health”, em 2021. 
 
RESUMO: Estudo com objetivo de identificar como a fluoretação do sal para o 
consumo humano, pode contribuir na saúde da cavidade bucal. Trata-se de um estudo 
qualitativo, exploratório, de revisão bibliográfica sistemática. Os resultados apontam a 
preocupação no mundo, em relação à doença da cárie dentária, a partir da primeira 
metade do século XX. Inúmeros países da Europa e da América Latina adicionam 
fluoretos ao sal de cozinha consumido pela população, para prevenção da doença. O 
Brasil optou na década de 1970, pela fluoretação da água pública, mostrando-se 
indiferente a realidade geográfica do território nacional. Outro aspecto, que chama 
atenção, é o descumprimento formal de alguns estados no cumprimento da legislação. 
Conclui-se que o Estado Brasileiro enfrenta uma crise de legitimidade causada por 
inúmeros problemas sociais, como pobreza e desemprego, refletindo inclusive na área 
da saúde bucal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fluoretação; Sal; Saúde Bucal. 
  
ABSTRACT: Study aimed to identify how salt fluoridation for human consumption can 
contribute to the health of the oral cavity. This is a qualitative, exploratory, systematic 
literature review study. The results point out the concern in the world, regarding the 
dental caries disease, as from the first half of the 20th century. Several countries in 
Europe and Latin America add fluorides to the cooking salt consumed by the 
population, to prevent the disease. Brazil opted in the 1970s for the fluoridation of 
public water, showing indifference to the geographic reality of the national territory. 
Another aspect that calls attention is the formal noncompliance of some states with the 
legislation. It is concluded that the Brazilian State faces a legitimacy crisis caused by 
numerous social problems, such as poverty and unemployment, reflecting also in the 
area of oral health. 
 
KEYWORDS: Fluoridation, Salt, Oral Health. 
 

 

 

 
1 Doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC). Pós-Doutor em Gestão do Conhecimento 
(UFSC). Docente, pesquisador e orientador do Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). Endereço: Rua Victor Baptista Adami, 800 – Centro, 
Caçador, Santa Catarina, Brasil. CEP 89500-199. E-mail: adelciomachado@gmail.com 
https//:orcid.org/0000-0003-3916-972X 
2 Especialista em Administração, Gestão Pública e Políticas Sociais. Cirurgião Dentista. Bacharel em 
Odontologia (UFSC). E-mail:ricardoklauberg@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0003-1138-4057 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A fluoretação da água na rede de consumo doméstico é um método utilizado 

em muitos países do mundo para reduzir a prevalência de cárie dentária, uma 

estratégia que consegue atingir, praticamente, toda a população e garantir dentes 

decíduos e permanentes menos expostos a doença. 

A ingesta de água fluoretada, a utilização de pasta dental acrescida de flúor, a 

ingesta de alimentos que utilizam água fluoretada durante seu processamento, entre 

outras opções de consumo do flúor, são indicadas e devem ser adotadas para que os 

indivíduos recebam a quantidade da forma iônica do flúor, garantindo dentes 

saudáveis. (HILAIRIE. 2016). 

A Environental Protection Agency (EPA) é a agência de proteção ambiental dos 

Estados Unidos da América (EUA), a agência tem avaliado estudos ao longo dos anos 

sobre a adição do flúor a água potável pública consumida pela população. A agência 

propõe a adição de 4 miligramas por litro (mg/l) de flúor na água potável, medida 

questionada nos EUA e proibida em vários países europeus. O questionamento é feito 

a partir dos efeitos danosos do flúor ao corpo humano, como fraturas em crianças e 

dores articulares em adultos. (SOARES, 2016). 

Os EUA utilizam a fluoretação da água comunitária há 75 anos, com resultados 

que apresentam segurança e benefícios para toda a população. Os dentes dos 

indivíduos vêm se mantendo saudáveis e fortes, com redução de 25% de cáries em 

crianças e adultos. O país e o sistema de saúde economizam, anualmente, com 

tratamento dentário, utilizando um método prático, eficiente e econômico como a 

fluoretação da água. (CDC, 2020). 

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) acredita que a maior parte 

da água consumida pela população contém algum percentual de flúor, mas ainda não 

é o suficiente para eliminar a doença da cárie. As instituições American Dental 

Association American Academy of Pediatrics, US Public Health Service e Wordl Health 

Organization confirmam e estimulam a fluoretação da água comunitária. (CDC, 2020). 

O flúor é um elemento químico da família dos halogênicos, facilmente 

encontrado na crosta terrestre, solo, oceanos, água e alimentos (feijão, arroz, gema 

do ovo, chá preto, espinafre, entre outros). A estimativa diária ideal de ingesta de flúor 

é em torno de 1,5 mg a 4 mg. (SOARES, 2016). 
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O flúor é absorvido pelo esmalte do dente mesmo antes de nascer, sendo capaz 

de reparar o esmalte dentário, com a combinação do flúor com outro elemento 

químico, o fósforo. Alimentos como as carnes, leite e derivados, ovos, grãos, 

oleaginosas são boas fontes de fósforo. (SOARES, 2016). Curiosamente os 

refrigerantes a base de cola e as cervejas são produtos com alto teor de fósforo. (SBN, 

2021). 

Os pesquisadores vêm estudando, outras maneiras de introduzir o flúor na dieta 

da população, assim o sal tem correspondido a uma destas opções para ser 

enriquecido com a fluoretação.   

Sal é o nome genérico para um grupo de substâncias com características 

químicas comuns. De todos os sais, o mais importante para o ser humano é o cloreto 

de sódio (NaCl) ou “sal de cozinha” ou “sal comum”, seu emprego é universal, 

consumido tanto em uso doméstico no preparo de alimentos, como também na 

indústria alimentícia. (SILVA et al., 2020). 

Essa característica de universalidade, associado ao fato de ser ingerido 

regularmente e em pequenas quantidades, o recomendado pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) é 2,00 g de sódio/dia, torna o sal um veículo ideal para inserir 

elementos essenciais para o ser humano. Em quase todos os países o sal é adotado 

para adição de iodo, em outros é usado para veicular também, o flúor. (SILVA et al., 

2020; REIS et al., 2021). 

A fluoretação da água de abastecimento tem sido o método recomendado pela 

OMS, tornando-o uma medida de saúde pública de âmbito mundial. O número de 

estudos científicos envolvendo o sal fluoretado é muito menor quando comparado aos 

estudos sobre o uso da água fluoretada. Evidências conclusivas têm sido 

disponibilizadas por países que adotam esse método de fluoretação, identificado o sal 

fluoretado como tendo um forte efeito tópico na cavidade bucal. (DALL’ONDER, 2016; 

RIBEIRO, 2018). 

Assim, a pergunta de pesquisa é: De que maneira a fluoretação do sal 

consumido pelo homem pode ajudar na sua saúde bucal? 

 Este fato traz alguma dificuldade na avaliação da contribuição do sal na 

prevenção de cáries dentárias.  

Dessa forma, este estudo tem como objetivo identificar como a fluoretação do 

sal para o consumo humano, pode contribuir na saúde da cavidade bucal. Trata-se de 

um estudo qualitativo, exploratório, de revisão bibliográfica sistemática.   
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Na abordagem qualitativa o pesquisador pretende estudar os fenômenos e 

suas relações com os seres humanos, indo a campo para captar as perspectivas dos 

envolvidos. Todos os dados coletados são importantes, merecendo receber 

tratamento para enfatizar os pontos de vista relevantes. (GODOY, 1995).  

Na pesquisa exploratória o pesquisador busca conhecer a variável de estudo, 

seu significado e o contexto onde ela se encontra. Permite, portanto, conhecer a 

variável e seus significados na realidade onde se insere. (PIOVESAN; TEMPORINI, 

1995). 

Utilizou-se busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Odontologia e no 

Google Acadêmico, por artigos publicados em português, disponibilizados 

gratuitamente na integra nas bases de dados, a partir das palavras-chaves: 

Fluoretação do Sal; Sal; Saúde Coletiva.  

Outros materiais encontrados, que não correspondiam aos critérios de inclusão 

do estudo foram excluídos. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

A cárie dentária acompanha o homem desde os tempos antigos e medievais, 

variando sua presença conforme a evolução da espécie humana. Com a utilização e 

incorporação do açúcar refinado a dieta do homem partir do século XIX, formou-se um 

verdadeiro exército de adultos jovens desdentados, já que não havia tratamento ou 

prevenção para a doença da cárie. (MARTHALER, 2002). 

No século XX, a mudança começa acontecer na década de 40, com a 

fluoretação da água potável pública consumida pela população para a prevenção da 

cárie. Desde a década de 50, a Pan American Health Organization(PAHO) 

acompanha a fluoretação do sal de cozinha, outra ação adotada por muitos países na 

prevenção das cáries dentais. 

 

2.1 Flúoretação do sal no mundo 

 

Na década de 20, o ginecologista e obstetra suíço Dr. Hans Jacob Wespi 

recomenda as pacientes gestantes o uso do sal iodado para a prevenção do bócio. 

Em 1946, o Dr. Hans Jacob Wespi, então Diretor da Clínica de Ginecologia e 

Obstetrícia do Hospital Cantonal de Aarau na Suíça, adiciona fluoretos ao sal iodado, 
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em uma concentração de 90 mg/kg, e distribui as pacientes gestantes. O médico 

acreditava que o flúor solúvel acrescido ao sal de cozinha pode ser eficaz na 

prevenção das cáries dentárias. (MARTHALER, 2002; FRANCO et al., 2003).  

Em 1956, o sal fluoretado começa a ser comercializado em Zurique na Suíça, 

expandido sua venda para outros cantões suíços. (CORDEIRO et al. 2001; 

MARTHALER, 2013). 

Não havia na época evidências científicas que comprovassem o sucesso das 

ações preventivas, mas os médicos tinham absoluta certeza dos benefícios do sal 

iodado e da adição de flúor ao sal. (MARTHALER, 2013). O reconhecimento da 

importância do sal fluoretado na saúde bucal acontece somente na década de 70, com 

estudos que comprovam a inibição das cáries dentárias. (CORDEIRO et al., 2001). 

A primeira experiência industrial, aconteceu na Finlândia em 1953, de 

enriquecer com 90 mg/kg de fluoreto de potássio ao sal de cozinha. A rotina de 

consumo do sal de cozinha fluoretado pelos finlandeses, aumentou a partir da década 

de 70. Entretanto, a partir de 1978 o país suspendeu seu uso, já que a doença da 

cárie dentária está controlada. (PAHO, 2005). 

Outros países europeus adotam a estratégia da fluoretação do sal de cozinha, 

na proporção de 90 mg/kg, para a prevenção das cáries dentárias, importando o 

produto de outros países. A Espanha (1966,1983), a França (1986), a Alemanha 

(1991), Áustria (1982) e a Hungria (1966). Nas Américas, a Costa Rica (1987), a 

Jamaica (1987), o México (1988), o Uruguai (1991), Peru (1990), Equador (1998), 

Cuba (2004) e a Colômbia (1965). (MARTHALER, 2002; DITTERICH et al., 2005; 

PAHO, 2005). 

Segundo Gil et al. (1989 apud Ditterichet al., 2005, p. 232), “[...] para que o sal 

fluoretado tenha a mesma efetividade da água fluoretada (0,8 ppm) a dosagem 

deveria ser de 250 mgF/k”. A concentração de flúor, recomendada pela Organização 

Pan-americana de Saúde Oral, no sal para consumo humano é de 200-250 mgF/kg. 

Segundo Franco et al. (2003), na Colômbia, o primeiro programa de fluoretação 

da água acontece em 1953 na cidade de Girardot, sendo adotado posteriormente nas 

cidades de Manizales, Cali e Bogotá. O programa de alto custo alcançou uma 

cobertura de apenas 40% da população, o que levou o governo colombiano a optar 

pelo método de fluoretação do sal de cozinha. Foi, então, realizado um cálculo da 

média de ingestão diária de sal por pessoa em 230 famílias em quatro comunidades. 

Os resultados avaliados, sobre o consumo de sal, variou entre 3 e 30 gramas diárias 
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por pessoa. Os autores concluem que, para obter o efeito preventivo sobre a cárie 

dentária, seria necessário agregar 200 mg de fluoreto de potássio  em cada kg de sal 

(200 ppm). (FRANCO et al., 2003). 

Em 1989, o Ministério da Saúde Colombiano aprova o Decreto no  2024, 

ordenando a adição de 180-220 mgF/kg do produto em cada quilo de sal para 

consumo humano no país. (FRANCO et al., 2003). 

Com a decisão de adotar o sal para fluoretação, surge à necessidade de 

monitorar permanentemente o cumprimento do decreto. Em 1996, o órgão 

governamental responsável pela Vigilância de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 

após pesquisa com amostras de sal de marcas consumidas na Colômbia, reporta que 

apenas 43,6 % cumpriam a legislação, 51,9 % estavam abaixo da norma, ou seja, 

menos de 180 ppm e 4,5 % acima de 220 ppm. Em 2000, nova pesquisa mostra que 

em 34,3% das amostras havia concentração maior que 220 ppm e 21% menor que 

180 ppm. (FRANCO et al., 2003). 

Em 2000, na Colômbia, a INVIMA e o Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) realizam um novo estudo sobre a concentração do fluoreto de potássio 

no sal de cozinha, os órgãos encontram concentrações muito variáveis, sugerindo 

deficiências nos sistemas de adição e no controle de qualidade dos produtos por parte 

dos produtores e dos organismos de vigilância e controle, ou alterações no produto 

durante a cadeia de comercialização. (FRANCO et al., 2003). 

Em estudo realizado no México, 15 marcas comerciais de sal foram avaliadas, 

em 75 amostras verificadas quanto à concentração média de fluoreto de potássio no 

sal de cozinha. Os resultados apontam uma média do valor acrescido entre 266 ± 67 

ppmF, variando de 55-355 ppmF na maioria das marcas analisadas. (DITTERICH et 

al., 2005). 

A França, a Alemanha e a Suíça utilizam o sal doméstico com acréscimo do 

fluoreto de potássio em 250 mgF/kg. A Hungria, demonstra por meio de estudos 

comparativos, uma variação da presença do produto no sal de cozinha em torno de 

350 mgF/kg e 250 mgF/kg. Os estudos realizados na Hungria destacam que a 

concentração de 350 mgF/kg, vem apresentando melhor resultado na prevenção da 

cárie dental. (MACPHERSON; STEPHEN, 2001). Desde 1987, a Jamaica vem 

acrescentando 250 mgF/k ao sal para consumo humano. (JONES et al., 2005). 

Os pesquisadores Splieth e Flessa (2008), do Departamento de Prevenção e 

Dentística Pediátrica da Universidade de Greifswald na Alemanha, em um estudo 
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comparativo analisando a efetividade e custo entre os diferentes métodos de 

fluoretação empregados no país, constatam que o uso de cremes dentais fluoretados 

reduz em 20% a cárie dentária a um custo de US$ 2,99 per capita/ano. Quanto ao uso 

do sal fluoretado na Alemanha, Splieth e Flessa (2008) concluem a redução de 50% 

da carie dentária a um custo de US$ 0,01 per capita/ano. Quando associados, os dois 

métodos a redução foi de 60% no índice de cárie, a um preço de US$ 3,00 per 

capita/ano. 

A fluoretação da água potável ou do sal, conforme analisado por Splieth e 

Flessa (2008), comprova a eficácia da ação na saúde pública bucal, dentro de uma 

política social que visa promover o bem-estar das pessoas. A eficácia tem sido 

observada por décadas em vários países, através de acompanhamento e estudos 

científicos que corroboram com esse resultado. 

A OMS recomenda o consumo por dia de no máximo 5g (uma colher de chá 

rasa) de sal por pessoa, equivalendo a 2g de sódio. (PAHO, 2021). Os países 

europeus conseguem adicionar uma concentração maior de flúor ao sal de cozinha 

sem causar problemas sérios relacionados à toxicidade. De modo geral, os europeus 

consomem menos sal do que os latinos americanos. Por exemplo, na Costa Rica o 

consumo diário de sal por pessoa é de 10 gramas, o mesmo valor de consumo diário 

de outros países latinos. (DITTERICH et al., 2005).  

Para Adam et al. (2005), a fluoretação do sal de cozinha implantado na França 

em 1980, continua sendo apresentado como a principal ação dentro do programa 

Frances de saúde dental. Ao completar 10 anos do programa, uma pesquisa realizada 

em 1991, avaliou a saúde bucal de crianças francesas com a idade de 6 anos. Os 

resultados mostram um aumento significante (de 61,1% para 77,8%) no número de 

crianças na faixa etária sem experiência de cárie dentária. A França vem investindo 

em outras medidas como educação, em saúde dental, aumento do uso de cremes 

dentais fluoretados, utilização do sal fluoretado e ações para melhora no nível de 

higiene oral da população. 

À luz da preleção de Marthaler (2002), estudos realizados na Colômbia e 

Hungria concluem que em crianças o efeito cariostático do sal fluoretado, quando 

adotado de forma apropriada, é equivalente à água fluoretada. Na Jamaica, os 

resultados do índice CPO-D em crianças de 12 anos após a adoção da fluoretação do 

sal de cozinha, caiu de 6,7 em 1984 para 1,1 em 1995, e em crianças de 15 anos de 

9,6 para 3,0 no mesmo período. Na Costa Rica ocorreu uma redução do índice CPO-
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D em crianças de 12 anos de 8,4 em 1988, para 4,9 em 1992. No México, o índice 

encontrado foi 4,39 em 1988, para 2,47 em 1997, correspondendo a uma redução de 

44%.  

O acrescimento do fluoreto de potássio ao sal de cozinha apresenta ótimos 

resultados para a eliminação da cárie dentária, produzindo uma migração dos 

cirurgiões-dentistas para a odontologia estética. 

Entretanto, a cárie dentária continua sendo um problema nas camadas 

socioeconômicas mais baixas nos países em desenvolvimento, inclusive nos países 

ricos. A situação exige um novo posicionamento do atendimento odontológico em 

todos os países, pois a cárie é uma doença socialmente injusta. (MARTHALER, 2002; 

ADAM et al., 2005). 

 

2.2 Fluoretação do sal no brasil 

 

No Brasil, as normas e documentos que servem de referência para o sal 

destinado ao consumo humano são principalmente o Decreto no 75.697, de 6 de maio 

de 1975, que estabelece os padrões de identidade e qualidade para o produto. 

(BRASIL, 1975). A Resolução RDC no 130, de 26 de maio de 2003, situa o teor de 

iodo no sal. (ANVISA, 2003).   

Os documentos referem-se aos aspectos do sal para consumo humano e a 

adição de iodo, sem que haja qualquer referência a fluoretação do sal no país. A 

necessidade de controle da produção industrial do sal para consumo humano, quando 

agregado algum agente químico como o iodo e/ou flúor é necessário para prevenir 

irregularidades na dosagem desses elementos. 

No Brasil, a adição do iodato de potássio ao sal começou na década de 1950, 

como uma ação preventiva as doenças provenientes da deficiência do iodo. Em 2013, 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estipulou a quantidade do 

produto em 15 e 45 miligramas adicionados por quilo de sal. (BRASIL, 2013). 

O iodo regula o crescimento e desenvolvimento humano. A insuficiência do 

micronutriente no organismo pode gerar o aparecimento de uma doença denominada 

“bócio”, causando no ser humano adulto fadiga e apatia, e nas crianças problemas 

relacionados ao crescimento e a redução da capacidade de concentração e 

aprendizagem. (SILVA; MELCHERT, 2019). 
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No Brasil, o órgão responsável pelo controle da dosagem de iodo no sal para 

consumo humano é o Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO). 

Em 1958, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a fluoretação 

da água como uma importante estratégia da saúde pública para a prevenção da cárie. 

A organização incentiva os países membros a promover a estratégia em seus 

territórios, a partir de um programa de fomentação criado em 1975. (ROSSI et al., 

2020). 

Em 1974, o governo federal brasileiro sanciona a Lei n° 6.050/74 que 

regulamenta o Decreto n° 76.872/75, liberando financiamentos e créditos para os 

estados implantarem a fluoretação da água em sistemas de abastecimento público. 

(ROSSI et al., 2020). 

Em 1977, a Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP) começou 

a realizar pesquisas sobre a fluoretação do sal de cozinha no Brasil. Os pesquisadores 

tinham como perspectiva atingir toda a população com o sal fluoretado, erradicando 

as cáries dentárias em todas as camadas sociais da população. A instituição contou 

com o apoio do governo federal, salineiras e sanitaristas envolvidos com a saúde 

bucal. (CORDEIRO et al. 2001). 

As conclusões do estudo foram promissoras, apontando a eficácia do uso do 

flúor e absorção pelo corpo humano, quando oferecido tanto na água potável como 

no sal de cozinha. Entretanto, justificou que o uso do sal fluoretado deve ser utilizado 

em regiões onde haja falta de acesso a água potável pública e com controle técnico 

permanente.  A fórmula de oferecimento do flúor no Brasil continua sendo a 

tradicionalmente utilizada há décadas, a fluoretaçao da água pública, entrega de 

dentríficios com flúor aos escolares e os bochechos fluorados nas escolas – utilizado 

para atingir as crianças de áreas rurais e de áreas sem água tratada. (CORDEIRO et 

al. 2001). 

Membros da classe acadêmica brasileira, como professores e pesquisadores 

de universidades federais apoiaram a fluoretração do sal de cozinha. Em 1989, a 

Fundação W. K. Kellog apoia a criação da Fundação Cedros, entre suas metas, 

fundação estabeleceu sete grupos de trabalho, entre eles: fluoretação do sal; 

fluoretação das águas e saúde bucal nos Sistemas Locais de Saúde (SILOS). 

(CHIANCA, 1992; ROSSI, 2018). 
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A fluoretação do sal de cozinha chegou a ser abordada na mídia brasileira na 

década de 1990, a proposta apresentada foi a fluoretação do sal de cozinha para a 

prevenção da cárie dentária em regiões do Brasil onde não existem estações de 

tratamento de água pública. (ROSSI, 2018). 

Em 1990, o Ministro da Saúde Alceni Guerra assinou a Portaria n° 1.437, de 14 

de dezembro de 1990, criando o “Programa Nacional de Controle da Cárie Dentária”. 

Em 1991, através da Portaria n° 1, de 6 de fevereiro de 1991, assinada pelo presidente 

do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) Marcos de Carvalho Candau  

e pelo diretor da Divisão Nacional de Saúde Bucal (DNSB) Sérgio de Carvalho Weyne 

foi criada a Coordenadoria Geral do Programa Nacional de Controle da Cárie Dentária 

que apoiava o método de adição de fluoretos de potássio ao sal de cozinha. (ROSSI, 

2018). 

Em 1992, a empresa salineira Perynas chegou a desenvolver o sal fluorado 

refinado e iodado Biosal e o sal fluorado refinado extra iodado MOC. Os moradores 

do município de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, foram os primeiros a consumir 

o sal fluoretado produzido pela salineira Perynas. (ROSSI, 2018). 

Em 1993, ocorreu a suspensão do programa de fluoretação do sal de cozinha, 

gerando ao Ministério da Saúde explicações sobre a medida tomada. Entre 1994 e 

1997, vários projetos foram conduzidos ao Congresso Nacional tentando a 

obrigatoriedade da fluoretação do sal de cozinha, entretanto todos os documentos 

foram arquivados. (ROSSI et al., 2020). 

 A suspensão “definitiva” do sal de cozinha fluoretado no Brasil foi apoiada por 

sanitaristas e entidades como o Movimento Brasileiro de Renovação Odontológica 

(MBRO), participantes do Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do 

Serviço Público Odontológico (ENATESPO) e membros da Associação Brasileira de 

Odontologia de Promoção de Saúde (ABOPREV), além de cirurgiões-dentistas 

contrários a qualquer método de fluoretação. (ROSSI et al., 2020). 

No ano 2000, o movimento antiflúor consegue enviar matérias legislativas 

solicitando a suspensão da fluoretação de todo e qualquer produto de consumo 

humano (água, dentríficios, entre outras) no território nacional. O Conselho Federal 

de Odontologia (CFO) consegue se posicionar fortemente contra esta ação, 

fortalecendo a saúde pública bucal brasileira e enaltecendo o papel da fluoretação na 

prevenção da cárie dentária. (ROSSI et al., 2020). 
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A pesquisa Cobertura e Vigilância da Fluoretação da Água de Abastecimento 

Público no Brasil, 2010-2015, ou Projeto Vigifluor, apresentou em 2017, os resultados 

do período quanto à fluoretação de água em municípios com mais de 50 mil habitantes 

localizados os vinte e sete unidades da Federação. As informações obtidas no estudo 

apresentam um panorama de desigualdades e grau de iniquidades no cumprimento 

da Lei Federal para fluoretação da água potável pública. (NARVAI; FRAZÃO, 2017). 

Aproximadamente, 96,5(68,3%) milhões de pessoas, residentes em municípios 

com mais de 50 mil pessoas, tem acesso à água potável fluoretada. A Região Sul tem 

a melhor cobertura com 88,7% e a Região Norte possui a menor cobertura com 25,3%. 

(NARVAI; FRAZÃO, 2017). 

Quando analisada a cobertura por estado e extremidades do território nacional, 

os estados da Paraíba (leste), Acre (oeste) e Amapá (norte) não acrescenta fluoretos 

à água pública, infligindo a legislação federal sobre o tema. O estado do Rio Grande 

do Sul atende 89% da sua população, beneficiando e oferecendo água potável 

fluoretada praticamente em quase todo estado.  (NARVAI; FRAZÃO, 2017). 

A vigilância da qualidade da água com fluoreto para consumo humano, também 

foi avaliado, os resultados apontam as regiões Sul e Sudeste com os melhores 

serviços de vigilância de qualidade e péssimos serviços de vigilância nas demais 

regiões. (NARVAI; FRAZÃO, 2017). 

Os pesquisadores sugerem uma segunda etapa de estudo, para a avaliação da 

fluoretação da água pública distribuída nos municípios com menos de 50 mil 

habitantes. 

Os estudos de Jones et al. (2005); Splieth e Flessa (2008), comprovam que a 

fluoretação da água comunitária ou a adição de fluoretos ao sal de cozinha, apontam 

similaridade de resultados quanto a eficácia da ação na prevenção da cárie dentária. 

Os pesquisadores apontam a necessidade de uma concentração adequada do flúor, 

que evite a hipofluoretação ou a hiperfluoretação na água e/ou no sal. A escolha do 

método vai depender do melhor custo-benefício para a população, porém apontam 

um custo insignificante e alto contingente populacional atingido pela fluoretação do sal 

de cozinha.  

Do ponto de vista da segurança, ambos os métodos, quando utilizados nas 

concentrações recomendadas, não apresentam riscos à saúde. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso do fluoreto de potássio na prevenção da cárie dentária tem sido estudado 

e utilizado a partir da metade do século XX. Informalmente, o médico H. J. Wespi 

fornecia as gestantes que atendia em seu consultório sal enriquecido com iodo e flúor 

para ser adicionada a comida, buscando a prevenção do bócio e das cáries dentárias. 

Em 1958, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu a fluoretação 

como estratégia para a prevenção da cárie. Muitos países da Europa e da América 

Latina utilizam a adição de fluoretos ao sal, alcançando ótimos resultados na 

prevenção da cárie. 

 Na década de 1970, o Brasil estabeleceu a legislação para o enriquecimento 

da água potável pública com flúor. Várias tentativas para implantação definitiva de um 

programa oficial de fluoretação do sal de cozinha foram realizadas, entretanto há 

décadas o país optou pela fluoretação da água pública. 

Os resultados do estudo Vigifluor realizado entre 2010-2015 e publicado em 

2017, destacou as desigualdades de acesso da população a água fluoretada pública.  

Um estado de exclusão do acesso aos direitos sociais básicos, como por 

exemplo, o emprego, renda salarial digna, moradia, saúde, educação adequada, 

saneamento básico, repercute sobre a população em uma qualidade de vida ruim.  

Dessa forma, má qualidade de vida produz sobre a saúde bucal um resultado 

totalmente negativo. Uma saúde bucal ruim, portanto, representa um claro sinal de 

uma condição de vida precária, como também, de exclusão social.  

Os resultados do nosso estudo apontam a necessidade de planejamento de um 

plano operativo para fortalecer a prevenção na saúde bucal, com a utilização da água 

potável fluoretada pública de qualidade a ser oferecida para a população, investigação 

da fonte de fluoretos oferecidos pelo poder público nos municípios com menos de 

50mil habitantes e a proposição de outras formas de oferecimento do flúor a população 

em situação de vulnerabilidade em relação a saúde bucal. 
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RESUMO: Uma das principais preocupações mundiais quanto ao uso irracional de 
medicamentos está relacionada com a utilização dos antimicrobianos. As doenças 
infecciosas são combatidas com a utilização dessa classe de medicamento, e 
com o aumento do consumo é mostrado na mesma intensidade que cresce a seleção 
de cepas de bactérias resistentes a esses medicamentos. Objetivo: Sintetizar 
evidências sobre intervenções em pacientes oncológicos em uso de antibioticoterapia 
de uso restrito atendidos em Unidade de Terapia Intensiva quanto a redução da 
resistência bacteriana e promoção de economia financeira. Métodos: Revisão 
sistemática e síntese narrativa. Resultados: Os achados apontam que as 
intervenções em pacientes oncológicos em antibioticoterapia de uso restrito atendidos 
em Unidade de Terapia Intensiva reduzem a resistência bacteriana e promovem 
economia financeira. As intervenções farmacêuticas por meio de programas de uso 
de antibióticos com qualidade promovem contenção de despesas; além de uma 
redução significativa na resistência bacteriana. Conclusão: A administração 
adequada de antibióticos nas UTIs inclui não apenas a identificação rápida e o 
tratamento ideal de infecções bacterianas fundamentado nas características 
farmacocinéticas e farmacodinâmicas; também, conduz a melhores resultados 
clínicos, menos eventos adversos, menos cepas resistentes a antibióticos e custos 
reduzidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Unidade de Tratamento Intensivo; Antimicrobianos; Resistência 
bacteriana; Segurança do paciente; Serviços farmacêuticos. 
 
ABSTRACT: One of the main worldwide concerns regarding the irrational use of 
medicines is related to the use of antimicrobials. Infectious diseases are combated with 
the use of this class of medication, and with the increase in consumption it is shown in 
the same intensity that the selection of strains of bacteria resistant to these medications 
grows. Objective: To synthesize evidence on interventions in cancer patients using 
antibiotic therapy for restricted use treated in an Intensive Care Unit regarding the 
reduction of bacterial resistance and the promotion of financial savings. Methods: 
Systematic review and narrative synthesis. Results: The findings indicate that 
interventions in cancer patients in restricted use antibiotic therapy treated in an 
Intensive Care Unit reduce bacterial resistance and promote financial savings. 
Pharmaceutical interventions through quality antibiotic use programs promote cost 
containment, in addition to a significant reduction in bacterial resistance. Conclusion: 
The proper administration of antibiotics in ICUs includes not only the rapid identification 
and the ideal treatment of bacterial infections based on the pharmacokinetic and 
pharmacodynamic characteristics; it also leads to better clinical results, fewer adverse 
events, fewer antibiotic resistant strains and reduced costs. 
 
KEYWORDS: Intensive Care Unit; Antimicrobials; Bacterial resistance; Patient safety; 
Pharmaceutical services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, os farmacêuticos integraram com sucesso seus serviços e 

conhecimentos para serem reconhecidos como membros de pleno direito das equipes 

de atendimento ao paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)(1). O 

conhecimento dos farmacêuticos em farmacocinética, farmacodinâmica e 

farmacoeconomia complementa a experiência de outros membros da equipe de 

atendimento ao paciente(2). 

Neste cenário, o uso indevido de antibióticos e a falta de programas eficazes 

de controle de infecções são frequentemente identificados como componentes-chave 

na perpetuação desses fenômenos. Desta forma, o foco do farmacêutico e da equipe 

da UTI deve estar na otimização do uso de antibióticos e nas diretrizes de controle de 

infecções(1, 2)
. 

Os médicos que cuidam de pacientes críticos devem considerar a resistência 

antimicrobiana como parte de seus planos de tratamento de rotina. Uma atenção 

cuidadosa e focada a esse problema no nível local da UTI, usando uma abordagem 

multidisciplinar, terá maior probabilidade de limitar o desenvolvimento e a 

disseminação  de infecções resistentes a antibióticos(3). 

Ressalta-se que, no ambiente hospitalar, principalmente nos setores de 

atenção à saúde fechados de alta complexidade, como as Unidades de Terapia 

Intensiva, os pacientes hospitalizados são acometidos por doenças graves e mais 

suscetíveis a infecções nosocomiais definidas como manifestações que ocorrem 

devido à submissão dos pacientes a uma variedade de procedimentos invasivos e 

exposição frequente a microrganismos que causam esse tipo de infecção (4). 

Acrescenta-se que pacientes críticos com essas infecções recebem tratamento 

antimicrobiano regular de diferentes classes, principalmente em relação ao tratamento 

de sepse e suas complicações, além de seu uso profilático na prevenção de infecções. 

Entende-se que o uso de protocolos de tratamento com o uso de antibióticos é comum 

e que, na maioria dos casos, vários deles estão associados à terapia, para aumentar 

sua sobrevida e diminuir consideravelmente as taxas de mortalidade por infecções 

hospitalares(5, 6). 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), as infecções em 

UTIs afetam 2% dos pacientes hospitalizados e cerca de 35% a 45% apresentam 
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infecção urinária relacionada ao uso de um cateter da bexiga. Estimou-se que no 

Estado de São Paulo, a incidência mediana de pneumonia associada ao ventilador 

(PAV) foi de 9,87 casos por mil dias de uso do ventilador na UTI adulto em 2015(7). 

A Organização Mundial da Saúde sugeriu diferentes estratégias 

administrativas, educacionais e regulatórias para melhorar o padrão de uso de drogas, 

incluindo treinamento contínuo da equipe de saúde, diretrizes padrão de prática clínica 

e avaliação da utilização de drogas(8). A implementação de diretrizes de prática clínica 

com base em um programa farmacêutico de contenção de custos aumenta a 

segurança do paciente através da minimização de efeitos adversos e interações 

medicamentosas, redução de prescrições inadequadas de medicamentos, controle 

da resistência de patógenos bacterianos a agentes antimicrobianos, redução de 

custos, gerenciamento de suprimentos  de medicamentos e melhoria da qualidade dos 

cuidados de saúde e promoção da satisfação do paciente(8, 9). 

Assim, este artigo possui como finalidade sintetizar evidências sobre 

intervenções  farmacêuticas em pacientes oncológicos em uso de antibioticoterapia de 

uso restrito atendidos em Unidade de Terapia Intensiva quanto á redução da 

resistência bacteriana e promoção de economia financeira. 

 

2. OBJETIVO 

 

Investigar as evidências sobre as intervenções em pacientes oncológicos em 

uso de antibioticoterapia de uso restrito atendidos em Unidade de Terapia Intensiva 

quanto a  redução da resistência bacteriana e promoção de economia financeira. 

 

3. MÉTODOS 

 

Percebe-se que a Prática Baseada em Evidências (PBE) é a prática de adotar 

as melhores evidências científicas para apoiar a tomada de decisão(10, 11). Entende-se 

que a revisão sistemática da literatura é um dos métodos de pesquisa utilizados na 

PBE que permite a incorporação da evidência na prática clínica(12, 13). Esta pesquisa 

é um estudo bibliográfico descritivo do tipo revisão sistemática da literatura, realizada 

em seis etapas: 

1) elaboração da hipótese seguida pela pergunta norteadora; 2º) estabelecimento 

dos critérios de inclusão e exclusão; 3) categorização dos estudos; 4) análise crítica 
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de estudos  selecionados; 5º) discussão dos resultados e 6º) síntese dos resultados. 

A questão norteadora estabelecida para esta revisão foi: "Há evidências de que 

intervenções em pacientes oncológicos em uso de antibioticoterapia de uso restrito 

atendidos em Unidade de Terapia Intensiva reduz a resistência bacteriana e promove 

economia financeira?". Os artigos foram pesquisados sem restrição de idiomas, tendo 

como recorte temporal o período entre 2015 a 2019, na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Cochrane Database of Systematic Reviews, Epistemonikos, Health Evidence, 

Health Systems Evidence e National Center for Biotechnology Information, além do 

Google Scholar (literatura cinzenta). 

A pesquisa foi refinada com os seguintes critérios de inclusão segundo a 

estratégia PICO (Paciente, Intervenção, Comparação, Objetivos) com o intuito de 

conferir validade interna ao trabalho(15). Foram considerados População (P): 

Pacientes adultos (acima de 18 anos) com câncer internados na Unidade de terapia 

Intensiva (UTI); Intervenção (I): Intervenções em pacientes em uso de antimicrobianos 

de uso restrito internados em Unidade de terapia Intensiva (UTI); Controle (C): Não 

intervenção ou outros tipos de intervenções em pacientes em uso de antimicrobianos 

de uso restrito internados em Unidade de terapia Intensiva (UTI); Desfecho (O): 

Redução da resistência bacteriana e redução dos custos para a instituição. 

Os seguintes descritores foram indexados nos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS): “Antimicrobials. Antibiotics”, “Drug Resistance Bacterial”, 

“Pharmaceutical Services”, “Pharmaceutical Care”, “Pharmaceutical attention”, 

“Intensive care unit”, “Restriction of Use of Antibiotics”, utilizando-se do conector AND. 

A triagem dos títulos e resumos recuperados foi selecionada de forma independente 

pelos autores, respeitando- se os critérios de inclusão. Quaisquer incertezas ou 

desentendimentos remanescentes foram resolvidos por consenso através do diálogo 

entre os autores. Os artigos de texto completo foram recuperados, os dados extraídos 

e a qualidade dos artigos avaliada. As etapas da revisão sistemática são descritas 

resumidamente na Figura 1. 
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O Mendeley Desktop® foi utilizado como gerenciador de referências. A 

Plataforma  Rayyan® foi utilizada para fazer a triagem e seleção dos artigos. O Prisma 

Flow Diagram® foi utilizado para descrever o fluxo de informações através das 

diferentes fases da revisão sistemática. O PROGRESS® foi utilizado para identificar 

determinantes sociais e de equidade. Uma planilha Excel® foi utilizada para organizar 

dados e informações do artigo; tais como: Nome do artigo; Nome dos autores; Revista 

e ano de publicação; Objetivo do estudo; Desenho ou método do estudo; Métodos 

estatísticos utilizados; Tipos de intervenções avaliadas; Resultados (desfechos); 

Avaliação da qualidade do artigo; Identificação de Vieses; Inclusão de países de alta, 

média e baixa renda; em especial o Brasil; Determinantes sociais e de equidade; 

Conclusão e contribuição do estudo; Uso de referências atualizadas; Lacunas e 

limitações do estudo; Perguntas não respondidas pelos autores; Conflitos de 

interesse, facilitando, assim a síntese narrativa. 

A qualidade dos estudos foi avaliada utilizando-se as ferramentas “Avaliação da 

Qualidade de Estudo Transversal” e “Avaliação da Qualidade de Estudos de Coorte”. 

Como material suplementar, tem-se: (1) Estratégias de busca, (2) Termos e 

definições relacionadas ao tema central da investigação, (3) Relação dos artigos 
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excluídos, (4) Países onde os estudos foram feitos e (5) Quadros de avaliação da 

qualidade dos artigos selecionados. Para ter acesso ao material suplementar, favor 

entrar em contato  com os autores. 

De acordo com a Resolução do CNS n° 466 de 12 de dezembro de 2012 e da 

Resolução CNS nº 510, de 07 de abril de 2016 não foi necessário o registro no Sistema 

Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

(SISNEP)  via Plataforma Brasil. 

 

4. RESULTADOS 

 

25 artigos foram selecionados, sendo 18 estudos transversais e 6 estudos de 

coorte. Os achados demonstram que intervenções proporcionam benefícios na 

condição de  manter o registro prospectivo e consecutivo dos dados de prescrição de 

antibióticos aos pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (Tabela 

1). Quando a distribuição dos estudos por país e continente os mesmos predominam 

na continente europeu e no continente americano (Material Suplementar 4). 

Na Tabela 2 se observa que Hwang et al.(20) e Souza-Oliveira et al.(32) 

apresentam evidências de que intervenções profissionais direcionadas aos 

prescritores quanto a análise e/ou avaliação de caso clínico promovem a redução da 

prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados (PIP). Patel et al.(16), 

Quintanilha et al.(17), Muroi et al.(28), Okumura et al.(35), Goemaere et al.(19), Călina et 

al.(25), Muroi et al.(28), Okumura et al.(35) apresentam evidências de que intervenções 

profissionais direcionadas aos prescritores quanto a análise e/ou avaliação de caso 

clínico promovem a melhoria do uso de medicamentos apropriados e seguros. Souza-

Oliveira et al.(32) apresentam evidências de que intervenções profissionais 

direcionadas aos prescritores quanto a análise e/ou avaliação de caso clínico 

promovem a melhoria da adesão ao tratamento. Elliott et al.(18), Khdour et al.(22) 

apresentam evidências de que intervenções profissionais direcionadas aos 

prescritores quanto a análise e/ou avaliação de caso clínico promovem a redução de 

prescrições antimicrobianas. Silva et al.(23), Călina et al.(25), Souza-Oliveira  et al.(32) 

apresentam evidências de que intervenções profissionais direcionadas aos 

prescritores quanto a análise e/ou avaliação de caso clínico promovem a redução de 

resultados negativos de saúde associados a medicamentos. Hwang et al.(20), Călina 

et al.(25), Goemaere et al.(19), Okumura et al.(35) apresentam evidências de que 
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intervenções profissionais direcionadas aos prescritores quanto a análise e/ou 

avaliação de caso clínico promovem a redução da resistência bacteriana. Kapadia et 

al.(21), Remschmidt et al.(29) e Sharma et al.(36) apresentam evidências de que 

intervenções profissionais direcionadas aos prescritores sobre a revisão da utilização 

de medicamentos melhora a adesão ao tratamento. Chapuis et al.(15) apresentam 

evidências de que intervenções profissionais direcionadas aos prescritores sobre a 

revisão da utilização de medicamentos promovem a redução de eventos adversos a 

medicamentos. Remschmidt et al.(29) apresentam evidências de que intervenções 

profissionais direcionadas aos prescritores sobre a revisão da utilização de 

medicamentos promovem a redução da resistência bacteriana. Chaitoff et al.(14) 

apresentam evidências de que intervenções profissionais direcionadas aos 

prescritores sobre intervenções educativas para os prescritores reduzem a prescrição 

de medicamentos potencialmente inapropriados (PIP). Valério et al.(37) apresentam 

evidências de que intervenções profissionais direcionadas aos prescritores sobre 

intervenções educativas para os prescritores reduzem resultados negativos de saúde 

associados a medicamentos. Valério et al.(37) apresentam evidências de que 

intervenções profissionais direcionadas aos prescritores sobre intervenções 

educativas para os prescritores reduzem a resistência bacteriana. Singh et al.(31) 

apresentam evidências de que intervenções organizacionais direcionadas ao uso de 

tecnologia de informação e de comunicação por meio de serviços de informações 

sobre medicamentos promovem a melhoria do uso de medicamentos apropriados e 

seguros. Hughes et al.(27) apresentam evidências de que intervenções organizacionais 

direcionadas ao uso de tecnologia de informação e de comunicação por meio de 

sistemas de suporte à decisão clínica. Howard  et al.(26) apresentam evidências de que 

intervenções governamentais que regulam a prescrição proporcionam a melhora da 

adesão, a redução de prescrições antimicrobianas e a redução da resistência 

bacteriana. 
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Tabela 1 - Perfil e qualidade dos artigos selecionados 

ARTIGO/QUALIDA
DE 

OBJETIVO MÉTODO CONCLUSÃO 

 
Chaitoff et al.(14) 

AQEC: 4/7 

Identificar padrões de erros de pedidos de 
medicamentos entre os residentes de cirurgia geral, 
que pode fornecer metas educacionais para reduzir 

erros de medicação nessa população de 
prestadores. 

Estudo de 
Coorte. 

Este estudo identificou que erros de pedidos de 
medicamentos são comuns e estão associados a 

classes terapêuticas específicas, no início de anos 
letivos e pacientes em unidade de terapia intensiva. 
Estes achados representam alvos potenciais para 
intervenções educacionais e destacar o papel das 

equipes interdisciplinares na prestação de cuidados 
cirúrgicos de qualidade. 

 
Chapuis et al.(15) 

AQEE: 14/33 

Avaliar o impacto de um farmacêutico dedicado em 
um departamento acadêmico de Anestesiologia e 

Cuidados Intensivos. 

Avaliação 
Econômica 

A integração de um farmacêutico no Departamento 
de Anestesiologia e Cuidados Críticos foi associado a 
intervenções para corrigir problemas relacionados a 

medicamentos e contendo custos farmacêuticos. 
Farmacêuticos devem desempenhar um papel central 

em tais ambientes médicos, para otimizar o uso de 
drogas e dispositivos médicos. 

Patel et al.(16) AQET: 
6/7 

Estudar o perfil de prescrição e utilização de 
antibióticos em pacientes internados na UTI. 

Estudo 
Transversal. 

Para reduzir o tempo de internação e otimizar a 
qualidade, métodos para melhorar a conformidade 
com os esquemas de administração de antibióticos 

deve ser investigada. 

Quintanilha et al.(17) 

AQEC: 4/7 

Avaliar os resultados e o impacto 
farmacoeconômico do uso de colistina e polimixina 

B no tratamento de infecções nos ocomiais. 

Estudo de 
Coorte. 

Não encontrado diferença entre mortalidade em 30 
dias e nefrotoxicidade entre os grupos; no entanto, a 

colistina provou ser a melhor opção do ponto de vista 
farmacoeconômico. 

Elliott et al.(18) AQET: 
3/7 

Examinar as práticas de prescrição antimicrobiana 

associadas à pneumonia associada ao ventilador de 
dados coletados durante uma auditoria da prática e 
resultados em unidades de terapia intensiva (UTI) 

em um estudo publicado anteriormente. 

Estudo de 
Coorte. 

A cultura de escarro nos relatórios de pneumonia 

associada a ventilação não pareciam contribuir para 
as decisões de prescrição, mas a suspeita médica de 

infecção pulmonar ao invés de critérios de 
pneumonia associada a ventilação utilizou a terapia 

empírica em concordância das diretrizes. 

Goemaere et al.(19) 
AQEC: 5/7 

A tendência de incidência nas unidades de terapia 
intensiva (UTI) e não UTI foram investigadas, bem 

 
Estudo 

A incidência de candidemia aumentou em todo o 
hospital, impulsionada por UTI. A vigilância da 
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como a influência de exposição antifúngica na 
distribuição das espécies. 

Transversal. epidemiologia da candidemia em escala local é de 
alto valor para orientar estratégias de tratamento 

empírico. 

Hwang et al.(20) 
AQET: 6/7 

Avaliar o impacto de um especialista em doenças 

infecciosas (IDS) Programas de Gerenciamento de 
Uso de Antimicrobianos (ASP) em um grande 

hospital coreano. 

Estudo 
Transversal. 

Em uma organização liderada pelo IDS, os ASP 
promove uma redução significativa no uso de 

antibióticos e uma diminuição na taxa de resistência a 
antibióticos, sem alterar as taxas de mortalidade em 

um grande hospital coreano. 

Kapadia et al.(21) 

AQET: 5/7 

Um estudo de entrevista com informantes-chave foi 

realizado para descrever a características e 
estratégias inovadoras dos principais ASP. 

Estudo 
Transversal. 

O estudo fornece informações valiosas sobre a 
implementação do programa em uma amostra dos 
principais ASP nos Estados Unidos da América. 
Esses ASP usaram a expansão de pessoal para 

amplificar o impacto do ASP e integraram os recursos 
de TI no fluxo do trabalho diário para melhorar a 
eficiência. Essas descobertas podem ser usadas 

para orientar a implementação em outros hospitais e 
ajudar em futuras políticas desenvolvimento. 

Khdour et al.(22) 

AQET: 6/7 

Aferir o impacto clínico das intervenções do 
Programas de Gerenciamento de Uso de 

Antimicrobianos (ASP) sobre pacientes internados 
na UTI de um Complexo Médico Palestino. 

Estudo 
Transversal. 

O Programa de Gerenciamento de Uso de 
Antimicrobianos (ASP) foi associado a um impacto 
positivo no uso de antimicrobianos, tanto na duração 

da terapia, quanto no tempo de permanência. 

Silva et al.(23) AQET: 
5/7 

Descrever e avaliar o acompanhamento 
farmacoterapêutico por um farmacêutico clínico em 

uma unidade de terapia intensiva. 

 
Estudo 

Transversal. 

Acompanhamento farmacoterapêutico realizado por 
farmacêutico em UTI foi capaz de detectar 

problemas na terapia medicamentosa e propor 

intervenções clinicamente relevantes. 

Waele et al.(24) 

AQET: 5/7 

Apresentar as discussões, listar prioridades no 

gerenciamento da infecção por patógenos MDR, 
identificando áreas que exigem urgentemente mais 
pesquisas e fazer recomendações que podem ser 

implementadas hoje. 

Estudo 
Transversal. 

Estreita colaboração com especialistas e a 

combinação de outras intervenções nos programas 
de administração de antibióticos deve ser prioridade 

em todas as UTI, reduzindo RAM e tratar 
efetivamente os pacientes. 

 
Călina et al.(25) 

AQEC: 4/7 

Identificar germes que produziram infecções de 
feridas cirúrgicas em pacientes, avaliando sua 

resistência a antimicrobianos e, realizar comparação 
dos perfis de resistência a antibióticos entre 
enfermarias cirúrgicas e unidade de terapia 

Estudo 
Transversal. 

Os dados coletados deste estudo podem ajudar as 
equipes de controle infecção para estabelecer 

diretrizes eficazes para terapias com antibióticos em 
vários procedimentos cirúrgicos, a fim de minimizar o 
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intensiva, visando estabelecer protocolos. risco de desenvolver Infecção de Sitio Cirúrgico pela 
aplicação eficiente do arsenal antimicrobiano. 

 
Howard et al.(26) 

AQET: 3/7 

Fazer um inventário de indicadores que avaliam 
as prescrições de antibióticos e estão vinculados 

a metas e incentivos específicos, em nível 
nacional. 

Estudo 
Transversal. 

Indicadores nacionais, com metas e incentivos claros, 
não são comumente usados na Europa e nós 

observaram grandes variações entre os países em 
relação aos indicadores selecionados, às unidades 

de medida e alvos escolhidos. 

Hughes et al.(27) 

AQET: 3/7 

Desenvolver um modelo matemático sobre a 

evolução ecológica antimicrobiana em uma Unidade 
de Terapia Intensiva. 

Estudo 
Transversal. 

Os modelos fornecem uma estrutura conceitual para 

a coleta e interpretação das evidências necessárias 
para informar a administração de antimicrobianos. 

Muroi et al.(28) AQET: 
5/7 

Examinar um total de 1276 relatórios de incidência 
de erros de medicação (EM) ocorridos em 

ambientes hospitalares no região sudoeste dos 
Estados Unidos. 

Estudo 
Transversal. 

Conhecer os fatores que contribuem para erros de 

medicação, eliminar o risco de erros nas unidades 
hospitalares e fornecer educação e recursos para os 

enfermeiros ajudar a reduzir potenciais erros de 
medicação. 

 
Remschmidt et al.(29) 

AQET: 5/7 

Descrever avanços no desenvolvimentos no uso de 
antibióticos e taxas de resistência nas unidades de 

terapia intensiva ao longo dos anos de 2001 a 2015. 

Estudo 
Transversal. 

As taxas de resistência de patógenos 
multirresistentes gram-negativos nas UTIs 

aumentaram acentuadamente. O aumento em 
patógenos resistentes ao imipenem suscitam 
particular preocupação. O aumento do uso 

antibióticos de amplo espectro e/ou reserva podem 
ter contribuído para esse desenvolvimento. 

 
Sörgel et al.(30) 

AQET: 5/7 

Estudar as relações entre regimes otimizados de 

dosagem de antibióticos e os parâmetros 
farmacocinéticos e farmacodinâmicos. 

Originalmente estabelecidas em experimentos 
animais e sua utilização em pacientes. 

Estudo 
Transversal. 

Nos tempos em que todos os antibióticos podem ser 

medidos com novas tecnologias, a introdução do 
monitoramento terapêutico de medicamentos é 

sugerida para UTI. A ideia de um laboratório central 
para monitoramento de antibióticos é preconizada. 

Singh et al.(31) AQET: 
5/7 

Monitorar o uso de antibióticos com antibióticos 
restritos em unidades de terapia intensiva (UTI). 

Estudo 
Transversal. 

O uso de antibióticos se apresenta alta nas UTIs do 
hospital. O uso de antibióticos durante uma auditoria 
parece ser de uso inadequado, sendo 15 o número 
médio de medicamentos junto com os antibióticos O 
tempo de permanência nas UTIs permanece muito 

alto. 
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Souza-Oliveira et 
al.(32) AQET: 5/7 

Avaliar fatores que influenciam a mortalidade de 

pacientes com pneumonia associada a ventilação, 
incluindo resistência bacteriana, erros de prescrição 

e diminuição da antibioticoterapia. 

Estudo 
Transversal. 

Os erros de prescrição influenciaram a mortalidade 
de pacientes com pneumonia associada a ventilação, 
ressaltando o desafio do tratamento adequado, o que 

requer reavaliação contínua para garantir que a 
resposta clínica à terapia satisfaz as expectativas. 

 
Aryee et al.(33) AQET: 

6/7 

Investigar evidências sobre programas que 
proporcionam terapia antimicrobiana eficaz, 

salvaguardando sua efetividade para as gerações 
futuras. 

Estudo 
Transversal. 

Os programas de uso racional de antimicrobianos 
exigem um investimento inicial, demonstrando ser 

uma maneira eficaz de controlar o uso de 
antimicrobianos, estando associados a melhores 

resultados para os pacientes e custos reduzidos de 
assistência médica. 

Bassetti et al.(34) 

AQET: 5/7 

Estudo sobre pacientes graves e as estratégias 
diagnósticas e terapêuticas e o risco de desenvolver 

infecções por organismos multirresistentes 
adquiridas em hospitais. 

Estudo 
Transversal. 

Novos estudos para medidas de diagnósticos e 
controles de infecção e para evitar transmissão de 

patógenos MDR e XDR são necessários. 

Okumura et al.(35) 
AQEC: 5/7 

Avaliar um programa de manejo antimicrobiano 
integrado e seu efeito na mortalidade. 

Estudo de 
Coorte. 

O Programa de Administração de Antimicrobianos 
foi a estratégia mais eficaz, com mortalidade 

reduzida e Doses Diárias por 1000 pacientes/dia. 

 
Sharma et al.(36) 

AQET: 6/7 

Descrever e comparar prescrições de antibióticos 
em UTI em dois hospitais  do setor privado, um de 

ensino e um de não ensino em Ujjain, Índia. 

Estudo 
Transversal. 

A prescrição de antibióticos era comum nos dois 
hospitais. As prescrições de antibióticos no hospital 
de ensino apresentaram maior adesão ao WHOLEM 

e NLEMI. No entanto, é necessário desenvolver 
intervenções apropriadas para melhorar a prescrição 

de antibióticos nos dois hospitais. 

Valerio et al.(37) 
AQEC: 4/7 

Descrever a implementação e a relação custo-
eficácia e segurança do programa não obrigatório 

de administração antifúngica (AFSP) e o 
impacto nos custos. 

Estudo de 
Coorte. 

O programa não obrigatório de administração 
antifúngica (AFSP) reduziu gasto com antifúngico sem 
complicações para pacientes cuja os medicamentos 

foram trocados ou descontinuados. 
Legenda: AQEC: Avaliação da Qualidade de Estudos de coorte; AQEE: Avaliação de Qualidade de Estudos Econômicos; AQET: Avaliação 

de Qualidade de Estudos  transversais. 
Fonte: Intervenção na antibioticoterapia de uso restrito na unidade de terapia intensiva: revisão sistemática (2020). 
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Na Tabela 3 se observa que Patel et al.(16), Khdour et al.(22), Călina et al.(25) 

apresentam evidências de que intervenções profissionais por meio de análise e/ou 

avaliação de caso clínico direcionadas aos prescritores promovem a redução de tempo 

de internação hospitalar. Goemaere et al.(19), Hwang et al.(20), Călina et al.(25) 

apresentam evidências de que intervenções profissionais por meio de análise e/ou 

avaliação de caso clínico direcionadas aos prescritores promovem a redução de 

morbidade. Muroi et al.(28), Souza-Oliveira et al.(32), Okumura et al.(35) apresentam 

evidências de que intervenções profissionais por meio de análise e/ou avaliação de 

caso clínico direcionadas aos prescritores promovem a redução da mortalidade. Elliott 

et al.(18), Silva et al.(23) apresentam evidências de que intervenções profissionais por 

meio de análise e/ou avaliação de caso clínico direcionadas aos prescritores 

promovem a melhoria do estado de saúde do paciente. Patel et al.(16) apresentam 

evidências de que intervenções profissionais por meio de análise e/ou avaliação de 

caso clínico direcionadas aos prescritores promovem a melhoria da qualidade de vida 

do paciente. Quintanilha et al.(17) apresentam evidências de que intervenções 

profissionais por meio de análise e/ou avaliação de caso clínico direcionadas aos 

prescritores promovem a redução de custos de medicamentos. Remschmidt et al.(29) 

apresentam evidências de que intervenções profissionais por meio revisão da 

utilização de medicamentos direcionadas aos prescritores promovem a redução de 

morbidades. Kapadia et al.(21) apresentam evidências  de que intervenções 

profissionais por meio da revisão da utilização de medicamentos direcionadas aos 

prescritores promovem a melhoria do estado de saúde do paciente. Chapuis et al.(15) 

apresentam evidências de que intervenções profissionais por meio da revisão da 

utilização de medicamentos direcionadas aos prescritores promovem a redução de 

custos de medicamentos. Valerio et al.(37) apresentam evidências de que intervenções 

profissionais por meio de ações educativas direcionadas aos prescritores promovem 

a redução de custos de medicamentos. Hughes et al.(27) apresentam evidências de 

que intervenções organizacionais por meio do uso de tecnologia da informação e da 

comunicação utilizando-se de sistemas de suporte à decisão clínica promovem a 

melhoria do estado de saúde e a redução de custos de medicamentos. Howard et al.(26) 

apresentam evidências de que intervenções governamentais por meio de ações 

regulatórias que regulam a prescrição promovem a redução de internações 

hospitalares. 
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Tabela 2 - Intervenções e as evidências de desfechos clínicos 

 

 
INTERVENÇÕES 

DESFECHOS CLÍNICOS 
Erros de Medicação Adesão Problemas Relacionados aos Medicamentos 

Redução 
da 

Prescriçã
o* 

Melhoria do 
Uso  de 

Medicamentos
¥** 

Melhoria 
da 

Adesão 

Redução de 
Eventos 
Adversos 

Redução de  
Reações 
Adversas 

Redução de 
prescrições 

antimicrobianas 

Redução de 
Resultados 

Negativos de 
Saúde*** 

Redução 
da 

resistênci
a 

bacterian
a 

Intervenções 
Profissionais 

Direcionad
as aos 

prescritore
s 

Análise e/ou 
avaliação de 

caso clínico 

 
(20) 
(32) 

(16) (17) (19) 
(25) (28) (35) 

(28) (35) 
(32) (-) (-) (18) (22) 

(23) (25) 
(32). 

(20) (25) 
(19) (35) 

Revisão da 
utilização de 

medicamentos 

 
(-) 

 
(-) 

(21) (29) 
(36) 

 
(15) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(29) 

Intervenções 
educativas para 
os prescritores 

 
(14) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(37) 

 
(37) 

Direcionada
s aos 

usuários e 
cuidadores 

Intervenções 
educativas para 
os usuários e/ou 

cuidadores 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

Intervenções 
Organizacion

ais 

Uso de 
Tecnologia 

de 
Informação 

e de 
Comunicaç

ão 

Busca ativa de 
dados e 

informações do 
utente 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

Serviços de 
informações 

sobre 
medicamentos 

 
(-) 

 
(31) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

Sistemas de 
suporte à 

decisão clínica 

 
(-) 

 
(27) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(-) 

Uso de 
ferramentas de 
triagem de risco 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
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Cuidado Farmacêutico (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Gestão Técnica de 
Medicamentos† (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Intervenções Financeiras†† (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Intervenções 
Governament

ais 

 
Intervenções Regulatórias: 

 
(-) 

 
(-) 

 
(26) 

 
(-) 

 
(-) 

 
(26) 

 
(-) 

 
(26) 

Intervenções multifacetadas         
Legenda: ( ) = Referências (artigos pesquisados) e suas evidências. (-) = Não foi estudado e/ou não há evidências. † = Logística do medicamento. † † = 

Programas de incentivo para mudanças na prática da prescrição. 
††† = Políticas governamentais que regulam a prescrição. * = Medicamentos Potencialmente Inapropriados (PIP). ** = Apropriados e Seguros. *** = 

Associados a Medicamentos. Fonte: Intervenção na antibioticoterapia de uso restrito na unidade de terapia intensiva: revisão sistemática (2020). 
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Tabela 3 - Intervenções e as evidências relacionados aos desfechos de acesso, epidemiológicos, humanísticos e econômicos 

 
 

INTERVENÇÕES 

DESFECHO DE ACESSO AOS SERVIÇOS 
DESFECHOS 

EPIDEMIOLÓGICOS 
DESFECHOS 

HUMANÍSTICOS 

DESFECH
OS 

ECONÔMI
COS 

Redução 
de 

Consultas 
Ambulatori

ai s 

Redução 
de Visitas 
Domiciliar

es 

Reduçã
o  de 

Visitas* 

Redução 
de 

Internações 
Hospitalare

s 

Redução 
de Tempo 

de 
Internação 
Hospitalar 

Redução 
de 

Morbidade 

Redução 
de 

Mortalidade 

Melhoria 
do Estado 
de Saúde 

Melhoria 

da 
Qualidade 

de Vida 

Redução 
de Custos 

de 
Medicamen

tos 

In
te

rv
e

n
ç
õ

e
s
 P

ro
fi

s
s

io
n

a
is

 

D
ir

e
c
io

n
a
d

a
s
 

a
o

s
 

p
re

s
c

ri
to

re
s

 Análise e/ou 
avaliação 

de caso clínico 
(-) (-) (-) (-) 

(16) (22) 
(25) 

(20) (19) 
(25) 

(28) (32) 
(35) 

(18) (23) (16) (17) 

Revisão da 
utilização de 

medicamentos 
(-) (-) (-) (-) (-) (29) (-) (21) (-) (15) 

Ações 
educativas* 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (37) (14) (-) (37) 

D
ir

e
c
io

n

a
d

a
s
 a

o
s
 

u
s
u

á
ri

o
s

 

Intervenções 
educativas** 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

In
te

rv
e
n

ç
õ

e
s
 O

rg
a
n

iz
a
c
io

n
a
is

 

U
s
o

 d
e
 T

e
c
n

o
lo

g
ia

 d
e
 

In
fo

rm
a
ç
ã
o

 

e
 d

e
 C

o
m

u
n

ic
a
ç
ã
o

 

Busca ativa de 
dados e 

informações do 
utente 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

SIM*** (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Sistemas de 
suporte à decisão 

clínica 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (27) (-) (27) 

Uso de 
ferramentas de 
triagem de risco 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Cuidado Farmacêutico (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
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Gestão Técnica de 
Medicamentos† (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Intervenções Financeiras† † (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Intervenções 
Governamentais††† 

(-) (-) (-) (26) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Intervenções multifacetadas (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Legenda: ( ) = Referências (artigos pesquisados) e suas evidências. (-) = Não foi estudado e/ou não há evidências. † = Logística do medicamento. † † = 
Programas de incentivo para mudanças na prática da prescrição. ††† = Políticas governamentais que regulam a prescrição. * = Direcionadas aos prescritores. 

** = Direcionadas aos usuários e/ou cuidadores. *** = Serviços de informações sobre medicamentos 
Fonte: Intervenção na antibioticoterapia de uso restrito na unidade de terapia intensiva: revisão sistemática (2020). 
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Quanto aos determinantes sociais e de equidade, Chapuis et al.(15), Waele et 

al.(24),  Remschmidt et al.(29), Sörgel et al.(30), Aryee et al.(33) e Bassetti et al.(34) não 

abordam nenhum parámetro de determinantes sociais e de equidade. Chaitoff et al.(14), 

Patel et al.(16), Quintanilha et al.(17), Elliott et al.(18), Goemaere et al.(19), Silva et al.(23), 

Călina et al.(25), Howard et al.(26), Singh et al.(31), Souza-Oliveira et al.(32), Okumura et 

al.(35), Sharma et al.(36) e Valerio et al.(37) abordam local e sexo. Hwang et al.(20), Kapadia 

et al.(21), Khdour et al.(22) e Muroi et al.(28) abordam somente o local. Hughes et al.(27) 

aborda somente o sexo (Tabela 3). 

 
Tabela 3 - Determinantes sociais e de equidade 

ARTIGO 

DETERMINANTES SOCIAIS E DE 
EQUIDADE 

P R O G R E S S 

Chaitoff et al.(14) (+) (-) (-) ♀♂ (-) (-) (-) (-) 
Chapuis et al.(15) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Patel et al.(16) (+) (-) (-) ♀♂ (-) (-) (-) (-) 
Quintanilha et al.(17) (+) (-) (-) ♀♂ (-) (-) (-) (-) 

Elliott et al.(18) (+) (-) (-) ♀♂ (-) (-) (-) (-) 
Goemaere et al.(19) (+) (-) (-) ♀♂ (-) (-) (-) (-) 

Hwang et al.(20) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Kapadia et al.(21) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Khdour et al.(22) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Silva et al.(23) (+) (-) (-) ♀♂ (-) (-) (-) (-) 

Waele et al.(24) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Călina et al.(25) (+) (-) (-) ♀♂ (-) (-) (-) (-) 

Howard et al.(26) (+) (-) (-) ♀♂ (-) (-) (-) (-) 
Hughes et al.(27) (- ) (-) (-) ♀♂ (- ) (-) (-) (-) 
Muroi et al.(28) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Remschmidt et al.(29) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Sörgel et al.(30) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Singh et al.(31) (+) (-) (-) ♀♂ (-) (-) (-) (-) 

Souza-Oliveira et 
al.(32) 

(+) (-) (-) ♀♂ (-) (-) (-) (-) 

Aryee et al.(33) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Bassetti et al.(34) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Okumura et al.(35) (+) (-) (-) ♀♂ (-) (-) (-) (-) 
Sharma et al.(36) (+) (-) (-) ♀♂ (-) (-) (-) (-) 
Valerio et al.(37) (+) (-) (-) ♀♂ (-) (-) (-) (-) 

Legenda: P = Local de residência; R = Raça/etnia/cultura/idioma; O = Ocupação; G = Sexo/gênero; R 
= Religião; E = Educação; S = Estado socioeconômico; S = Capital social. ♂ = Masculino; ♀ = 

Feminino. (+) = Aborda; (-) = Não aborda. 
Fonte: Evidências sobre o diagnóstico precoce e exato de infecções assintomática do trato urinário 

em gestantes e a melhoria de desfechos clínicos, epidemiológicos, humanísticos, econômicos, 
acesso e  equidade (2020). 

 

5. DISCUSSÃO 

 

É descrito que os antimicrobianos são medicamentos com a propriedade de 
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suprimir ou destruir os patógenos, além de melhorar o prognóstico de doenças 

infecciosas (28). Observa-se que eles podem ser utilizados profilaticamente e 

terapeuticamente, mas seu uso crescente e indiscriminado é o principal fator 

relacionado ao surgimento de cepas microbianas resistentes(18). É essencial, para o 

uso racional de antimicrobianos, um sistema de prevenção de infecções 

nosocomiais(26). 

Demonstra-se a necessidade de desenvolver e implementar intervenções 

apropriadas para melhorar o uso de antibióticos em hospitais na Índia. Para minimizar 

a prescrição desnecessária de antibióticos são necessárias diretrizes locais de 

prescrição com recomendações específicas de diagnóstico (indicação) baseadas nos 

padrões locais de suscetibilidade a antibióticos e programas de administração de 

antibióticos(36). 

A atualização periódica das listas internacionais e nacionais existentes de 

medicamentos essenciais, a vigilância de infecções associadas aos cuidados de saúde 

com  monitoramento simultâneo da prescrição de antibióticos são aspectos relevantes 

que podem contribuir para intervenções farmacêuticas apropriadas(36). 

Sabe-se, que a resistência aos antimicrobianos nos ambientes de saúde vem 

aumentando em nível mundial. Isso representa desafios significativos para controle da 

infecção hospitalar. Novas classes farmacológicas foram desenvolvidas e, como 

resultado, houve um aumento na utilização sobre os antibióticos existentes, além do 

aumento da resistência bacteriana, comprovando que as taxas de resistência são 

maiores nos medicamentos de maior consumo, levando, consequentemente, a 

maiores desafios para o tratamento de pacientes (37). 

Ao avaliar os efeitos de um Programa de Administração de Medicamentos em 

Pacientes de UTI (por adesão voluntária) e, avaliar seu impacto econômico, Valério e 

colaboradores,(37) demonstraram que há evidência de que a intervenção farmacêutica 

(serviço farmacêutico) se mostra benéfica quando aplicada na prática diária, 

melhorando os resultados dos pacientes quanto a racionalidade da terapia 

medicamentosa antimicrobiana e com impacto significativo nos custos de 

medicamentos. 

O uso racional de   antibióticos   é   recomendado   pelas   sociedades 

científicas. Programas projetados para garantir o uso de antimicrobianos com 

qualidade conduz a melhores resultados clínicos, menos eventos adversos, menos 

cepas resistentes  a antibióticos e custos reduzidos. Já os programas de administração 
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antifúngica ainda não apresentam os mesmos resultados que os programas de 

administração de antimicrobianos (31, 33, 34). 

A prescrição antifúngica é difícil devido ao tipo de paciente afetado, a 

apresentação de sinais e sintomas clínicos inespecíficos e a baixa sensibilidade dos 

testes microbiológicos para fungos. Outrossim, a alta mortalidade das infecções 

fúngicas invasivas e as evidências de que a terapia precoce tem impacto na 

mortalidade levam ao uso prolongado da terapia empírica e preventiva(25). 

Călina e colaboradores(25) demonstraram que a resistência aos antibióticos 

variou bastante entre as espécies, sendo os mais resistentes os bastonetes Gram-

negativos não fermentadores. E. coli exibiu menor resistência às cefalosporinas, 

quinolonas e carbapenêmicos de terceira geração. Klebsiella foi resistente a 

cefalosporinas e penicilinas e, em certa medida, aos carbapenêmicos devido a 

produção de carbapenemase. As bactérias não fermentadoras foram altamente 

resistentes aos antibióticos, sendo geralmente sensíveis à colistina. S. aureus foi 

resistente a ceftriaxona (100%), penicilina (91,36%), amoxicilina/clavulanato 

(87,50%), amicacina (80,00%) e sensível a levofloxacino, doxiciclina, gentamicina, 

tigeciclina e teicoplanina. A resistência de Enterobacteriaceae foi apenas 

ligeiramente maior na UTI, particularmente  aos carbapenêmicos (imipenem, 31,20% 

na UTI versus 14,30% nas enfermarias cirúrgicas). 

Destaca-se que as taxas de infecção hospitalar são maiores nos hospitais de 

grande  porte e de ensino, variando de acordo com o tipo de vigilância utilizada e o 

grau de complexidade hospitalar. Estima-se que as taxas de infecções na UTI variem 

entre 18 e 54%, sendo cerca de cinco a dez vezes maiores que em outras unidades 

de internação(27). O aumento do risco de infecção por Enterobacteriaceae resistente 

a carbapenêmicos e a mortalidade de pacientes com esse tipo de colônias no 

momento da internação na UTI vem aumentado(32). 

Há evidências de que o sistema de seleção de antimicrobianos prescrito pela 

equipe multidisciplinar é a maneira mais eficaz de racionalizar seu uso, sendo uma 

ferramenta fundamental para o sistema preventivo(24). Infere-se que a adaptação do 

uso de antimicrobiano regular é crucial na UTI, pois o aumento de prescrições 

inadequadas, o uso excessivo e abusivo podem desenvolver patógenos 

multirresistentes, a seleção de mutantes resistentes ou o desenvolvimento de 

patógenos resistentes que colonizam a flora (16, 22)
. 
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É importante que as equipes de controle de infecção estabeleçam diretrizes 

eficazes para terapias com antibióticos em distintos procedimentos cirúrgicos, a fim 

de minimizar o risco de desenvolver infecção pela aplicação eficiente do arsenal 

antiinfecção(32). 

É necessário avaliar evidências quanto as práticas adequadas do uso de 

antibióticos para tratar colonização por Enterobacteriaceae, uma vez que essa 

família produz betalactamases; um dos principais mecanismos de resistência 

bacteriana que atuam contra drogas beta-lactâmicas(30). 

Observa-se, carência de estudos sobre evidências quanto aos tipos de 

intervenções farmacêuticas e a melhoria de desfechos clínicos, epidemiológicos, 

humanísticos, de acesso/equidade e econômicos(17, 20, 21). Contudo, quanto ao 

impacto nos custos e no consumo de antifúngicos; em especial para candins e 

voriconazol, o estudo de Valério e colaboradores,(16) demonstrou que os custos anuais 

foram reduzidos em 13,9% após 1 ano. Em adição, a implementação da intervenção 

junto ao leito reduziu os custos anuais em 12,7%, quando comparado ao ano anterior. 

O acompanhamento farmacoterapêutico realizado por um farmacêutico em 

uma Unidade de Terapia Intensiva Respiratória (UTIR) foi capaz de detectar 

problemas na terapia medicamentosa e fazer recomendações clinicamente 

relevantes(23). Um total de 324 Problemas Relacionados a Medicamentos foram 

identificados(15). O problema mais frequente dizia respeito a agentes anti-infecciosos 

(45%) e isso se devia principalmente à sobredosagem de medicamentos (30%). Os 

ajustes posológicos foram as intervenções mais frequentes realizadas pelo 

farmacêutico (43%). No período de sete anos, os custos farmacêuticos diminuíram 

9%, enquanto a atividade de atendimento na UTIR 55% (+ 12.022 procedimentos 

cirúrgicos e + 1.424 internações). 

A crescente prevalência de patógenos multirresistentes apresenta um enorme 

desafio para os profissionais médicos(29). Assim, sendo, o uso racional de antibióticos, 

definidos a partir das intervenções farmacêuticas é cada vez mais necessário; em 

especial para o caso de pacientes idosos internados nas UTIs(25). Os estudos são 

unânimes em afirmar que para retardar o aumento e a disseminação de patógenos 

multirresistentes nas  Unidades de Tratamento Intensivo, é necessária a adesão às 

medidas de higiene; assim como, o uso racional de antibióticos, tendo o apoio de 

equipes multidisciplinares (14, 19, 25). 
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5.1 Limitações 

 

Registra-se, como limitações, o fato de que os achados encontrados não 

permitiram a comparação entre os estudos, a qualidade dos artigos selecionados se 

apresentarem entre regular e boa, a ausência de registro de conflitos de interesse em 

alguns trabalhos e a possibilidade de se ter perdido estudos potencialmente elegíveis 

devido as distintas sinonímias dos descritores chaves. 

Os autores alertam para se ter cautela com a interpretação dos resultados, 

especialmente em face da dificuldade de agregar dados e da heterogeneidade dos 

estudos quanto a variação, tipos, intensidade e multiplicidade de indicadores e uso 

de síntese narrativa, uma vez que não foi possível fazer metanálise. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados sobre os programas de uso de antibióticos por meio 

de intervenções; em especial as intervenções farmacêuticas, evidenciam a redução 

significativa na resistência bacteriana em pacientes internados na UTI e a diminuição 

de  custos. 

A administração adequada de antibióticos em Unidades de Tratamento 

Intensivo inclui não apenas a identificação rápida e o tratamento ideal de infecções 

bacterianas para  pacientes críticos. Deve-se ser feita com base nas características 

farmacocinéticas- farmacodinâmicas de cada classe em especial, além disso, evitar a 

administração desnecessária de antibióticos de amplo espectro, manter o uso 

somente pelo tempo necessário e reduzir o número de pacientes recebendo terapia 

antibiótica indevida. 

Recomenda-se que todos os profissionais de saúde que cuidam de pacientes 

críticos considere a resistência antimicrobiana como parte de seus planos de 

tratamento de rotina; pois há evidencias de que uma atenção cuidadosa e focada, 

usando uma abordagem multidisciplinar, com a participação do farmacêutico, terá 

maior probabilidade de limitar o desenvolvimento e a disseminação de infecções 

resistentes aos  antibióticos nas Unidades de Tratamento Intensivo. 

Infere-se, por fim, a necessidade de estudos direcionados a buscar evidências 

robustas da importância do profissional farmacêutica quanto as suas potenciais 

intervenções (profissionais, organizacionais, governamentais, multifacetadas) e seus 
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respectivos desfechos clínicos, epidemiológicos, humanísticos, de acesso/equidade e 

econômicos. 
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ABSTRACT: OBJECTIVE: Although the birth process has undergone important 
transformations, pain is a central element, because it influences the experiences 
experienced by the mother and the baby during and after labor, with an important role 
in the care and watch of maternal and child health. Integrative and Complementary 
Practices is a technical innovation in the health area, recommended worldwide by the 
World Health Organization since the middle of the last century and, in Brazil, by the 
Ministry of Health. The aim of this study is to analyze the effects of Integrative and 
Complementary Practices on labor pain. 
 
METHODS: systematic review of the literature. RESULTS: 17 articles were considered 
of great relevance and are related to the following practices: Acupressure, Sacral 
Massage, Aromatherapy, Auriculotherapy, Swiss Balls, Crenotherapy, Immersion 
Baths, Acupuncture, Music Therapy, Reflexology and Respiratory Practices. 
CONCLUSIONS: The study corroborated the positive effects of Integrative and 
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Complementary Practices on pain relief during labor. 
 
KEYWORDS: Childbirth; Pain; Integrative and Complementary Practices. 
 
RESUMO: OBJETIVO: Embora o processo parir/nascer tenha passado por 
importantes transformações, a dor é um elemento central, pois influencia as 
experiências vivenciadas  pela mãe e pelo bebê durante e após o parto, com 
importante papel no cuidado e na vigilância da saúde materno-infantil. Práticas 
Integrativas e Complementares é uma inovação técnica na área da saúde, 
recomendada mundialmente pela Organização Mundial da Saúde, desde meados do 
século passado e, no Brasil, pelo Ministério da Saúde. O objetivo deste estudo é 
analisar os efeitos das Práticas Integrativas e Complementares na dor do trabalho de 
parto. MÉTODOS: revisão da literatura. RESULTADOS: 17 artigos foram considerados 
de grande relevância e estão relacionados às seguintes práticas: Acupuntura, 
Massagem Sacral, Aromaterapia, Auriculoterapia, Bolas Suíças, Crenoterapia, 
Banhos de Imersão, Acupuntura, Musicoterapia, Reflexologia e Práticas 
Respiratórias. CONCLUSÕES: O estudo corroborou os efeitos positivos de Práticas 
Integrativas e Complementares no alívio da dor durante o trabalho de parto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Parto; Dor; Práticas Integrativas e Complementares. 
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1. INTRODUCTION 

 

Childbirth is a set of mechanical and physiological phenomena that lead to the 

expulsion of the fetus and its attachments from the mother's body. Repetitive 

contractions associated with progressive dilation of the cervix which result in the 

expulsion of the fetus and placenta, constitute a painful process called "labor". The first 

stage begins with cervical dilation and ends in complete dilation of the cervix.(1) The 

second phase goes from there until the complete expulsion of the fetus when the final 

period of labor or third phase begins, which extends to the expulsion of the placenta.(2,3) 

Although physiologic and natural, childbirth is a complex phenomenon. Each 

labor is a unique process, with its own rhythm, with a future influence on the relationship 

between the people involved.(4) Pain is a physiological defense mechanism, which can 

be fired by a real or potential aggression.(5) The lived experiences at the time of delivery, 

positive or negative, influence in order to intensify or mitigate the painful perception. 

Fear, loneliness, disappointment, shame, sadness or anguish; as well as 

welcoming, listening or understanding are pointed out in the literature, influencing not 

only the relationship of the mother with her baby during childbirth but later during breast 

feeding, in the affective life of the woman, the child and/or the couple. Thus, pain is an 

individual expression which results from emotional interpretation and requires an 

attentive look at the sociocultural aspects involved.(4,5) 

Over millions of years human childbirth has left the intimate scope and passed 

on to the collective. The passage of individual experience through the stage of family 

experience, at the beginning was shared only among women until it became an 

institutionalized practice by professionals and hospitals and being regulated by public 

policies of many natures caused a clear transformation in personal experience for the 

mother and baby within the process and as it began to involve other individuals resulted 

in a relocation of the leading role among the various identities involved including the 

techniques used in the birth/birth phenomenon. Although the technical advances in 

scientism of recent centuries have been strongly legitimized by society they have not 

been sufficient to exclude maternal and child health from a problem zone.(6,7) 

The literature states that the best possible physical, emotional and 

psychological outcomes for women and their babies require care techniques in which 

health systems can provide the autonomy of all women or, in other words, the health 

system must provide the necessary resources for access to the best care during labor 
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centered not only on the child but on the satisfaction of the mother choices.(4) 

The Brazilian Unified Health System (SUS) is based on the right to humanization 

of obstetric and neonatal care as a central condition for the adequate follow-up of 

childbirth and the puerperium. Humanization consists, among others, two fundamental 

aspects. The first concerns the duty of Primary Health Care (PHC) services to receive 

with dignity the woman, the baby and the family. The institution and health professionals 

based on ethics and solidarity are required to organize the environment in a welcoming 

way both in the Basic Health Units (BHU) and in the hospital; that in the other hand must 

adopt conducts in order to solve the isolation proposed to women in the traditional care 

model. Beneficial practices should be implemented for the monitoring of childbirth and 

birth giving rise to traditional interventionist practices which although widely legitimized 

in the previous health model do not bring benefits to women and babies.(8) 

Complementary and Integrative Traditional Medicines (CITM) have resurged 

worldwide as a way to represent this new look at the health of the populations.(9) The 

term has been worked by the WHO concomitant with the concept of PHC. Since Alma-

Ata, through Astana the practices are included in the Global Action Program (GAP) for 

2030.(9-11) In Brazil is called ICP and its concept brings in the bulge the pillars of support 

of the SUS.(12) The new culture of care rescues the individual experiences of care, 

attention, well-being and quality of life individual and of the communities letting the 

protagonist leave the institutions and professions for the individual who demands care, 

in this case, for the parturient and her baby. 

The National Policy of Integrative and Complementary Practices in Health 

(PNPIC) was published in the Official Gazette (DOU) in 2006, with two important 

expansions in 2017 and 2018.(13) Currently 29 practices are contemplated by the policy 

to be inserted in the SUS: Acupuncture, Homeopathy, Phytotherapy, Anthroposophy 

and Termalism or Crenotherapy, included in 2006; Art therapy, Ayurveda, Biodance, 

Circular Dance, Meditation, Music Therapy, Naturopathy, Osteopathy, Chiropractic, 

Reflextherapy, Reiki, Shantala, Integrative Community Therapy and Yoga; included in 

2017 and Apitherapy, Aromatherapy, Bioenergetics, Family Constellation, 

Chromotherapy, Geotherapy, Hypnotherapy, Hand Enforcement, Ozone Therapy and 

Floral Therapy, included in 2018.(12,13) The NPICP is considered a major jump for the 

pluralism in the health area promoting epistemological enlargement and greater 

balance of power in the health area and is part of a health model based on inclusion. 

It is considered a technical innovation in health which admits the gaps left by scientism 
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and to make up for them seeks techniques or other successful experiences of the past 

in which many of them the scientific method has nothing to say. However, although they 

have been widely validated by humans experience as many of them have been passed 

from one generation to another for thousands of years they are a great challenge for 

the academy which has the need to train health professionals in a culture very different 

from the scientific from the one that has been predominant in the academic 

environment of health until then.(14) The aim of this work was to analyze contemporary 

academic literature with a look at the effects of ICP in the pain during labor. 

 

2. METHODOLOGY 

 

The study is a systematic review of the literature, a set of evidence from studies 

that seek to answer the following guide question: How ICP influences pain during the 

labor of pregnant women? The components of the research question followed the 

acronym PICO as described in Table 1.(15) 

 

Table 1 - Components of the research question, according to the acronym PICO 

Description Abbreviation Question components 

Population P Pregnant woman in labor 

Intervention I Integrative and Complementary Practices (ICP) 

Comparison C No comparison 

Outcome O Pain improvement 

 

 

For the selection of articles we used the thematic electronic base specialized in 

the area of ICP, the Virtual Library in Health in Traditional Medicine (VLH TM) which 

covers Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), LILACS 

(Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences). In addition, the Scielo, 

Pubmed and Capes databases were used. 

At first, to ensure reproducibility and avoid biases in research a search was 

conducted separately among the researchers, based on the search strategy which 

included pre-established terms (Medical Subject Heading terms) related to each other 

by: (labor obstetric) OR (obstetric labor) AND (therapies, complementary) OR (therapy, 

complementary) OR (complementary medicine ) OR medicine (complementary) OR 

(alternative medicine) OR (medicine alternative) OR (alternative therapies) AND(pain). 

The articles were identified and then randomized controlled trials in English and 
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Portuguese were included as well as articles published in the last 5 years (2016, 

2017, 2018, 2019 and 2020). 

Exclusion criteria were articles that did not cover the time of labor but other 

periods of pregnancy, such as antepartum and puerperium periods. We also excluded 

studies that performed pharmacological measures of anesthesia, other systematic 

reviews, other types of study such as qualitative and pre-experimental study, unrelated 

themes and duplicate articles. 

The evaluation for selection of articles followed an order of identification, 

selection, eligibility and inclusion. It was structured from the identification of the articles; 

elimination of duplicate work; filtering from reading titles, summaries and keywords; and 

filtering from the full reading of the articles. 

With this research, 1,173 articles were found, 267 in Pubmed, 482 in Scielo, 188 

in the VLH and 236 in the Capes Platform. At the end of the first stage, 295 articles 

were in Portuguese and/or English and have been published in the last 5 years. 56 

articles related to the theme through the reading of abstracts besides being 

randomized or controlled clinical trials (Flowchart). 

 

3. RESULTS 

 

After reading entirely the papers a total of 17 articles were considered of great 

relevance according to the inclusion criteria and used in the systematic review 

presented in summary in Table 2. 
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Table 2 – Summary table of the articles selected for systematic review, containing reference, 
sample, treatment, control treatment, pain scales used and the main result. 

 

Quote Sample Treatment 
Control 

Treatment 
Pain scales 

used Main Result 

(MAFETONI; 
SHIMO, 
2016).(16) 

156 pregnant 
women (n=52 
intervention, 

n=52 placebo 
and n=52  
control) 

Bp6 
acupressur

e for 20 
minutes 

Placebo: 
acupressão 

Control group: 
obstetric 
routine 

VAS reapplied 
immediatel y 

after treatment 
and 60 

minutes after 
treatment. 

Significant smaller 
VAS  in the 

intervention  group 
immediately  after 

acupressure 
(p=<0.0001) 

and after 1h of 
treatment (p=0.0001) 

when compared 
placebo and control 

group. 

(TÜRKMEN; 
ÇEBER 

TURFAN, 
2020).(17) 

60 pregnant 
women (n=30 
placebo and 

n=30 
intervention) 

Effective 
acupressur

e at SP6 
point during 
contraction 

Lightly 
touched the 
SP6 point 

during 
contraction 

NRS 
immediatel y 

after each 
acupressure 

There was no 
significant difference 

in pain perception 
between groups 

(p>0.05) There was 
a significant 

difference between 
the groups during the 
active phase of TP 

(p=0.002) 

(OZGOLI et 
al., 2016).(18) 

105 pregnant 
women (n=35 

LI4, n = 35 
BL32 and n= 35 
control group). 

One group 
received 

acupressure 
at  THE LI4 
point and 

the other at 
bl32 

Obstetric 
routine 

NRS in three 
cervical 
dilations 

before and 
after the 

interventio n 

There was a 
significant 

reduction in pain 
in the LI4 and BL32 

groups when 
compared to the 

control group 
(p<0.001) in all 
study periods 

(YILDIRIM; 
ALAN; 

GOKYILDIZ, 
2018).(19) 

72 pregnant 
women (n=36 
experimental 

group and n=36 
control group) 

Pressure 
with ice at 

LI4 point for 
80 minutes 

Obstetric 
routine 

VAS before  
the procedure, 

with 40 and 
80 minutes  of 

application 

Significant pain 
reduction in the 
experimental 

group compared to  
the control group 

(p=0.001) 

(TANVISUT; 
TRAISRISIL

P; 
TONGSONG

, 2018).(20) 

104 pregnant 
women (n=52 
experimental 

group and n=52 
control group) 

Application 
of aromatic 
oil (lavender, 

geranium 
rose, citrus 

and  
jasmine) 

Rotina 
obstétrica 

NRS in the 
latent phase, 

initial and 
Late active 

Phase of labor 

Significant reduction 
of pain in the  aroma 

therapy group 
compared to the 

control group in the 
initial phase and 

latente do TP 
(p<0,001). Pain in 

the  final active phase 
did not  have 
statistically 

significant values. 

(ESMAELZ
ADE H-

SAEIEH et 
al., 2018).(21) 

126 pregnant 
women (n=63 
experimental 

group and n=63 

Application 
of 

Boswellia 
carterii 

Placebo 

Numerical 
classificatio n 

scale 
Before the 

Intensity of pain in  
the  delivery of 

aromatherapy was 
significantly lower 
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control group) essential 
oil 

Every 30 
minutes 
until full 
dilation 

interventio n 
and with 

dilations 3- 4, 
5-7 and 8-10 

cm. 

than in the control 
group in dilations 3-

4, 5-7 and 8-10 
cm (p<0.05) 

(HAMDAMIA
N et al., 

2018).(22) 

110 pregnant 
women (n=55 
control group 

and n=55 
experimental 

group) 

Damascen
a Rose 

Essence 
every 30 

min 
starting 

with 4 cm 
dilation 

Normal saline 
solution 

NRS 10 
Minutes after 
inhalation in 3 

dilations (4- 
5, 6-7 and 

8-10 cm) 
between 
uterine 

contraction s 

Pain severity in the 
intervention group 
was significantly 
lower than in the 
control group in 

dilations (4-5, 6-7 
and 8-10 cm) 

(p<0.05). 

(MAFETONI 
et al., 

2015).(23) 

30 pregnant 
women (n=10 

auriculotherap y, 
n=10 control   

group and n=10 
placebo) 

Auriculothe
ra py with 

crystal 
microspher

es 

Placebo 
(auriculothera
p y with glass 
microspheres) 

and control 
group. 

VAS on 
admission, 
30, 60 and 

120 
minutes after 

the 
intervention 

There was no 
significant difference 
in pain between the 

groups before 
Treatment 

(p<0.318) with 30 
minutes (p=0.199), 

with 60 minutes 
(p=0.219 and 120 
minutes (p=0.271 

(MAFETONI 
et al., 

2019).(24) 

102 pregnant 
women (n=34 
auriculotherap 
y, n=34 control 

group and 
n=34 placebo) 

Auriculoth
era py 

microsphe
res  of 

crystals 

Placebo 
(auriculoteapi

a  at Sham 
points) and 

control group 

VAS 
applied on 
admission, 

reapplied with 
30, 60 

and 120 
minutes after 

interventio 
n 

Significant increase 
in  pain scores in 60 
(p=0.0060) and 120 
minutes (p=0.039) 
in the control and 
placebo groups. 

(VALIANI et 
al., 2018).(25) 

84 pregnant 
women (n=42 
control group 

and n=42 
intervention) 

Auriculothe
ra py with 
seeds and 

tips 

Obstetric 
Routine 

VAS applied 
during 

contraction s in 
dilations 3-5, 
6-8 and 9-10 
cm and after 
30 minutes of 

each 
intervention 

Pain in the 
auriculotherap y 

group was 
significantly lower 
than in the control 

group in 
interventions of 3-5 
cm (p=0.001), 6-8 

cm (p=0.001), 9-10 
cm (p=0.001) and in 
the second stage of 
delivery (p=0,001). 

(AKKÖZ 
ÇEVIK; 

KARADUMA
N, 2020).(26) 

60 pregnant 
women (n=30 
experimental 

group and  
n=30 control 

group) 

Sacral 
massage 

for 30 
minutes 

Obstetric 
Routine 

VAS after 
massages at 

all stages 

The pain score in 
the active phase 

was considered low 
compared to the 

control group 
(p<0,001). In the 

transition phase, the 
pain levels of the 

experimental group 
were considered 
significantly low 
compared to the 
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control group 
(p<0,05). 

(TAAVONI 
et al., 

2016).(27) 

90 pregnant 
women (n=30 

thermotherapy, 
n=30 Swiss 

ball and n=30  
control group) 

Use of birth 
ball and heat 

use 

Obstetric 
Routine 

VAS before 
the interventio 

n and all 30 
minutes until 

cervical 
dilation of 8 

cm. 

Pain score in the 
thermotherap 

y group 30 min 
after intervention 

was not significant 
(p=0.056), but the 

mean thermotherap 
y intensity score 
was significantly 

lower than the score 
in the control group 
in the periods of 60 
and 90 min after the 
intervention. There 

was a significant 
decrease in  pain 

scores in women in 
ball use after 30 min 
(p=0.001), 60 min 
(p=0.001) and 90 

min (p=0.001) 
when compared 
with the control 

group. 

(CAVALCANT
I et al., 

2019).(28) 

128 women 
(n=44 hot 

shower bath, 
n=45 Swiss 

ball and n=39 
hot bath+ 

Swiss ball) 

Swiss 
shower 

bath and 
swiss ball 
isolated 

and group 
with hot 

bath and 
swiss ball 
combined 

Absent 

VAS before 
and 30 

minutes after 
the  

intervention 

Pain perception 
increased  in all 

groups after 
therapies, showing 

statistically 
significant 

difference in the 
group that received 

the shower bath 
(p=0,001). 

(ASADI et al., 
2015).(29) 

63 pregnant 
women (n=32 
study group 
and n=31 

control group) 

Acupuncture 
at POINTS 

SP-6 and LI-
4 

False 
acupunctur
e at SP-6 
and LI-4 

VAS Before 
the  initiation of 
the procedure 

during the 
active phase 

of delivery and 
immediatel y 

after the 
end of 

acunpuncture 

The decrease in pain 
in the study group 
was slightly higher 
than in the control 
group but did not 
reach statistically 

significant variation 
(p=0,850). 

(GOKYILDI
Z SURUCU 

et al., 
2018).(30) 

50 pregnant 
women (n=25 
experimental 

group and  
n=25 control 

group) 

Listen to 
music in 

Acemasiran 
mode with 

headphones 
for 3 hours 

From 4 cm 
dilation 

Obstetric routine 

EAV with 30 
minutes after 

you start 
listening to the 
songs and 1 
hour apart 
during TP 

Pain level was 
similar in both 
groups at the 

beginning and in 
the first 30 minutes 

of PT, however, 
there was a 
significant 

difference in 
reducing pain after 

1 hour of labor 
(p<0,005) not 
experimental 
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group. 

(MOGHIMI- 
HANJANI; 

MEHDIZADE
H-

TOURZANI; 
SHOGHI, 
2015).(31) 

80 primiparous 
pregnant 

women (n=40 
experimental 
group e n=40 
control group) 

Foot 
reflexology 

for 40 
minutes 

Obstetric 
routine 

PRI 30, 60 
and 120 

minutes and 
immediatel y 

after the 
interventio n 

There was no 
statistically 

significant difference 
in the measurement 

of pain intensity 
before and 

immediately after  
the   intervention in 

both groups (p>0.05), 
but  there was 

significant statistical 
difference in  the 

reduction  of pain in 
the  intervention 

group at 30, 60 
and 120 minutes. 

(YUKSEL et 
al., 2017).(32) 

250 
participants 

(n=125 
intervention 
group and  

n=125 control 
group) 

Receive 
instructed 
breathing 
exercise 

Obstetric 
Routine 

VAS during 
the second 

stage of 
childbirth 

Breathing exercises 
were  effective in 
reducing pain by 

comparing  control 
group  and 

intervention 
(p<0,001). 

 
 

Among the 17 final articles 5 of them use the term "Acupressure" to designate 

the ICP studied, 3 have "Aromatherapy" associated with "Floral Therapy", 3 use 

"Auriculotherapy techniques", 2 studies use the association between "Swiss Balls", 

"Crenotherapy" and "Immersion Bath", 1 uses the term "Acupuncture", 1 "Music 

Therapy", 1 "Reflexology" and 1 "Respiratory Methods". 

 

4. DISCUSSION 

 

The articles in the most part showed positive results supporting the statement 

that ICP are tools that help in pain relief during labor. However, although Brazil has had 

a NPICP since 2006 with two important expansions in 2017 and 2018, institutionalizing 

29 different practices, among them, only 13 were objects of studies in the articles 

resulting from the search and out of the 17 articles that resulted for the final review only 

four are Brazilian and the same author is present in 3 of them.(12,13) 

The practices used to relieve pain during childbirth in the 17 studies on this review 

are already institutionalized by the NPICP and are described in Table 3.(33) 
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Table 3 – Description of Integrative and Complementary Practices (ICP) found in the articles, 
according to the Thematic Glossary of ICP, published by the Brazilian Ministry of Health, in 2018.(33) 

 
 

Practices for pain relief in labor 

Practice Definition 

Acupressure 

Therapeutic technique that generates physical pressure on acupuncture 
points to promote the psychic-organic regulation of the individual. It can 

be used as a therapeutic alternative in patients with needle phobia, 
such as children. In portuguese: acupressão. 

Acupuncture 

Health intervention technology that is part of the therapeutic resources of 
traditional Chinese medicine (TM) and stimulates points scattered 

throughout the body, along the meridians, through the insertion of fine 
metallic filiform needles, aiming at the promotion, maintenance and 

recovery as well as the prevention of injuries and diseases. Acupuncture 
may be of isolated or integrated use, with other therapeutic resources of 
TM or with other forms of care. The World Health Organization (WHO) 

establishes, member states, training and practice guidelines 
through the Benchmarks for Training and Practice in Acupuncture. In 

portuguese: acupuntura. 

Aromatherapy 
Therapeutic practice that uses the properties of essential oils to regain the 

balance and harmony of the body aiming at promoting physical and mental 
health. In portuguese: aromaterapia. 

Auricular 
acupuncture 

Synonymous with ear acupuncture. Therapeutic technique that promotes 
the psychic-organic regulation of the individual through stimuli in the 

energy points located in the ear – where the whole organism is 
represented as a microsystem. Ear acupuncture stimulates neuroreactive 

zones by means of needles, steel spheres, gold, silver, plastic, or 
mustard seeds, previously prepared for this purpose. It originates in the 

Chinese and French schools, and the Brazilian 
one is constituted from the merger of these two. In portuguese: 

auriculoterapia 

Crenotherapy 
Therapeutic practice using mineral waters with medicinal properties, 

preventively or curatively. In portuguese: crenoterapia. 

Music therapy 

Expressive practice that basically uses music and/or its elements in its 
broadest sense - sound, rhythm, melody and harmony - in groups or 
individually. Music therapy facilitates and promotes communication, 
relationship, learning, mobilization, expression and other relevant 
therapeutic objectives, in order to promote the achievement of the 

physical, emotional, mental, social and cognitive needs of the individual. 
Develops potentials and restores functions so that the individual can 

achieve better inter-or intra-personal integration, improving the quality of 
life. In portuguese: musicoterapia. 

Reflexotherapy 
Therapeutic practical that uses the microsystems and reflex points of the 
body, existing in the feet, hands and ears, to assist in the elimination of 

toxins, pain sedation and relaxation. In portuguese: reflexoterapia. 

Thermalism 
Therapeutic practice consisting in the use of water with physical, thermal, 

radioactive and other properties – and eventually submitted to 
hydromechanical actions – as an agent in health 

 

treatments. The efficiency of thermalism in health treatment is associated 
with the chemical composition of water (which can be classified as sulfur, 
radioactive, bicarbonate, ferruginous, etc.), the form of application (bath, 

sauna, etc.) and temperature. In portuguese: termalismo. 
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Floral Therapy 

Therapeutic practice that uses flower-derived essences to act in mental 
and emotional states. Bach's floral therapy, created by Englishman Dr. 

Edward Bach (1886-1936), is the precursor system of this practice. 
Examples of other floral systems: Australians, Californians, Minas Gerais, 

Saint Germain, cerrado, Joel Aleixo, Mystica, Alaska, Hawaii. See 
Acupuncture; Aromatherapy; Aromatology; Essential oils factors; 

Integrative and Complementary Practices in Health. In portuguese: 
terapia floral. 

 

 

In the thematic glossary of ICP the terms Swiss Balls, Immersion Bath and 

Breathing Methods were not found. However, these terms appear in the academic 

literature as possible facilitators during labor. The "SwissBall" initially created to be a 

children's toy in Italy came to be called "Birth Ball" after been used in Swiss rehabilitation 

clinics for children with neurological problems began to be considerate a promoter of 

stretching, relaxation and strengthening of the musculature of the pelvic floor providing 

freedom to change position to the parturient which contributes to the active 

participation of the woman in the process of birth. The movement of the pelvis promotes 

the relaxation of the musculature which associated to the enlargement of the pelvis 

helps in the descent of fetal presentation in the delivery canal. Academic studies on the 

use of the Swiss Ball in labor, although scarce, present experiences in the scope of 

public policies for childbirth care in Brazil. Health professionals and researchers have a 

growing interest in this practice although there is still no consensus regarding its 

use.(33-35) 

Breathing Methods and Immersion Baths are very ancient practices in the 

history of humanity. The first are practices that consist of performing organized breaths 

instructed with the objective of reducing stress, anxiety and pain and, therefore, also 

considered in processes such as labor where deep, broad and rhythmic breaths are 

performed during contractions. Immersion baths, in its turn, can influence the pattern of 

uterine contractions and the duration of labor. Anthroposophy is a ICP institutionalized 

by NPICP which houses a specific type of bath, the "Anthroposophical Therapeutic 

Bath". This anthroposophical-based practice uses bathing as a complementary 

resource in health promotion. In this case, the therapeutic bath can occur with or 

without the use of heat or substances such as essential oils, plant emulsion and teas. 

It obeys a rhythmic sequence respecting a period of rest after bathing. It can be brush, 

friction, seat, among others. In portuguese: banho terapêutico antroposófico.(36-37) 

Analyzing the articles, by practice, we found the following results: 
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ACUPRESSÃO 

 

With a sample of 156 pregnant women the randomized study of Mafetoni and 

Shimo (2016) used the Acupressure in the BP6 point during contractions for a period 

of 20 minutes, and the intensity of pain was evaluated by the Visual Analog Scale (VAS) 

in the acupressure, placebo or control groups. VAS was applied at admission, reapplied 

immediately after treatment and 60 minutes after treatment. The mean pain due to VAS 

were not different in the three groups at admission (p-value=0.0929) but were lower in 

the acupressure group immediately after (p=<0.0001) and with 1 h of treatment 

(p=0.0001) when compared with placebo and control group.(16) 

In the study by Türkman and Çeber Turfan (2020) 60 pregnant women in the 

active stages (cervical dilation: 4-7 cm) and in the transition stage (8-10 cm) of labor 

received effective acupressure in the experimental group and touched lightly in the 

control group at theSP6 point during the contractions. The severity of labor pain was 

measured using a numerical classification scale (NRS) immediately after each 

acupressure/touch SP6 in the active and transition stages. There was no significant 

difference in pain perception among women in the experimental and control group (p 

>.05). There was a statistically significant difference found between the experimental 

group and the control group in the perception of pain in the active phase of labor (p 

=.002). There was no statistically significant statistic on the mean pain level of the 

groups in the transition phase of labor.(17) 

In the randomized study of Ozgoli et al. (2016) with 105 women divided into: an 

experimental group that received acupressure at the LI4 point, another that received 

acupressure at bl32 and the control group. Three cervical dilations (4-5, 6-7 and 8-

10cm) were performed in 6 contractions. Pain measurement tests demonstrated pain 

relief from three interventions in three study groups (P = 0.001, P = 0.009). The three 

groups were statistically different in relation to pain relief. The Mann-Whitney test 

showed a significant difference in pain relief between LI4 and the control group (P = 

0.001, P = 0.001), B32 and control group (P = 0.001, P = 0.001), and LI4 and BL32 

groups (P = 0.01, P = 0.03) in the first and second intervention periods, respectively. 

In the third intervention period, the acupressure groups (LI4 and BL32) were not 

significantly different according to pain relief (P = 0.18) but experienced an improvement 

in pain level compared to the control group (P = 0.001).(18) 

In the randomized clinical trial of Yildirim, Alan and Gokyildiz (2018) 72 pregnant 
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women were included, 36 in the experimental group and 36 in the control group to 

evaluate pain and delivery process with ice pressure applied in the large intestine. VAS 

was used to assess the pain level. Pain was evaluated before the procedure within 40 

and 80 minutes of application. Ice pack was applied to both hands in the LI4 region 

during all contractions from beginning to end totaling 80 min. The result showed a 

tendency to a fall in pain level in the experimental group compared to the control group 

(p=0.001).(19) 

 

AROMATHERAPY AND FLORAL THERAPIES 

 

The study by Tanvisut, Traisrisilp and Tongsong (2018) involving 104 pregnant 

women were randomized for application of aromatic oil (lavender, geranium rose, citrus 

and jasmine) at the same concentration, according to the patient's preference. 

Numerical pain scale was used in different stages of delivery, being 0 (without pain) and 

10 (greater pain) in the latent phase, initial and late active phase of labor. Pain scores 

during the latent phase (p< 0.001) and initial active phase (p = 0.010) were significantly 

lower in the aromatherapy group when compared to the control group (p = 0.031). Pain 

in the final active phase did not have statistically significant values.(20) 

According to Esmaelzade – Saeieh et al. (2018) and their work in which 126 

pregnant women were accompanied by a trained midwife who used essential oil from 

Boswellia Carterii (BC) or placebo randomly. The intervention was repeated in each 

woman every 30 minutes until total dilation (10 cm). Pain was questioned before the 

intervention and with dilations 3–4, 5–7 and 8–10 cm. During the comparison of the 

groups, it was observed that the intensity of labor pain in the aromatherapy group was 

significantly lower than in the control group in dilations 3–4, 5–7, and 8–10 cm (p< 

0.05).(21) 

In the randomized study of Hamdamian et al. (2018) 110 parturients received 

damascene rose essence in the group of aromatherapy and normal saline in the control 

group every 30 minutes starting with 4 cm of cervical dilation and continued until birth. 

Pain severity was measured 10 minutes after inhalation of the essences at 3 moments 

of dilation 4–5, 6–7 and 8–10 cm between uterine contractions. The severity of pain in 

the Aromatherapy group with damascene rose was significantly lower than the control 

group after the evaluation of the score during the cervical dilation process (4–5, 6–7, 

and 8–10 cm; p< 0.05).(22) 
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AURICULOTHERAPY 

 

The randomized controlled clinical trial study of Mafetoni et al. (2015) used a 

sample of 30 pregnant women, who were allocated in 3 groups: auriculotherapy with 

crystal microspheres (ACM), auriculotherapy with glass microspheres (AGM) 

(placebo), and control group. Pain scale was applied at the admission of the study and 

reapplied with 30, 60 and 120 minutes by the team of evaluators. As the point was 

located in the "point map" the crystals were inserted in the parturients of group ACM and 

pressed individually for one minute or until it caused a bearable pain to induce the 

stimulus. In the placebo group, the glass microsphere was also allocated according to 

the "point map" but the material did not exert pressure stimulus at the site at any point 

in the study. Pain was measured in the 3 groups by a VAS applied at the admission of 

the study and reapplied with 30, 60 and 120 minutes by the team of evaluators. 

Differences in VAS scores and pain assessment between the group before treatment 

(p=0.318), with 30 minutes/treatment (p=0.199), with 60 minutes/treatment (p=0.219) 

and with 120 minutes/treatment (p=0.271) showed no statistically significant results. 

Although there were no differences between the groups in relation to pain scores the 

perception of increased pain during contractions was higher in the placebo and control 

groups, which may show some beneficial effect of treatment with auriculotherapy.(23) 

In the randomized triple-blind study of Mafetoni et al. (2019) with 102 parturients 

3 groups were established: intervention (auriculotherapy), placebo (sham points) and 

control. Auriculotherapy applied with crystal microspheres at four strategic points and 

pain intensity was evaluated by VAS. The crystals in the parturients of the Group of 

Auriculotherapy were pressed individually for one minute or until it caused a bearable 

pain to induce the stimulus. The pre-elaborated questions and VAS were applied in the 

admission of the women in the study and after, reapplied with 30, 60 and 120 minutes, 

by the team of evaluators. The mean pain intensity was similar at admission (p=0.4475), 

but at 60 minutes (p=0.0060) and 120 minutes (p=0.039) there was a significant 

increase in pain scores among the parturients of the placebo and control groups with 

that this study concluded that the parturients who received auriculotherapy during labor 

showed a reduction in pain intensity.(24) 

In a study by Valiani et al. (2018) 84 nulliparous pregnant women were randomly 

divided into 2 groups, control and intervention (auriculotherapy). Several points in the 

interventional group were stimulated with seeds and tips in the active phase of delivery 
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for 1 minute and with 9-10 cm of dilation for 5 minutes. VAS was applied during 

contractions in dilations 3-5 cm, 6-8 cm and 9-10 cm in both groups, and in additional, 

after 30 minutes of each intervention in the group of Auriculotherapy. The mean severity 

of pain before the intervention of study group 2(1.51) and control group 3.05 (1.36) had 

no statistically significant difference (p=0.371). The pain of the group receiving 

auriculotherapy was significantly lower than that of the control group after the first 

intervention of Auriculotherapy with 3-5 cm (p=0.001) of dilation, in the intervention 

with 6-8 cm (P= 0.001), with 9-10 cm (P=0.001) and in the second stage of delivery 

(p=0.001).(25) 

 

SACRAL MASSAGE 

 

The study of Akköz Çevik; Karaduman, (2020) obtained a sample of 60 pregnant 

women who were randomized into an experimental group and control group to 

determine the effect of sacral massage on labor pain. The pain level was assessed by 

VAS. In the women of the experimental group massages were performed in the sacral 

region for 30 minutes (15 minutes by hand slip page and 15 minutes by vibration), in 

the latent phase (3-4cm), active (5-7cm) and transition (8-10cm) of labor. VAS was 

applied after massages in all phases in both groups. The score in the active phase was 

considered statistically low compared to the control group (P< .001). In the transition 

phase pain levels in the experimental group were considered significantly low 

compared to the control group (P< .05).(26) 

 

SWISS BALL WITH MASSAGES (SACRAL AND PERINEAL) AND HOT BAG 
 

In his randomized study of 90 women, Taavoni et a l. ( 2016) studied pain relief 

in labor in two intervention groups (use of Birth Ball and heat) and control group. The 

pain score was recorded using the VAS before the intervention and all 30 min until 

cervical dilation reached 8 cm in the 3 groups. There was no statistically significant 

difference between pain scores in women before the intervention in the three groups. 

There was also no statistically significant difference between women in pain scores in 

thermotherapy and control group after 30 minutes of intervention (p 1/4 0.056), but the 

mean pain intensity score in the thermotherapy group was significantly lower than the 

score in the control group in other periods (60 and 90 minutes after the intervention). 

There was a significant difference in pain scores among women in ball use after 30 
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minutes (P 1/4 0.001), 60 minutes (P 1/4 0.001) and 90 minutes (P 1/4 0.001) after 

intervention when compared to the pain scores of women in the control group. The 

mean pain severity score in the Birth Ball group was significantly lower than in the 

control group.(27) 

 

THERMALISM AND BIRTH BALL 

 

The randomized clinical trial of Cavalcanti et al. (2019) had 128 parturients 

allocated in three groups of therapies: hot shower bath (n=44), swiss ball (n=45) 

isolated and hot shower group and swiss ball combined (n= 39). Pain and anxiety 

perception was assessed before and thirty minutes after therapeutic intervention using 

VAS. Pain perception was similar in the three groups before the intervention and 

increasing in all groups after therapies, showing a statistically significant difference in 

the group that received the shower bath (p=,001). The therapies used did not interfere 

in the reduction of pain during labor.(28) 

 

ACUPUNCTURE 
 

In the study by Asadi et al., (2015) with a sample of 63 pregnant women 

acupuncture was performed at points SP-6 and LI-4 in the studied group and false 

acupuncture at the same points in the control group. VAS was used. The groups 

received acupuncture for 20 minutes at the beginning of the active phase of labor (>= 

4cm of dilation and 3 or more contractions lasting 40 seconds in 10 minutes). The pain 

scale was measured by VAS before the beginning of the procedure, during the active 

phase of delivery and immediately after the end of acupuncture. There was no 

statistical variation in the initial pain scores between the two groups (p=0.470). The 

decrease in pain in the studied group was slightly higher than that of the control group 

(2.5 vs. 2.38) but did not reach statistically significant variation (p=0.850).(29) 

 
MUSIC THERAPY 
 

In the study by Gokyildiz Surucu et al., (2018) 50 Turkish primiparous pregnant 

women were randomized in experimental group and control to analyze the effect of 

music on pain. VAS scale was used to analyze pain during childbirth. The women in 

the experimental group were placed to listen to music in Acemasiran mode with 
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headphones for 3 hours (20 minutes listening and 10 minutes resting) from 4 cm of 

dilation in which they were starting the active phase of labor. 30 minutes after listening 

to the songs and with 1 hour break during labor, pain perception was measured by 

VAS. Women in the control group were also evaluated in the same periods. After 

analyzing the results it was observed that the pain level was similar in both groups at 

the beginning and during the first 30 minutes of labor. However, there was a 

significant difference in pain reduction after 1 h of labor (p<0.005) in the experimental 

group.(30) 

 

PODAL REFLEXOLOGY 

 

Moghimi-Hanjani et al. (2015) analyzed in his randomized clinical trial the effect 

of reflexology to reduce pain intensity during labor. The study included 80 pregnant 

women who were randomly divided into the experimental group that received 40 

minutes of foot reflexology and the control group. Pain intensity was scored by the 

Questionnaire for Pain Rating Index (PRI) immediately after the end of the intervention, 

and 30, 60 and 120 minutes after the intervention in both groups. There was no 

statistically significant difference in the measurement of pain intensity before and 

immediately after the intervention in both groups (p>0.05) but there was a statistically 

significantly lower difference in pain reduction in the experiment group at 30, 60 and 

120 minutes.(31) 

 

BREATHING METHODS 

 

In the study by Yuksel et al. (2017) which evaluated the efficacy of breathing 

exercises in labor pain, 250 participants were randomized in intervention group which 

received instructed breathing exercises, and control group. In the intervention group 

respiratory training was performed in the first stage of delivery. Patients were observed 

during the second stage of delivery and breathing was monitored. VAS was used to 

measure pain during the second stage of delivery. The result of the study was that 

respiratory exercises were effective to reduce pain, comparing the intervention and 

control group (p<0.001).(32) 
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5. CONCLUSION 

 

After a review of the literature based on the last 5 years several studies were 

found studying the effects of the use of ICP on the pain relief during labor. All practices 

used in the studies, both those already legitimized by the NPICP, and those that have 

not yet been contemplated by the Brazilian Ministry of Health, were shown to be positive 

results for the pregnant women during labor. However, to ensure the effectiveness of 

the use of ICP and expand pluralism in the care and health care of users of the Brazilian 

Health System, as well as to evaluate and manage national public policies, which 

support the SUS, further studies would be needed. The scope of practices to be 

considered in these studies should also be expanded. Qualitative studies should be 

taken into account, considering that the health paradigm, in which the SUS has been 

building its main concepts, such as humanized childbirth, for example, is the same 

in which the concept of ICP has been approached worldwide. In this paradigm, 

individual experiences matters and scientific evidence matters as much as evidence of 

man's experiences on the surface of the earth in the millions of years preceding the 

Scientific Method. 
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CAPÍTULO 04 

PREVALÊNCIA DAS HEPATITES VIRAIS NO BRASIL EM PARALELO ÀS 
MEDIDAS ESTABELECIDAS PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, COM 
FOCO NOS TIPOS B E C 
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RESUMO: As Hepatites virais são um conjunto de doenças causadas por diferentes 
agentes etiológicos hepatotrópicos classificadas segundo sua etiologia, 
epidemiologia, modo de transmissão, prognóstico e profilaxia, tendo como principais 
as Hepatites A, B, C, D (Delta) e E. Este trabalho tem por objetivo analisar a 
prevalência das hepatites virais no Brasil, com foco nos vírus VHB e VHC e a 
correlação dessas patologias. Trata-se de um estudo de caráter epidemiológico 
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descritivo, cuja fonte é o banco de dados do Sistema Nacional de Agravos de 
Notificação (SINAN), tendo base os anos de 2016 a 2018, por meio da comparação 
da notificação dos casos nesse período. Após a análise dos dados, foi possível inferir 
que apesar de o número de novos casos não apresentar uma queda considerável, os 
óbitos reduziram de maneira expressiva, especialmente os causados por Hepatite C. 
Visto que o Brasil se comprometeu a adotar os objetivos propostos, ao analisar os 
dados dispostos pelo Ministério da Saúde podemos observar que a facilitação ao 
tratamento para HBV e HCV mostrou resultados na queda dos óbitos e que a 
preocupação com a vacinação e com o diagnóstico mais eficiente, mostra seus 
resultados na diminuição dos novos casos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Vigilância Epidemiológica; Cirrose Do Fígado; Flaviviridae; 
Icterícia. 
 
ABSTRACT: Viral hepatitis is a set of diseases caused by different hepatotropic 
etiologic agents classified according to their etiology, epidemiology, transmission, 
prognostic and prophylaxis, in which Hepatitis A, B, C, D(Delta) and E are the main 
types. This term paper aims to make an analysis through data base on the prevalence 
of viral hepatitis in Brazil, focusing on HBV and HCV virus, evaluating the prevalence 
of the HBV in Brazil, the assessment of HCV’s prevalence and the correlation of these 
two pathologies. This is an epidemiological study, whose source is the database of 
the National System of Notifiable Diseases (SINAN), using as years base 2016 to 
2018, by comparing the notification of the cases in these three years, verifying whether 
the disease prevalence has  increased or decreased over the past three years. After 
analyzing the data, it was possible  to infer that although the number of new cases did 
not drop considerably, deaths significantly decreased, especially those caused by 
Hepatitis C. Since Brazil committed itself to adopting the objectives proposed by WHO, 
after analyzing the data provided by the Ministry of Health, it can be observed that 
facilitating the treatment to HBV and HCV has shown results in the decreasing deaths 
and that the concern with vaccination and a more effective diagnosis, shows its results 
in decreasing new cases. 
 
KEYWORDS: Epidemiological Monitoring; Cirrosis Hepática; Flaviviridae; Jaundice. 
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1. INTRODUÇÃO 

Visto a dificuldade no controle das Hepatites Virais ao redor do mundo, sua 

prevalência permanece elevada apesar dos métodos empregados para o combate 

dessas patologias, o que levou a World Health Organization (WHO, 2016) a 

estabelecer em 2016 um projeto para o combate a ela, tendo como objetivo reduzir 

em 90% o número de novas infecções por hepatite e em 65% as mortes entre 2016 e 

2030 (WHO, 2016). 

A World Health Organization (WHO, 2016) lançou em 2016 uma campanha 

para combater as hepatites virais, definindo cinco prioridades que os países devem 

seguir, além de medidas que a própria WHO irá tomar, em apoio aos países, sendo 

elas: Estratégia 1: Informações para uma ação focada - desenvolver um forte sistema 

de informações estratégicas para entender as epidemias de hepatites virais e focar 

na resposta, Estratégia 2: Intervenções para o impacto - definir intervenções 

essenciais e de alto impacto nos serviços contínuos de hepatite que deveriam ser 

incluídos nos serviços prestados para benefício da saúde, Estratégia 3: Promovendo 

a equidade - fortalecimento dos sistemas de saúde e da comunidade para oferecer 

serviços de alta qualidade, a fim de alcançar cobertura equitativa e impacto máximo, 

Estratégia 4: Financiando para a sustentabilidade e Estratégia - propor estratégias 

para reduzir custos, melhorar eficiências e minimizar o risco de dificuldades 

financeiras para aqueles que necessitam dos serviços, Estratégia 5: Inovação para 

aceleração - promover e adotar a inovação para impulsionar progresso rápido. 

Em 1937, Findlay e McCallum observaram que a adição de soro humano na 

vacina contra febre amarela gerou casos de icterícia nos voluntários e estudos 

posteriores constataram que o soro era uma via de transmissão da doença, até então 

somente tida como icterícia. Eles observaram também que o período de incubação 

da hepatite infecciosa era menor do que o da hepatite transmitida de forma 

parenteral. Então, em 1947, McCallum utilizou as diferenças dos agentes causadores 

quanto ao seu período de incubação e designou os termos Hepatite A (HVA) e 

Hepatite B (HVB), para incubação de curta e longa duração, respectivamente. 

Posteriormente, essa terminologia foi aceita pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), e é utilizada até hoje (KRUGMAN; HAMMOND, 1967; FONSECA, 2010; 

BRASIL, 2018). 

Embora um tipo de hepatite não-A não-B transmitida de forma parenteral fosse 

conhecida, não se sabia sua fonte. Foi apenas em 1989, a partir de técnicas de 
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isolamento de material genético e biologia molecular, que Choo et al identificaram o 

agente responsável pelas hepatites pós-transfusionais não-A não-B, que foi chamado 

de vírus da hepatite C (VHC). E somente em 1990, foi identificado então o vírus da 

hepatite E (VHE), através de técnicas de clonagem molecular e transmissão 

experimental em macacos (CHOO, 1989; FONSECA, 2010; FERREIRA-JÚNIOR, 

2018; REYES, 1990). 

O VHB é um vírus de aproximadamente 42-45 nm, com um envelope lipídico 

composto pelo antígeno de superfície (HBsAg), um nucleocapsídeo constituído pela 

proteína do core (HBcAG) e pelo DNA viral parcialmente dupla, que pertencente 

à família Hepadnaviridae. Tem maior prevalência na África Subsaariana e no leste 

Asiático, sendo que de 5-10% dos adultos são portadores da situação crônica. 

Também é possível encontrar altos níveis de infecção crônica na região Amazônica 

e no Sudeste e centro da Europa (ALMEIDA, 2019; COX, AL, 2020) 

Já no Oriente médio e na Índia, estima-se que de 2 a 5% da população é 

infectada cronicamente. Segundo a World Health Organization (WHO), 

aproximadamente 240 milhões de pessoas no mundo inteiro são portadores de 

hepatite B crônica e estima-se que as mortes pela doença acumuladas no período 

de 2015 a 2030 podem chegar a 20 milhões. A probabilidade do desenvolvimento da 

forma aguda da doença aumenta com a idade do paciente, ao ponto que as chances 

são inversamente prováveis para a forma crônica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; 

YUEN MF). 

As altas taxas de mutação no genoma do vírus VHB são de grande influência 

quanto à dificuldade na profilaxia da hepatite B. A imunização tem como finalidade 

prevenir a forma aguda, impedir a cronificação e a evolução da doença para cirrose 

ou hepatocarcinoma, ajudando ainda na minimização da transmissão viral. Essa é a 

forma mais efetiva para a prevenção da infecção do vírus da Hepatite B, com uma 

resposta vacinal de 90 a 95% em adultos imunocompetentes (FERREIRA CT, 2004; 

KAMARULZAMAN A, 2016). 

O Vírus da hepatite C (VHC) é um Hepacivírus, pertencente à família 

Flaviviridae, envelopado, de aproximadamente 42-45 nm, tendo como material 

genético o RNA. A hepatite C tem distribuição mundial, sendo que as áreas mais 

afetadas são o centro e o leste asiático e o norte e leste Africano, onde a maioria das 

infecções é causada por procedimentos médicos não seguros (WHO, 2019; 

COPPOLA N, 2019). 
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O VHC possui alta diversidade viral, o que dificulta sua eliminação pelo 

sistema imunológico e pode levar à cronificação da doença. Ou seja, o paciente pode 

desenvolver tanto a forma aguda como a crônica, sendo que geralmente a infecção 

aguda assintomática, dificultando assim o diagnóstico precoce da infecção. Por volta 

de 30% das pessoas infectadas eliminam o vírus espontaneamente dentro de 6 

meses sem nenhum tipo de tratamento, sendo que os outros 70% das pessoas 

desenvolvem infecção crônica. Desses, o risco de evolução para cirrose é de 15 a 

30% dentro de 20 anos11,13,14. 

A World Health Organization (WHO) estima que 71 milhões de pessoas sejam 

portadoras da forma crônica da hepatite C e que em 2015, havia 1,75 milhões de 

novas pessoas infectadas pelo VHC e que em 2016, aproximadamente 399.000 

morreram de hepatite C, em sua maioria por cirrose ou hepatocarcinoma 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018; WHO, 2019). 

A transmissão do vírus é via parenteral ocorrendo geralmente por contato 

com sangue contaminado, onde as maneiras mais comuns de transmissão são: por 

injeção de drogas, reutilização ou uso inadequado de equipamentos médicos, como 

seringas, por exemplo, transfusão de sangue ou hemoderivados (WHO, 2016; 

TATEMICHI M, 2020). O diagnóstico da Hepatite C é feita em dois passos. Primeiro 

é feita uma busca sorológica por anticorpos anti-VHC; se o resultado do teste for 

positivo para anticorpos anti-VHC, é realizado então um teste confirmatório para que 

seja confirmada a infecção crônica, visto que muitos eliminam o vírus 

espontaneamente e mesmo que não mais infectadas, continuarão apresentando 

os anticorpos anti-VHC. Após a confirmação da infecção crônica, é necessário que 

o comprometimento do fígado seja diagnosticado (fibrose ou cirrose), que pode ser 

feito por biópsia ou outros testes não invasivos (REYES GR, 1990; TATEMICHI M, 

2020; WHO, 2019). 

O nível de dano é utilizado para que seja realizado o melhor tratamento 

possível para a doença. Acredita-se que os pacientes que receberam transfusão de 

sangue até o ano de 1991 podem ter sido infectados pelo vírus C, já que na época 

não havia os teste sorológicos para os doadores, e que este grupo deve fazer teste 

anti-VHC para que se confirme a presença ou ausência do vírus. Os antivirais podem 

curar mais de 95% das pessoas com hepatite C, diminuindo o risco de morte por 

cirrose ou câncer hepático (WHO, 2019; COPPOLA M, 2019). 

O presente trabalho se justifica através da avaliação de como essas medidas 



 
 

Brazilian Applied Science Review, Curitiba, v.5, n.2, p. 867-877 mar./abr. 2021 ISSN: 2525-3621 82 

propostas pela Organização Mundial de Saúde - WHO estão refletindo nos casos da 

doença no Brasil a fim de avaliar os dados e compará-los à meta estabelecida pela 

WHO para a erradicação da doença. Este trabalho tem por objetivo fazer uma análise 

através de banco de dados sobre a prevalência das hepatites virais no Brasil, com 

foco nos vírus VHB e VHC avaliando os impactos das medidas preventivas como 

forma de diminuir a incidência da doença em território nacional, analisando os dados 

junto às medidas para erradicar a doença em todo o mundo. Para tanto, tem-se por 

objetivo a avaliação da prevalência do vírus VHB e VHC no Brasil e a correlação 

entre essas patologias. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Está é uma pesquisa epidemiológica quantitativa observacional. Segundo 

Leite17, "Pesquisa quantitativa mede numericamente as variáveis. Este tipo de 

pesquisa utiliza instrumentos estruturados, que permitem mensurar e testar as 

hipóteses, além de gerar índices que podem ser utilizados para comparações" e "As 

pesquisas observacionais são realizadas com objetivo de levantar fatores de risco 

para as doenças, identificar efeitos colaterais de medicamentos e para avaliar as 

políticas públicas de saúde. Nesta pesquisa, os participantes não são sorteados para 

os respectivos grupos, porque já pertencem a eles". Trata-se de um estudo de caráter 

epidemiológico, cuja fonte é o banco de dados do Sistema Nacional de Agravos de 

Notificação (SINAN, 2020). 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de outubro de 2019 e novembro 

de  2019. Os anos bases para pesquisa no referido site serão 2016 a 2018, por meio 

da comparação da notificação dos casos nesses três anos, verificando se a 

prevalência da doença aumentou ou diminuiu no transcorrer desses três anos. 

De acordo com as normas constantes nas Resoluções nº 466/2012 e nº 

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil. Os dados apresentados são de 

domínio publico e não identificam os participantes da pesquisa. Dessa forma, não 

necessitam aprovação por parte do Sistema CEP-CONEP. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo o Sistema de informação de agravos de notificação (SINAN) e a 

plataforma de indicadores e dados básicos das hepatites nos municípios brasileiros, 

foi registrado um total de 192.088 casos de Hepatite B de 2010 a 2018 (Tabela 2) e 

um total de 207.582 casos de Hepatite C no mesmo período (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Casos de Hepatite B, por sexo e ano. 

Hepatite B 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Homens 7.382 8.876 8.741 9.036 9.177 8.779 
8.29

4 
7.894 7.799 

Mulheres 6.326 7.805 7.542 7.680 7.565 7.366 6.533 6.227 6.113 

Fonte: adaptado de indicadores e dados básicos das hepatites nos municípios brasileiros (2020) 

 

É possível observar que a partir de 2016, ano de início da medida proposta 

pela WHO, o número de casos de Hepatite B diminuiu, enquanto os casos de 

Hepatite C oscilaram (Gráfico 1), o que pode ser explicado devido a alteração na 

maneira de notificar a Hepatite C a partir de 2015. Até 2014, a hepatite C era 

notificada apenas se positiva para ambos marcadores pesquisados (anti-HCV ou 

HCV-RNA), o que mudou a partir de 2015, quando os casos passaram a ser 

notificados se positivos em apenas um dos marcadores. (Ministério da Saúde, 2018). 

É possível observar os dados dos casos de hepatite a partir de 2010 na tabela 2 e 

no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Casos de Hepatites Virais de 2015 a 2018 no Brasil 

 
Fonte: indicadores e dados básicos das hepatites nos municípios brasileiros (2020) 
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C em todos os anos, sendo que o HBV apresentou queda a partir de 2014 e o HVC 

apresentou queda de 2016-2017, mas mostrou uma pequena elevação no ano 

seguinte, como pode ser observado nas tabelas 1 e 2. A comparação pode ser 

melhor observada através das tabelas 1 e 2, que demonstram os casos por sexo e 

ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

 
Tabela 2 - Casos de Hepatite C, por sexo e ano. 

Hepatite C 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Homens 6.409 7.181 7.280 7.214 6.912 15.238 16.105 14.477 14.508 

Mulheres 4.550 5.302 5.530 5.464 5.119 11.682 12.682 11.191 11.655 

Fonte: adaptado de indicadores e dados básicos das hepatites nos municípios brasileiros (2020) 

 

Quanto aos óbitos, é possível observar uma queda a partir de 2016, tanto nos 

casos por Hepatite B quanto nos casos por Hepatite C, como representado na tabela 

3 e no gráfico 2. É possível observar que os óbitos por hepatite B apresentaram queda 

de 13,2% de 2016 para 2017 e a hepatite C mostrou uma redução de 15% no mesmo 

período, sendo que o número de casos de Hepatite B caiu 4,7% de 2016 para 2017 e 

1,4% de 2017 para 2018 e a Hepatite C, 10,6% de 2016 para 2017, porém, aumento 

de 1,9% de 2017 para 2018. 

 

Gráfico 2 - Óbitos por Hepatites Virais de 2014 a 2017 no Brasil 

 
Fonte: adaptado de indicadores e dados básicos das hepatites nos municípios brasileiros (2020) 

 
Na tabela 3, observa-se a relação do número de casos de hepatite B e C com 

os óbitos causados pelas patologias de 2014 a 2017, onde é possível verificar a 

redução progressiva dos dois fatores, principalmente a partir de 2016. 
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Tabela 3 - Relação de número de casos e óbitos por Hepatite B e C (2014-2017) 

Óbitos 2014 2015 2016 2017 Total 

Hepatite B 469 451 477 414 5.870 

Hepatite C 2.087 2.028 2.023 1.720 23.165 
Fonte: adaptado de indicadores e dados básicos das hepatites nos municípios brasileiros (2020). 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2018), uma nova abordagem está sendo 

adotada com o intuito de atingir a meta estabelecida pela WHO, visando facilitar o 

processo de tratamento para pacientes novos e antigos de hepatites virais, assim 

como também estão focando em realizar um diagnóstico mais eficiente e com a 

imunização da população. Como podemos observar nos dados analisados, é então 

possível inferir que apesar de o número de novos casos não apresentar uma queda 

considerável, os óbitos reduziram de maneira expressiva, especialmente os causados 

pela Hepatite C, conforme observado no gráfico 2, (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018) 

 

5 CONCLUSÃO 

 

As hepatites virais permanecem ainda como uma preocupação para a saúde 

mundial, vindo a tornar-se tema de uma campanha da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) para diminuir ao máximo o número de novos casos e de óbitos pela doença 

até 2030. Visto que o Brasil se comprometeu a adotar os objetivos propostos, ao 

analisar os dados dispostos pelo Ministério da Saúde podemos observar que a 

facilitação ao tratamento para HBV e HCV mostrou resultados na queda dos óbitos e 

que a preocupação com a vacinação e com o diagnóstico mais eficiente, mostra seus 

resultados na diminuição dos novos casos. Sendo assim, a permanência de 

comprometimento com o projeto pode levar o Brasil a se tornar um dos países a obter 

êxito no combate às hepatites virais, trazendo melhor qualidade de vida à população. 
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CAPÍTULO 05 

O PAPEL DO ENFERMEIRO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA FRENTE A 
MORTE  ENCEFÁLICA 
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RESUMO: DOS SANTOS, Jordana. O papel do enfermeiro da unidade de terapia 
intensiva frente a morte encefálica. [Monografia]. Goiânia: Centro de Estudos de 
Enfermagem e Nutrição/PUC-Go; 2017. O objetivo do presente estudo foi identificar o 
papel do enfermeiro frente à morte encefálica dentro da Unidade de Terapia Intensiva. 
O método utilizado consistiu em uma revisão de literatura por ser um método que 
possibilita a análise de material já publicado. Os resultados evidenciaram que o 
enfermeiro tem uma função de extrema importância frente à morte encefálica na 
unidade de terapia intensiva. A função deste profissional além de ser em relação ao 
paciente é de empatia e compreensão com a família com intuito de promover o 
transplante de tecido e órgãos daquele que é um potencial doador. A morte encefálica 
é um assunto ainda desconhecido pela sociedade brasileira. Ademais, há muitos 
profissionais de saúde que não conduzem a questão da morte encefálica de forma 
como determina os manuais e protocolos. O estudo leva a concluir que há uma 
necessidade de capacitação desses profissionais para haver um correto processo 
para o transplante de órgãos e tecidos do paciente em morte encefálica. Ademais, 
precisa haver uma supervisão desses enfermeiros quanto ao correto uso do protocolo 
de morte encefálica dentro da UTI. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Morte encefálica; Unidade de terapia intensiva. 
 
ABSTRACT: DOS SANTOS, Jordana. The role of nurses in the intensive care unit 
facing brain death [Monograph]. Goiânia: Center for Nursing and Nutrition 
Studies/PUC-Go; 2017. The objective of this study was to identify the role of nurses 
facing brain death in the Intensive Care Unit. The method used consisted of a literature 
review because it is a method that allows the analysis of previously published material. 
Results showed that nurses have an extremely important role in brain death in the 
intensive care unit. The function of this professional besides being in relation to the 
patient is to empathize and understand with the family in order to promote the 
transplantation of tissue and organs of the one who is a potential donor. Brain death is 
a subject still unknown by the Brazilian society. Moreover, there are many health 
professionals who do not deal with the issue of brain death in the manner determined 
by the manuals and protocols. The study leads to the conclusion that there is a need 
for training of these professionals to have a correct process for the transplantation of 
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organs and tissues from the brain-dead patient. Furthermore, these nurses must be 
supervised as to the correct use of the brain death protocol in the ICU. 
 
KEYWORDS: Nursing; Brain death; Intensive care unit. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O interesse em pesquisar o papel do enfermeiro frente a morte encefálica surgiu 

durante um estágio curricular realizado na graduação em enfermagem. Ao vivenciar a 

atuação do enfermeiro perante a morte encefálica observou-se falhas na correta 

execução das etapas do protocolo. Isso ocorre, provavelmente, por ser um assunto 

atual entre os profissionais de enfermagem exigindo mais estudos a respeito e devido 

as inúmeras funções do enfermeiro dentro da unidade de terapia intensiva, o que 

aumenta o risco de imperfeições no trabalho do mesmo. Ademais, a falta de 

capacitação do profissional pela instituição na qual trabalha bem comoo pouco 

conhecimento técnico cientifico sobre o assunto também propicia o incorreto manejo 

do protocolo de assistência ao paciente com morte encefálica. 

A morte encefálica é definida, de acordo com o Conselho Federal de Medicina 

(1997), como a presença de coma arreativo, ausência de atividade motora 

supraespinal e presença de apneia, consequente de lesão irreversível e de causa 

conhecida. Rodrigues, Stychnicki e Boccalon (2013) afirmam que a morte encefálica 

e diagnosticada por meio de exames complementares que devem demonstrar 

ausência de atividade elétrica cerebral ou metabólica cerebral ou, ainda, de perfusão 

sanguínea cerebral, excluindo-se hipotermia, distúrbios metabólicos e o uso de 

depressores do sistema nervoso central. 

As causas mais frequentes de morte encefálica são: traumatismo crânio-

encefálico (TCE), hemorragia subaracnóidea (HSA) ligada a uma ruptura de 

aneurisma, lesão após uma parada cardiorrespiratória (PCR), hemorragia cerebral e 

grandes lesões isquêmicas (AVE) (MANUAL PARANOTIFICAÇÃO, DIAGNÓSTICO 

DE MORTE ENCEFÁLICA E MANUTENÇÃO DO POTENCIAL DOADOR DE 

ORGÃOS E TECIDOS, 2016). 

Um estudo conduzido na região de Madrid no período de 1991 a 1993 

identificou que a incidência de morte encefálica nas Unidades de Terapia Intensiva foi 

de 13,6% de todos os óbitos que ocorreram nessas unidades10. Uma pesquisa feita 

na Inglaterra e País de Gales, nos anos de 1989 e 1990, revelou que em 9,9% de todos 

os falecimentos ocorridos em Unidades de Terapia Intensiva tiveram a morte 

encefálica comprovada (MASSAROLO, MORAES e SANTOS, 2012). 

No Hospital Universitário Saint-Luc – Bruxelas, no período de 1993 a 1997, a 

taxa de morte encefálica confirmada foi de 9% de todos os 37 pacientes. Dados 
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semelhantes foram encontrados em uma pesquisa realizada em Ankara, onde 8,3% 

dos falecimentos sucedidos nas Unidades de Terapia Intensiva também tiveram a 

morte encefálica comprovada (LIMA, 2013). 

No ano de 2006, foram notificados 5.627 casos de potenciais doadores no 

Brasil, sendo que apenas 1.109 se tornaram doadores efetivos. Mundialmente, o 

número de transplantes continua crescendo. Desde 1964, quando foi realizado o 

primeiro transplante de rim no Brasil, já ocorreram mais de 75.600 transplantes de 

órgãos sólidos (SILVA et al., 2012). 

O Brasil é considerado o segundo país em número de transplantes realizados 

a cada ano, sendo mais de 90% efetuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  Os 

doadores  vivos podem doar medula óssea, um dos rins, parte do fígado e parte do 

pulmão. Já de não vivos em morte encefálica possibilita-se a doação de coração, 

pulmões, rins, córneas, fígado, pâncreas, ossos, tendões, veias e intestino (PASSOS 

et.al., 2014). 

O número de doadores efetivos no estado de Minas Gerais aumentou em 19% 

em relação ao mesmo período de 2014, passando de 98 para 117 doadores. Em 

relação ao ano anterior, o número de transplantes realizados teve poucas variações. 

O transplante de fígado aumentou de 41 para 43, coração de 21 para 22 e rim de 290 

para 289. Este comportamento contrastou com a tendência nacional de redução 

destes parâmetros, que ocorreu pela primeira vez, desde 2007. 

A morte encefálica deve ser constatada e registrada pela equipe médica 

mediante os critérios definidos pelo Conselho Federal de Medicina (VIEIRA et.al, 

2016). Porém, para uma assistência integral e de qualidade, é imprescindível que toda 

a equipe conheça os procedimentos normatizados para realização das etapas que 

confirmam este diagnóstico, pois a equipe multiprofissional que atua nas Unidades de 

Terapia Intensiva irá colaborar na realização destes exames (LONGUINIERE et.al, 

2012). 

Neste contexto, a enfermagem vem se caracterizando como uma profissão que 

evolui constantemente na conquista de novos espaços e perspectivas, evidenciando 

o enfermeiro como profissional fundamental em todas as etapas do cuidar, sobretudo 

envolvendo o cuidar durante o processo de diagnóstico de morte encefálica, doação 

de órgãos e tecidos e transplantes (FREIRE et al., 2014). 

A Resolução nº 292/2004 do Conselho Federal de Enfermagem é a base legal 

para este cuidado, e determina que é responsabilidade do enfermeiro planejar, 
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executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos de enfermagem 

prestados aos pacientes com morte encefálica, potenciais doadores de órgãos e 

tecidos. 

Apesar desses esforços, o desconhecimento por parte dos enfermeiros sobre 

a atuação do mesmo no processo de morte encefálica ainda e uma realidade. Diante 

disto surge o questionamento: Qual o papel do enfermeiro frente ao diagnóstico de 

morte encefálica. 

Responder a esse questionamento e necessário pois mostrara a importância 

da atuação desse profissional para a efetivação de uma futura doação de órgãos. 

Devido aos poucos doadores e de órgãos em condição satisfatória, é essencial que o 

cuidado de enfermagem seja otimizado para que os pacientes com morte encefálica 

se tornem doadores efetivos. Ademais, a resposta do questionamento auxiliara para 

que possa haver melhor aproveitamento de todos os órgãos possíveis de serem 

transplantados. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Histórico do reconhecimento da morte encefálica 

 

Kinds (1963) afirma que a morte encefálica ocorre logo após a morte 

cardiorrespiratória. Os pesquisadores Drinker e Shaw na década de 1930 

conseguiram interromper, artificialmente, o processo dinâmico que envolve perda da 

função do tronco cerebral, a parada cardiorrespiratória em Copenhage. Observou-se 

que a instalação do respirador artificial previne a parada cardiorrespiratória bem como 

o uso de drogas vasoativas que mantem funções vitais de pacientes em morte 

encefálica (NETO, 2010). 

Em 1959 a morte encefálica foi descrita pelos franceses Molaret e Goulon 

através da apresentação de vinte e três pacientes com quadro neurológico grave. 

Caracterizava- se por imobilidade do globo ocular na posição neutra, midríase não 

reagente à luz, ausência de reflexo de piscamento, ausência de reflexo de deglutição, 

queda do queixo, ausência de resposta motora a qualquer estímulo, hipotonia 

muscular, arreflexiatendínea, reflexos plantares equivocados, retenção da contração 

muscular com edema muscular, incontinência esfincteriana, ausência de 

automatismo medular, ausência de respiração espontânea após descontinuação da 
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ventilação artificial, colapso cardiovascular imediato após descontinuação da infusão 

de noradrenalina, distúrbio da termorregulação e silêncio eletroencefalográfico 

(GARCIA, 2013). 

Após a morte encefálica ser descrita pelos franceses citados, em 1963 foi 

publicado, por Schwab et. al, o primeiro conjunto de critérios de morte encefálica que 

inclui ausência de respiração espontânea por 30 minutos, ausência de reflexos 

tendíneos de qualquer natureza, ausência de reflexos pupilares, ausência de reflexo 

óculo-cardíaco e 30 minutos de eletroencefalograma (EEG) isoelétrico (ANDRADE 

et.al., 2007). 

Em 1968 uma comissão criada com o objetivo de estabelecer o coma 

irreversível como um novo critério de morte foi criada. O denominado Harvard Medical 

School Committeeto Examine the Definition of Brain Death definiu e publicou critérios 

para estabelecer o conceito de morte encefálica. Os chamados critérios de Harvard 

incluíam coma aperceptivo e arresponsivo, ausência de reflexos e de quaisquer 

movimentos após uma hora de atenta observação, ausência de respiração após três 

minutos de desconexão do respirador, EEG isoelétrico, exclusão de hipotermia 

(abaixo de 32,2º C) e uso de depressores do sistema nervoso central, sendo 

necessária a repetição dos testes clínicos em 24 horas (VIEIRA et al., 2016). 

No Reino Unido, em 1976, houve a Conference of Medical Royal College. Esse 

evento introduziu a opção de utilização de outros exames complementares, como o 

teste de apneia, além do eletroencefalograma para a confirmação da morte encefálica. 

Entretanto, as atuais diretrizes sobre a morte encefálica foram delineadas em 1981 

tornando os critérios de diagnósticos mais seguros através da identificação adequada 

do paciente e da causa do coma. Também instituiu o motivo da irreversibilidade da 

morte encefálica e a exclusão de intoxicação exógena (MASSAROLO, MORAES E 

SANTOS, 2012). 

 

2.2 Limitações sobre o tema 

 

Um programa de transplante de órgãos muitas vezes e visto de forma isolada. 

Isso ocorre devido suas bases organizacionais, necessidades, seus modos de atuação 

e a composição da equipe serem semelhantes a outros programas fazendo com que o 

interesse em pesquisa e publicações nessa área sejam menores. Ademais, por se 

assemelhar a outros programas de saúde, muitos profissionais ou pesquisadores 
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podem pensar que já existem muita informação a respeito desse tema (VIEIRA et. al, 

2016). 

 

2.3 A responsabilidade legal do enfermeiro 

 

Deve haver dignidade e respeito no papel desempenhado pelo enfermeiro 

diante do paciente em morte encefálica na UTI, independentemente do procedimento 

a ser realizado. O conhecimento cientifico sobre fisiopatologia e de suma importância 

para esse profissional pois o mesmo lida com controle dos dados hemodinâmicos, 

hídricos e com a monitorização do paciente. Esses procedimentos auxiliam para que 

a doação de órgãos seja realizada de modo satisfatório (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE TRANSPLANTE DE ORGÃOS, 2015). 

De acordo com a lei número 9.434 a retirada de órgãos, partes do corpo ou 

tecidos de indivíduos falecidos para transplantes ou outra finalidade terapêutica 

dependera da autorização dos familiares. Este familiar pode ser o conjugue ou parente 

maior de 18 anos, obedecendo a linha sucessória de parentesco, até o segundo grau, 

firmada em documento subscrito por testemunhas presentes durante a verificação da 

morte (BRASIL, 1997). 

A esse propósito, Roza (2012) afirma que a família e o elemento principal no 

processo de doação de órgãos e transplante e que a transparência do processo ocorre 

somente quando a família e devidamente informada e esclarecida sobre a condição 

do paciente. Essa informação deve ser transmitida pelo enfermeiro da unidade de 

terapia intensiva de forma ética e de modo que gere o mínimo de sofrimento e angustia 

para o familiar. Nessas situações, a família deve ser entrevistada quanto à 

possibilidade da doação de órgãos e tecidos para transplante (SOUSA et. al, 2015). 

O objetivo da entrevista é garantir que os familiares do doador entendam a 

morte encefálica, identifiquem a vontade do falecido, esclareçam dúvidas sobre o 

processo de doação e transplante, além de oferecer apoio emocional e psicológico 

para os familiares (GARCIA, 2013). 

A Lei 10.211/2001 autoriza a família a admitir ou não o processo de doação, 

mesmo que o potencial doador tenha esclarecido em vida seu desejo de doar. Diante 

disso, é necessário que o enfermeiro oriente a família e tire suas dúvidas quanto à 

doação e aos procedimentos a serem realizados, esclarecendo quais órgãos podem 

ser doados e que isso não acarreta custos – arcados pelo SUS – e possibilita salvar 
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outras vidas (DANTAS, 2012). 

Algumas famílias de potenciais doadores, após a entrevista, não autorizam a 

doação dos órgãos e tecidos para transplante. Nesses casos, conforme a Resolução 

No. 1.346/91 do Conselho Federal de Medicina, o médico, após o esclarecimento 

sobre a morte encefálica aos familiares e registro em prontuário, deverá suspender 

todos os procedimentos de suporte terapêutico (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 1991). 

Portanto, do ponto de vista ético e legal, após confirmação do diagnóstico de 

morte encefálica, é dever do enfermeiro informar a situação de modo claro e detalhado 

aos familiares do paciente falecido, através da entrevista, para que a equipe medica 

possa suspender o suporte que mantém artificialmente o funcionamento dos órgãos 

vitais. A suspensão desses recursos não representa delito contra a vida, haja vista 

tratar-se de paciente morto (PASSOS, 2014). 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Identificar o papel do enfermeiro frente a morte encefálica dentro da Unidade 

de Terapia Intensiva 

 

3.2 Específicos 

 

• Descrever as etapas do protocolo de morte encefálica 

• Analisar as publicações existentes sobre a enfermagem e a morte 

encefálica 

 

3.3 Procedimentos metodológicos 

 

O método para o presente estudo consiste em uma Revisão Integrativa de 

Pesquisa  cuja coleta de dados se dará de forma online com publicações das bases 

de dados Scielo, BIREME, Medline e PubMed sobre o papel do enfermeiro na morte 

encefálica dentro da  unidade de terapia intensiva. 

A Revisão Integrativa de Pesquisa e um método amplo que permite ao 
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pesquisador a inclusão de literatura teórica e empírica, bem como outros estudos com 

abordagens quantitativas e/ou qualitativas (WITTEMORE, 2005). Esse método 

proporciona atualizações frente a um tema especifico, a partir da síntese de estudos 

já publicados. A Revisão Integrativa e constituída por seis fases (POMPEO et.al, 

2009). As mesmas serão  descritas abaixo. 

 

FASE 1: IDENTIFICAÇÃO DO TEMA OU QUESTIONAMENTO DA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

A identificação do tema: O papel do enfermeiro frente a morte encefálica e da 

questão norteadora “Qual o entendimento por parte dos enfermeiros sobre o protocolo 

de morte encefálica? Se deu pela vivência do pesquisador, em campo de estagio, em 

UTI e pelas poucas publicações referentes ao assunto. 

 

FASE 2: AMOSTRAGEM OU BUSCA NA LITERATURA 

 

Realizou-se a busca por meio de leitura, análise e interpretação de livros, 

periódicos, documentos mimeografados ou xerocopiados ou manuscrito. Esses 

documentos foram buscados no sítio da biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases 

de dados Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Caderno de Atenção Domiciliar 

(BRASIL), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), biblioteca digital 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), biblioteca convencional. 

Todo material recolhido foi submetido a uma triagem, a partir da qual e possível 

estabelecer um plano de leitura. Trata-se de uma leitura atenta e sistemática que se 

faz acompanhar de anotações e fichamentos que, eventualmente, poderão servir à 

fundamentação teórica do estudo. 

Foram incluídos artigos que preenchiam os objetivos do estudo, sendo 

analisados em seu contexto, bem como artigos completos; publicados no período entre 

2012 a 2016; disponíveis no idioma português; indexados nas bases de dados 

mencionadas. Foram excluídos os artigos anteriores 2012 e que não respondiam aos 

objetivos. No intuito de potencializar a obtenção de artigos que refletissem o tema em 

questão, além da utilização individual dos descritores para a busca nas bases de 

dados, foi realizada busca cruzada com o descritor “enfermagem”. As palavras chaves 

utilizadas para a busca foram: transplantes, doação de órgãos, morte encefálica (ME), 
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manutenção do potencial doador, cuidados de enfermagem e assistência de 

enfermagem. 

 

FASE 3: CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Será realizado o compilamento dos textos para serem inseridos em um quadro 

sinóptico que consistira na desconstrução dos estudos. O mesmo consistira na 

caracterização dos textos segundo título, ano de publicação, abordagem 

metodológica, formação dos autores e veiculo de publicação. Além desses itens, 

nos estudos foram observadas as informações sobre as metodologias utilizadas, os 

resultados alcançados e as conclusões a que os autores chegaram. 

 

FASE 4: AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO  

INTEGRATIVA 

 

Será realizada a busca inicial pelos resumos dos artigos que respondam aos 

descritores adotados e a análise dos dados ocorrerá por meio de leituras dos artigos 

e publicações com o intuito de obter respostas para os seguintes questionamentos: 

Qual o papel do enfermeiro frente a morte encefálica? Qual o entendimento por parte 

dos enfermeiros sobre o protocolo de morte encefálica? Essas respostas serão 

submetidas a uma verificação crítica, por parte do pesquisador, evitando informações 

confusas, distorcidas ou incompletas. Serãoselecionados aqueles que mencionavam 

fatores relacionados à morte encefálica em uti e a atuação do enfermeiro. 

 

FASE 5: INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A partir de repetidas leituras dos resumos selecionados na fase anterior, se 

extraiu aqueles estudos que versavam a respeito da proposta de sistematização da 

assistência de enfermagem para idoso em unidade terapia intensiva em domiciliar. 

Em relação ao tratamento dos dados, foi aplicado o método de Análise de 

Conteúdo, que propiciou o agrupamento do conteúdo estudado em categorias 

temáticas. A análise de conteúdo foi desenvolvida em três etapas: 

a) etapa I – pré-exploração do material: nessa etapa foram realizadas 

leituras flutuantes dos artigos selecionados no intuito de conhecer o 
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contexto e abstrair impressões importantes à construção da próxima 

etapa; 

b) etapa II – seleção das unidades de análise: após a interação dos 

pesquisadores com o material, foram destacadas sentenças, frase e 

parágrafo que se apresentavam com maior frequência no objetivo de 

construir unidades temáticas. 

c) etapa III – categorização dos estudos: nessa etapa por meio de leitura 

profunda do material distribuído nas categorias, foram expressos os 

significados e as interpretações abstraídas no intuito de construir novos 

conhecimentos. 

 

FASE 6: SÍNTESE DO CONHECIMENTO EVIDENCIADO NOS ARTIGOS 

ANALISADOS OU APRESENTAÇÃO DA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Após a leitura do material selecionado, as informações relevantes foram 

disponibilizadas em quadros. Na discussão dos dados, estes foram agrupados em 

categorias temáticas que demonstram a função do enfermeiro para com o paciente 

com morte encefálica e sua concepção sobre o protocolo de morte encefálica. 

A seleção dos estudos levou em consideração o que afirma Oxman, Cook E 

Guyatt (1994) em relação à classificação dos estudos conforme evidencias, amplitude 

e rigor metodológico utilizado. Portanto, foram escolhidos estudos como teses de 

doutorado, dissertações de mestrado e estudo de campo por ter uma maior veracidade 

em suas pesquisas e achados. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Perfil dos estudos 

 

Nos últimos cinco anos, ao se pesquisar em bases de dados virtuais em saúde 

como  Scielo, MEDLINE, LILACS e Pubmed encontrou-se um total de 1000 

publicações sobre o tema a enfermagem na assistência ao paciente em morte 

encefálica. Deste total, e possível ter acesso a 472 textos completos publicados. 

As bases citadas ainda permitem verificar os artigos mais citados e revistas 

como REBEn utilizando-se as palavras-chave: morte encefálica, transplante, doação 
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de órgãos e assistência de enfermagem. Através dessas palavras-chave foram 

encontradas 40 publicações que se adequavam ao tema proposto. 

Dos 40 artigos analisados, 15 foram publicados entre 2012 e 2014 e25 foram 

publicados entre 2015 e 2016. Dentre esses artigos, foram selecionados 17 por 

relacionarem de forma direta e exata com o tema abordado e por atenderem aos 

critérios de inclusão. O periódico com maior número de publicações sobre o papel da 

enfermagem frente ao protocolo de morte encefálica e a Revista Brasileira de Terapia 

Intensiva com 6 publicações. 

Desse ponto em diante, por meio das palavras-chave: morte encefálica, 

transplante, doação de órgãos e assistência de enfermagem foram analisados artigos 

das seguintes revistas: Cadernos de Saúde Pública, Revista Brasileira de erapia 

Intensiva, O Mundo da Saúde, Scientia Médica, Enfermería Global, Arquivos de 

Ciências da Saúde, Revista Pesquisa: Cuidados é Fundamental e Revista Brasileira de 

Enfermagem. Em outra análise, este estudo mostra que dos 17 artigos selecionados, 

13 (76%) foram escritos por enfermeiros, três (18%) por médicos e um (6%) por outros 

profissionais. 

Após a leitura exploratória das publicações, foi possível identificar a visão de 

diversos autores sobre o papel do enfermeiro em casos de morte encefálica em 

unidade de terapia intensiva. 

 

Caracterização das publicações 

 
 

Foram encontrados 40 artigos distribuídos de acordo com a tabela 1 

Artigos encontrados (Papel do enfermeiro frente a morte encefálica) 
Artigos analisados 40 
Excluídos por não se relacionarem com o tema 10 
Excluídos por repetição 5 
Excluídos após leitura na integra 8 
Artigos analisados na integra 17 

 

4.2 Categorização dos estudos 

 

Foi possível compilar os textos contidos na tabela I 

Categorização dos textos segundo o tipo de estudo, título, autor, ano, periódico, 

profissão, método, objetivo, resultados e conclusão. 
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Título / ano /periódico/ 
profissão 

Métodos / Objetivos Resultados Conclusão 

Assistência de 
enfermagem ao 

potencial doador de 
órgãos em morte 

encefálica 

 
Nancy Ramos Guetti e 
Isaac  Rosa Marques  

 
2007  

 
Revista Brasileira de  

enfermagem  
 

Acadêmica de 
enfermagem 

Revisão Bibliográfica  
não-estruturada. 

 
Descrever a 

importância da atuação 
do enfermeiro na 

assistência para a 
manutenção fisiológica 
de um potencial doador 

de morte encefálica 

E de 
responsabilidade da 

equipe de 
enfermagem 

monitorar os dados 
hemodinâmicos do  
potencial doador 

A manutenção do potencial 
doador inclui, desde o seu 
reconhecimento e posterior 

confirmação, o pleno 
conhecimento de todas as 

formalidades legais 
envolvidas no processo, a 

prevenção, detecção 
precoce e manuseio 

imediato das principais 
complicações advindas da 

ME para que os órgãos 
possam ser retirados e 

transplantados nas 
melhores condições 

funcionais possíveis. O 
enfermeiro deve estar 

capacitado a identificar tais 
alterações fisiopatológicas 

para que, junto com a equipe 
de saúde, possa instituir 

medidas terapêuticas 
adequadas. 

Morte encefálica: 
Assistência de 
Enfermagem 

Diogo Fraxino de Almeida 
e Felix de Oliveira 2010 

Jornal Brasileiro de 
Transplantes 

Diretor de enfermagem 
no Hospital Universitário 
de Maringá e enfermeiro 

da comissão intra-
hospitalar de doação de 

órgãos do hospital 
universitário de Maringá 

Pesquisa bibliográfica 
Descrever a 

determinação de morte 
encefálica e a 
assistência de      

enfermagem na 
manutenção do 

potencial doador de 
órgãos. 

O enfermeiro, como 
profissional 
envolvido 

diretamente no 
atendimento aos 
pacientes, deve 

auxiliar nos cuidados 
de potenciais 

doadores, evitando 
perda de órgãos por 

parada cardíaca 
durante o processo 
de determinação de 

ME. 

Durante todo período de 
determinação, os 

cuidados médicos e de 
enfermagem devem ser 

continuados e 
direcionados para as 

principais complicações 
de correntes do 

quadro de ME, visando a 
adequada manutenção 

dos órgãos e a viabilidade 
dos mesmos para 

transplante. 

Morte encefálica: 
cinquenta anos além do 

coma profundo Ilmar 
Correa 2010 Revista 
Brasileira de Saúde 

Materno Infantil. 
Professor da 

Universidade de  Medicina 
do Porto 

 

 

 

 

 

Revisão Bibliográfica 

 
Descrever a 
evolução da 

assistência de 
enfermagem ao 

paciente em morte 
encefálica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retirada de 
tecidos, órgãos ou 
partes do corpo 

humano destinados 
a transplante deverá 

ser precedida de 
diagnóstico de 

morte encefálica, 
constatada e 

registrada por dois 
médicos não 

participantes das 
equipes de remoção 

e transplante, 
mediante a 

utilização de 
critérios definidos 
por resolução do 

A assistência de 
enfermagem frente a 

morte encefálica 
necessita de uma maior 
supervisão. Ademais, e 

necessário uma 
capacitação do 

profissional de saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Braz. Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.2, p. 8244-8262 mar./apr. 2021 ISSN: 2595-6825 101 

Comunicação de más 
noticias:  temas éticos 
frente a situação de 

morte encefálica. 
Marcelo Jose dos Santos, 
Edvaldo Leal de Moraes e 

Maria Cristina Braga 
Massarollo. 2012 

Revista mundo da Saúde 
Doutorando da 

Universidade de São 
Paulo, Professor 

associado da escola de 
enfermagem da 

Universidade de São 
Paulo e  Doutoranda pela 
escola de  enfermagem 

da USP. 

Estudo de coorte 
 

Descrever aspectos 
éticos de intervenção 
para com a família do 

paciente em morte 
encefálica. 

Conselho Federal 
de Medicina. 

 

 
No processo de  

doação e 
transplante, a 

família é 
elemento principal, 
e a  transparência 
desse processo 

só ocorre quando 
a família é 

devidamente 
informada e 

esclarecida sobre 
a gravidade da 
condição do 

paciente, pois a 
falta de 

esclarecimento é  
percebida como 

uma  situação que 
gera  angústia,  

dor e desespero. 

O papel dos profissionais 
que prestam assistência 

aos  doadores e seus 
familiares é atuar dentro 
dos princípios éticos e 
legais que norteiam as 
práticas no processo de 
doação. Sendo assim, 

muitas questões podem 
interferir na viabilização de 

órgãos e tecidos para 
transplantes de doadores 

falecidos. 

Projeto educativo sobre 
doação de órgão sem 

sala de aula Marcia Floro 
da Silva, Camila 

Rodrigues Junqueira e 
Tiusa Macari 

2012 Jornal Brasileiro de 
Transplantes 
Docentes na 

universidade federal de 
pelotas e doutoranda 

na universidade federal 
de  pelotas. 

Pesquisa de campo 
 

Este trabalho teve 
como objetivo geral 

apreender o         
resultado do 

desenvolvimento de 
projetos educativos 

sobre doação de órgãos 
com crianças sob a 

perspectiva 
dos profissionais da 

educação. 

Verificou-se que a 
maioria dos alunos 

demonstrou 
interesse pelo tema; 
os professor e que 

trabalharam no tema  
com crianças até 
seis anos tiveram 

maior dificuldade do 
que os que 

trabalharam com 
crianças de 10 a 

11, do sexto ano do 
Ensino Médio, e 

com familiares das 
crianças de até seis 
anos, demonstraram 
menos envolvimento 
nas atividades que 
os Familiares das 

crianças 

Projetos como este devem 
ser desenvolvidos no âmbito 

da comunidade, 
independentemente da 

idade, por contribuir para a 
formação de opinião, além 

de, facilitar a multiplicação e 
disseminação do assunto 
para familiares e outras 

pessoas de sua convivência 
social. Respondendo à 

indagação central do objeto 
deste estudo, a doação de 

órgãos trabalhada com 
alunos em sala de aula é 
entendida pelos autores 

como uma das vias 
formadoras de opinião a 
respeito da doação de 

órgãos. 
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Manutenção 
hemodinâmica na morte 

encefálica 

 
Meirielle Sousa 

Passos, Max Oliveira 
Meneses, Daniele 
Martins de Lima 

Oliveira. 
 

2014 
 

Caderno de Graduação 
Ciências Biológicas e da 

Saúde 
 

Enfermeira graduada pela 
Universidade Tiradentes 

Enfermeira, graduada 
pela Universidade 

Tiradentes. Enfermeiro, 
Especialista em 

Enfermagem em Terapia 
Intensiva pela UNIG Pós- 

graduando em 
Enfermagem. 

Revisão Integrativa 
 

Analisar a conduta do 
enfermeiro com o 
paciente em morte 

encefálica. 
 
 
 

 

O enfermeiro deve 
estar atento às 

condutas a serem 
prestadas ao 

indivíduo em ME, 
pois a falha na 
manutenção       

deste 
Possível e/ou 

provável doador 
pode resultar na 
inviabilidade de 
um transplante. 

A maioria das alterações 
que ocorrem na morte 

encefálica possuía 
descrições bem definidas. 
As alterações renais foram 

pouco descritas na 
literatura, porém não 

inviabilizou a coleta de 
dados acerca das condutas 

a serem  tomadas. 
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Experiência e expectativa 
de enfermeiros no 

cuidado ao doador de 
órgão se a sua família 

Edvaldo Leal de Moraes, 
Fabricio Ferreira Neves, 
Marcelo Jose dos Santos 

2015 
Revista Escola de 

Enfermagem da USP 
Coordenador de 

Enfermagem, 
Organização de Procura 
de Órgãos, Hospital das 
Clínicas, Faculdade de 
Medicina. Enfermeiro, 

Organização de Procura 

Pesquisa qualitativa, 
com  abordagem da 

Fenomenologia 
Social. 

 
Compreender as 
Experiências e 

Expectativas dos 
enfermeiros de 

unidades de terapia 
intensiva no cuidado 
ao doador de órgãos. 

As experiências 
dos enfermeiros 

com as famílias dos 
doadores foram 

representadas pelas
 categorias: 

obstáculos 
vivenciados e 
intervenções 
realizadas no 

cuidado às famílias 
dos doadores. As 

expectativas 
desses profissionais 

na assistência às 
famílias e aos 

doadores de órgãos 
foram 

Descritas pela 
categoria: cuidar 
para salvar vidas. 

O estudo mostrou que o 
cotidiano dos enfermeiros 

de terapia intensiva no 
cuidado às famílias e aos 

doadores de órgãos é 
permeado por obstáculos 

que interferem no processo 
de doação. Diante desse 

cenário têm como 
expectativas oferecer uma 

assistência intensiva ao 
doador falecido e um 

cuidado humanizado às 
famílias, intencionando 

possibilitar a aceitação da 
doação de órgãos pelos 

familiares e viabilizar 
órgãos para transplantes. 

 

O cuidado de enfermagem prestado ao paciente em morte encefálica e de suma 

importância tendo-se em vista a manutenção do potencial doador de órgãos. Dos 17 

artigos, cinco estão em consenso quanto a necessidade de profissionais enfermeiros 

capacitados para atuar na manutenção de órgãos que poderão futuramente ser 

doados. A esse propósito Marques e Guetti afirmam que: 

 
“É de responsabilidade da equipe de enfermagem realizar o controle de todos 

os dados hemodinâmicos do potencial doador. Para isso é necessário que o 

enfermeiro desta equipe possua conhecimentos a respeito das repercussões 

fisiopatológicas próprias da ME, da monitorização hemodinâmica, e 

repercussões hemodinâmicas, advindas da reposição volêmica e 

administração de drogas vasoativas” (MARQUES e GUETTI, 2008, p.2). 

 

Em acordo com essa ideia percebe-se que a formação do enfermeiro para a 

atuação frente ao paciente com morte encefálica e diferente conforme o local em que 

o mesmo se graduou. No Brasil são poucas as instituições de ensino que capacitam e 

especializam profissionais para realizares os devidos cuidados aos pacientes em 
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processo de morte encefálica e transplantes. Deste modo, e importante que o 

enfermeiro busque mais conhecimentos acerca do processo de doação (AGUIAR et 

al., 2016). 

Entretanto, o conhecimento advindo da academia não é a única competência 

que o enfermeiro deve ter para haver um eficiente cuidado ao paciente e um correto 

processo para doação e transplante de órgãos. Segundo Martins (2012) as 

subjetividades entre os sujeitos envolvidos no processo de doação de órgãos como a 

família, o paciente e o enfermeiro devem ser consideradas. Para que isso ocorra essa 

autora enfatiza que é preciso haver dedicação, preocupação e envolvimento por parte 

do enfermeiro para com os familiares. 

Nesse contexto, 3 dos 17 artigos analisados enfatizam a importância da 

entrevista de enfermagem para uma efetiva doação de órgãos. Essa entrevista deve 

ser realizada com os familiares do potencial doador de forma que explique para os 

mesmos a importância da doação e do transplante de modo ético e sem juízo de valor 

(MASSAROLLO et al., 2012). Sobre isso Mola et al. (2015) afirma que: 

 
“O objetivo da entrevista é garantir que os familiares do doador 

entendam a morte encefálica, identifiquem a vontade do falecido, 

esclareçam dúvidas sobre o processo de doação e transplante, além 

de oferecer apoio emocional e psicológico” (MOLA et al., 2015, p.10). 

 
Ademais, 4 artigos analisados enfatizam a importância do enfermeiro saber o 

protocolo de morte encefálica para um correto procedimento quando isso ocorrer. 

A segunda edição do Manual para notificação, diagnostico de morte encefálica e 

manutenção do potencial doador de órgãos e tecidos estabelece cinco fases do 

protocolo. A primeira fase consiste no critério para abertura do protocolo. Quanto 

aos critérios hemodinâmicos, choque descompensado, tratado com doses altíssimas 

de drogas vasoativas, acompanhado por acidose metabólica grave e altos níveis de 

lactato sérico não indicam a abertura do protocolo. A temperatura deve estar acima de 

32˚C, idealmente acima de 35˚C. O protocolo deve ser adiado até a correção da 

hipotermia moderada (MACÁRIO et. al, 2012). 

Para que o protocolo seja aberto e essencial que o paciente esteja em Glasgow 

3, sem incursões ventilatórias voluntárias e sem condições que possam ser 

confundidas com o coma, como uso de sedação e bloqueadores neuromusculares, 

hipotermia ou distúrbios  metabólicos graves. Além disso, todo paciente com suspeita 
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de morte encefálica deve ter comprovada por exame de imagem (tomografia ou 

ressonância de crânio) uma lesão estrutural encefálica suficientemente grave para 

justificar o exame neurológico encontrado (OLIVEIRA e FIGUEIREDO, 2014). 

A segunda fase consiste em exames clínicos como o teste de apneia e o exame 

comprobatório. Os reflexos testados são reflexo vestíbulo-calórico, reflexo córneo- 

palpebral, reflexo fotomotor, reflexo óculo-cefálico e reflexo da tosse. A avaliação 

clínica deve confirmar que o paciente está em coma aperceptivo (ausência de resposta 

motora após compressão do leito ungueal – ausência de resposta supra-espinhal), 

ausência dos reflexos de tronco e de incursões respiratórias aparentes (GARCIA et.al, 

2013). Os autores lembram que a impossibilidade de realizar um dos reflexos, como 

nos casos de perfuração timpânica ou lesão grave do globo ocular, inviabiliza o 

prosseguimento do protocolo. 

Segundo o Manual, o teste de apneia consiste em verificar o estímulo do centro 

respiratório à hipercapnia e seu objetivo é avaliar a integridade da região ponto bulbar 

do paciente. Para que esse teste ocorra e necessário algumas etapas. Oxigenar o 

paciente com O2 a 100% por 10 minutos e a primeira etapa. Essa conduta garante a 

saturação completa da hemoglobina circulante e diminui o risco de hipóxia. Coletar 

uma gasometria arterial inicial objetivando demonstrar hiperóxia e pCO2 entre 35 e 45 

mmHg. A terceira etapa e desconectar o ventilador e inserir um cateter de oxigênio 

com fluxo de 6-8 l/min na traquéia ao nível da carina e logo após, o enfermeiro deve 

observar atentamente a presença de movimentos respiratórios por 10 minutos. Por 

fim,deve-se coletar a gasometria arterial final e o resultado deve demonstrar pCO2 igual 

ou acima de 55 mmHg. 

O teste será considerado positivo para morte caso não existam quaisquer 

movimentos respiratórios e a gasometria final demonstre pCO2 igual ou acima de 55 

mmHg. O teste deve ser interrompido imediatamente caso existam movimentos 

respiratórios (teste negativo para morte encefálica) (MACARIO et al., 2012). 

A resolução número 1.480 de 1997 do Conselho Federal de Medicina afirma 

que a terceira etapa e o exame complementar. Este pode ser realizado após a abertura 

do protocolo ou após a segunda avaliação clínica. Sua indicação é de demonstrar de 

forma inequívoca a ausência de atividade elétrica ou metabólica cerebral ou ausência 

de perfusão sanguínea cerebral. 

Após a realização de todas as etapas do protocolo (dois exames clínicos, teste 

de apneia e exame complementar) é feito o diagnóstico de morte encefálica. Nesse 
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momento o paciente e declarado morto e o termo de declaração de morte encefálica 

deve ser preenchido e enviado para a central de transplantes (DIRETRIZES PARA 

MANUTENÇÃO DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS DO POTENCIAL DOADOR ADULTO 

FALECIDO, 2012). 

Ao analisar os estudos acima, percebe-se a importância do enfermeiro na 

condução do protocolo de morte encefálica bem como em todo o processo para que 

haja o transplante de tecidos e órgãos. Isso ocorre pois o enfermeiro além de promover 

a conscientização quanto a importância da doação de órgãos, também tem o papel 

de acolher os familiares desse paciente de forma justa e compreensiva. 

Portanto, podemos concluir que o enfermeiro e o principal profissional dentro 

do processo de morte encefálica na unidade de terapia intensiva que, juntamente com 

a equipe multiprofissional deve conduzir o processo de morte encefálica de modo a 

promover o correto transplante de tecidos e órgãos. 

Paradoxalmente, na atualidade, os enfermeiros ainda tem dificuldade em 

realizar o protocolo de morte encefálica de forma correta. Isso porque desconhece 

todas as etapas ou por falta de atenção devido as inúmeras tarefas que exercem 

dentro de uma unidade de terapia intensiva. 

Entende-se, portanto, que há a necessidade de capacitar esses profissionais e 

de haver uma supervisão visando identificar falhas nesse processo de transplante e 

doação a fim de supri-las. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse estudo foi alcançado, pois identificamos o papel do enfermeiro 

frente a morte encefálica na unidade de terapia intensiva. O mesmo consiste em 

verificar e manter as funções hemodinâmicas do paciente até o diagnostico final, atua 

na manutenção de órgãos e tecidos que poderão ser doados futuramente, realiza o 

protocolo de morte encefálica, comunica com o familiar do paciente com o intuito de 

promover o transplante e de acolher os familiares e atua no processo burocrático de 

liberação do corpo e interage com a central de transplantes. 

Após a análise dos estudos foi possível concluir que há uma necessidade 

de capacitação desses profissionais para haver um correto processo para o 

transplante de órgãos e tecidos do paciente em morte encefálica. Ademais, precisa 

haver uma supervisão desses enfermeiros quanto ao correto uso do protocolo de morte 
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encefálica dentro da UTI. Esse estudo possibilitou uma visão mais ampla sobre o 

processo de doação e transplante de órgãos, um assunto ainda novo e que precisa 

ser explorado em estudos e pesquisas cientificas para que a população fique ciente 

de que e um procedimento seguro e que proporcionara vida para outras pessoas. E 

o estudo permitiu observar que, para proporcionar essa segurança para a população, 

o profissional enfermeiro deve ter o conhecimento do processo para transplante e 

doação de órgãos que começa com a manutenção do possível doador, a conversa 

e comunicação com a família sobre o que é morte encefálica e sobre a possível 

doação. 

Percebe-se então a necessidade de novos estudos sobre a função do 

enfermeiro frente a morte encefálica e pesquisas sobre a qualidade desse cuidado 

prestado a esse tipo de paciente, se esse cuidado está se dando de forma correta ou 

não. 
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ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A GESTAÇÃO: "QUEM DISSE QUE NÃO PODE?" 
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RESUMO: Este trabalho se trata da avaliação da atividade de intervenção proposta 
no diagnóstico situacional da saúde da área abrangida pela Unidade Básica de Saúde 
Satélite de Juatuba, cujo foco foi a prática de atividade física na gestação. A 
metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica para embasar o trabalho, observações 
pessoais da atividade e aplicação de um questionário para consulta de viabilidade e 
continuidade da intervenção na UBS. Com o objetivo de consolidar os ensinamentos 
das disciplinas teóricas e incentivar a prática de exercícios pelas grávidas da 
comunidade, uma vez que é uma forma de promoção e prevenção da saúde para a 
mãe e para o bebê. Atingido esse objetivo, foi possível observar a necessidade da 
disciplina na grade curricular e sua importância na formação acadêmica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: UBS; Grávidas; Exercícios; Importância. 
 
ABSTRACT: This work is about the evaluation of the intervention activity proposed in 
the situational health diagnosis of the area covered by the Basic Health Unit of Juatuba 
Satellite, whose focus was the practice of physical activity during pregnancy. The 
methodology used was the bibliographic review to base the work, personal 
observations of the activity and application of a questionnaire to consult the feasibility 
and continuity of the intervention in the UBS. With the objective of consolidating the 
teachings of the theoretical disciplines and encouraging the practice of exercises by the 
pregnant women of the community, since it is a form of promotion and prevention of the 
health for the mother and the baby. Once this objective was achieved, it was possible 
to observe the need for discipline in the curriculum and its importance in academic 
formation. 
 
KEYWORDS: UBS, Pregnant, Exercises, Importance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Visando a maior integração dos alunos com a realidade das Unidades Básicas 

de Saúde é proposta uma inserção nesse ambiente profissional pela PUC- MG em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Betim e região. No primeiro período, desde 

agosto de 2017, pudemos vivenciar as atividades da Unidade Básica de Saúde 

Satélite, em Juatuba - MG. Os atendimentos eram principalmente direcionados em 

saúde da mulher e pré- natal. 

Com isso, durante esse período na UBS Satélite, aprendemos a importância 

da promoção e prevenção da saúde e como a atuação da atenção básica influencia 

na saúde da Comunidade. Além disso, a importância de realizar um pré-natal 

cuidadoso, a necessidade das 6 consultas (mínimo de consultas proposto pelo 

Ministério da Saúde) e como ele reduz a taxa de mortalidade materna. Abordam-se, 

nessa UBS, um total de 30 grávidas, divididas entre as microáreas que são divididas 

pelos Agentes Comunitários de Saúde. 

Entretanto, foi notada uma carência de atividades físicas nas gestantes que, na 

maioria das vezes são sedentárias. Por isso, propusemos uma atividade de 

intervenção diferente, que aborda um tabu para as gestantes, no qual, acredita-se, de 

forma errônea, que no período gestacional não se pode fazer exercícios físicos. A 

ideia surgiu, principalmente, porque uma integrante do grupo, Izabela Guimarães, é 

formada em Educação Física e, como profissional, soube orientar quais exercícios 

podem e devem ser feitos pelas gestantes. 

A importância da prática de exercícios físicos, muitas vezes, não é abordada 

da forma como deveria e o profissional da educação física, deveria compor o Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF), pois, é necessário para a promoção e prevenção 

da saúde. 

Realizamos na sala de reuniões, uma série de exercícios simples e de fácil 

manejo, coordenados pela Izabela, mas que nos ensinou e poderia ter sido 

coordenado pelos estudantes de medicina ou pelos profissionais da UBS. A atividade 

foi um sucesso e as gestantes perceberam a importância de exercitar-se. Além disso, 

propusemos que a atividade volte a acontecer a cada 15 dias e se torne uma prática 

regular nessa Unidade de Saúde. 
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1.1 Contextualização 

 

A UBS Satélite, localizada na Rua Coronel Torquato de Almeida 137, no bairro 

Satélite. O bairro é dividido em seis microáreas, contudo, umas delas é 

responsabilidade  da UBS Centro. As demais são divididas pelos Agentes 

Comunitários de Saúde. São cadastradas 3147 pessoas no programa e a UBS recebe, 

aproximadamente, 100 pessoas por dia. 

O posto tem 332 m2 de área construída e conta com recepção, sala de 

vacinação, sala de cuidados, sala de reunião, três consultórios, áreas administrativas 

e de serviços, além de um gramado que não é utilizado. Nessa unidade funcionam 

serviços de atendimentos médicos, de enfermagem e de odontologia além da atuação 

de equipe do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) com profissionais de 

diferentes áreas de conhecimento para atuar de forma integrada com o PSF 

(Programa Saúde da Família) do bairro Satélite. 

 

2. OBJETIVOS 

 

A atividade de intervenção para fazermos exercícios físicos com as gestantes, 

possuía o objetivo de: 

• Quebrar o tabu, de que grávidas não podem praticar exercícios físicos. 

• Promover uma atividade integrada, diferente do grupo de gestantes, que 

ocorre mensalmente na UBS. 

• Dar a oportunidade das gestantes se exercitarem e aprenderem a melhor 

maneira de realizá-los, com a nossa orientação. 

• Incentivar a prática de exercícios para essa comunidade, uma vez que é uma 

forma de promoção e prevenção da saúde para a mãe e para o bebê. Além disso, 

essa é uma parcela da população majoritariamente sedentária e muitas vezes, 

dificultada pelo acesso a academias. 

• Tornar essa integração um legado para o posto de saúde, de forma que elas 

ocorram mesmo quando não estivermos lá, pois são exercícios simples, de fácil 

manejo e orientação que ajudam muito a gestantes. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 3.1 Atividade física e gestação 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde (SBAFS), a 

atividade física é definida como qualquer movimento corporal decorrente de contração 

muscular, com dispêndio energético acima do repouso que, em última análise, permite 

o aumento da força física, flexibilidade do corpo e maior resistência, com mudanças, 

seja no campo da composição corporal ou de performance desportiva. A prática de 

atividade física regular demonstra a opção por um estilo de vida mais ativo, 

relacionado ao comportamento humano voluntário, onde se integram componentes e 

determinantes de ordem biológica e psico-sócio-cultural. 

Evidências baseadas em estudos epidemiológicos confirmaram o papel 

decisivo da prática da atividade física na promoção da saúde, na qualidade de vida e 

na prevenção e/ou controle de diversas doenças. Diretrizes para a promoção de estilos 

de vida saudáveis têm sido recomendadas por órgãos envolvidos com a saúde 

pública, destacando-se a prática de atividade física regular em todo o ciclo vital. 

A World Health Organization (WHO) estabelece que para prevenir e manejar a 

atual epidemia global de obesidade, deve haver a integração da atividade física regular 

no cotidiano, acompanhada de melhoria da qualidade de vida e alimentação. 

Privilégio anteriormente do sexo masculino, as mulheres passaram, 

recentemente, a representar importante grupo na prática da atividade física e, embora 

persistam controvérsias sobre esta prática no período gestacional, a atividade física 

vem se integrando de forma crescente nesse grupo. Em décadas passadas, as 

gestantes eram aconselhadas a reduzirem suas atividades e interromperem, até 

mesmo, o trabalho ocupacional, especialmente durante os estágios finais da gestação. 

Ainda de acordo com SBAFS a prática da atividade física regular no período 

gestacional, deveria ser desenvolvida desde que a gestante apresentasse condições 

apropriadas. As mudanças na sociedade quanto aos direitos de cidadania relativos à 

posição das mulheres, que se fortaleceram através de movimentos sociais nos anos 

sessenta, refletiram-se também na assistência pré-natal, ampliando as estratégias 

implementadas no atendimento, o que contribuiu para que o exercício físico ganhasse 

ênfase. 
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3.2 Influência da nutrição na atividade física na gestação 

 

Durante a gestação, segundo Batista (2003), o estado anabólico permanece 

dinâmico em função das demandas nutricionais, promovendo ajustes contínuos em 

relação a diversos nutrientes e micronutrientes. O ganho de peso que no início do 

período gestacional é reduzido comparado à fase final, necessita ser 

permanentemente controlado para evitar a ocorrência de deficiência ou excesso. O 

ganho de peso em excesso pode expor a gestante ao desenvolvimento de diversas 

patologias, tais como hipertensão arterial, diabetes, obesidade pós- parto, 

macrossomia fetal, além de complicações no parto e puerpério. A deficiência do ganho 

de peso pode trazer prejuízo para o crescimento e desenvolvimento fetal. No entanto, 

o ganho de peso insuficiente extrapola este único aspecto, sendo prejudicial para a 

tríade gestante, trabalho de parto e feto, especialmente frente à prática de atividade 

física regular. 

A preocupação da gestante, quanto ao ganho de peso, divide- se entre o peso 

necessário e suficiente que deverá obter sem prejuízo para a gestação, e o peso que 

terá́́́  após o parto (BATISTA et.al., 2003). 

Todavia, vale lembrar, a dieta de controle para perda ou manutenção de peso 

não é indicada nessa fase, mesmo para gestantes obesas, praticantes ou não de 

atividade física. 

Pereira e Aguiar (2016) reconhece que a prática regular de atividade física 

durante a gestação parece atuar no controle do ganho de peso nesse período e no 

pós-parto, especialmente quando o suprimento nutricional está adequado. Na mesma 

linha de interesse sobre o suprimento nutricional na gestação e a prática de atividade 

física revendo estudos sobre a fisiologia durante a gestação, destacou que as 

necessidades calóricas durante a prática de atividade física são contrabalanceadas 

através da compensação entre o tempo despendido na atividade, o tempo de 

descanso e o gasto energético consumido no tipo de atividade. O gasto energético 

está diretamente relacionado com a proporção em que varia o aumento da atividade 

e o aumento do metabolismo basal. 

A atividade física eleva por diversas vias a necessidade de alguns 

micronutrientes. O estresse metabólico, por exemplo, exige a adequação 

especialmente de vitaminas do complexo B, sendo indispensável a suplementação de 

ácido fólico. 
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3.3 Benefícios da prática de atividade física na gestação 

 

Silveira e Segre (2012) afirmam que os benefícios da prática de atividades 

físicas durante a gestação são diversos e atingem diferentes áreas do organismo 

materno. O exercício reduz e previne as lombalgias, devido à orientação da postura 

correta da gestante frente à hiperlordose que comumente surge durante a gestação, 

em função da expansão do útero na cavidade abdominal e o consequente desvio do 

centro gravitacional. Nestes casos, o exercício físico contribuírá para adaptação de 

nova postura física, refletindo-se em maior habilidade para a gestante durante a prática 

da atividade física e do trabalho diário. 

Na ocorrência de dores nas mãos e membros inferiores, que geralmente 

acontece por volta do terceiro trimestre, frente a diminuição da flexibilidade nas juntas, 

a prática da atividade física regular direcionada durante a gestação terá́́́  o efeito de 

minimizá-las, possivelmente, por promover menor retenção de líquidos no tecido 

conectivo. 

Sabe-se que a atividade cardiovascular durante a gestação se eleva 

comparada ao período não gestacional. No entanto, com a prática regular de 

exercícios físicos reduz-se esse estresse cardiovascular, o que se reflete, 

especialmente, em frequências cardíacas mais baixas, maior volume sanguíneo em 

circulação, maior capacidade de oxigenação, menor pressão arterial, prevenção de 

trombose e varizes, e redução do risco de diabetes gestacional. 

Surita e colaboradores (2014) afirmam que em gestantes que apresentam 

diabetes gestacional, a atividade física pode contribuir para manter os níveis 

glicêmicos normais. A prática de atividade também trouxe benefícios para gestantes 

já́́́  portadoras de diabetes mellitus sob controle. Os exercícios físicos praticados 

durante a gestação devem ser cuidadosamente observados para esse grupo de 

gestantes, especialmente na fase final, uma vez que têm efeito positivo no 

amadurecimento cervical e na atividade de contração uterina. 

As vantagens da atividade física durante a gestação se estendem ainda, aos 

aspectos emocionais, contribuindo para que a gestante torne-se mais autoconfiante e 

satisfeita com a aparência, eleve a autoestima e apresente maior satisfação na prática 

dos  exercícios. 

Ao contrário do que já se acreditou, parece haver consenso de que a prática de 

atividade física monitorada durante a gestação não contribui para a prematuridade. O 
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efeito da estimulação da noradrenalina, que ocorre com a atividade física, pode ser 

neutralizado tanto com o aumento de catecolaminas nas gestantes, como através dos 

níveis de catecolaminas fetais que permanecem estáveis à estimulação da 

noradrenalina materna, protegendo o feto do excesso de atividade uterina (BATISTA 

et.al., 2003). Além disso, a atividade física regular fortalece a musculatura pélvica, 

sendo mais um fator a proporcionar nascimentos a termo. 

Outros aspectos relacionados aos benefícios da atividade física sobre o 

trabalho de parto, referem-se às demais alterações endócrinas ocorridas durante a 

gravidez, que se refletem nas articulações e ligamentos pélvicos, promovendo maior 

flexibilidade. O aumento de estrogênio contribui para o relaxamento muscular 

facilitando o parto, suavizando as cartilagens e elevando o fluído sinovial com 

resultados no alargamento das juntas, facilitando a passagem do feto. A atividade 

física durante a gestação diminui as dores do parto, contribuindo para que as 

gestantes fisicamente ativas tolerem melhor o trabalho de parto, principalmente os 

mais prolongados, do que aquelas não treinadas ou do que aquelas que se 

exercitavam apenas esporadicamente. 

 

3.4 Recomendações gerais para a prática de atividade física na gestação 

 

Ainda não existem recomendações padronizadas de atividade física durante a 

gestação. No entanto, frente à ausência de complicações obstétricas, a atividade 

física desenvolvida durante a gestação, tem por características, exercícios de 

intensidade regular e moderada, com o programa voltado para o período gestacional 

em que se encontra a mulher, com as atividades centradas nas condições de saúde 

da gestante, na experiência em praticar exercícios físicos e na demonstração de 

interesse e necessidade da mesma (BATISTA et.al., 2003). 

Alguns tipos de atividades físicas como exercícios leves na água, caminhada e 

bicicleta, já́́́  vem se destacando como prática de atividade física durante o período 

gestacional. A natação é a mais recomendada para a gestante, devido à propriedade 

inerente do corpo na água, isto é, a flutuabilidade. A atividade física na água é benéfica 

para os joelhos e geralmente é mais relaxante que outros tipos de exercícios. A 

natação reduz ainda a frequência de edema que é um efeito comum na gestação, 

porém desconfortável. O efeito da água fria sobre o corpo serve também como 

termorregulador, proporcionando ao feto a possibilidade de maior estabilidade frente 
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à elevação de temperatura e a subsequente diminuição do suprimento de sangue. 

 

3.5 Cuidados necessários para a prática da atividade física na  gestação 

 

Ainda de acordo com Batista (2003) alguns exercícios físicos merecem 

recomendações especiais sobre o desenvolvimento de sua prática ou contraindicação 

neste período. A intensidade do exercício deve ser monitorada de acordo com os 

sintomas que a gestante apresentar. De forma geral devem ser evitados qualquer 

atividade extremamente competitiva, artes marciais ou levantamento de peso, 

exercícios com movimentos repentinos ou de saltos, que podem levar a lesão articular, 

flexão ou extensão profunda deve ser evitada pois os tecidos conjuntivos já́́́  apresentam 

frouxidão, exercícios exaustivos e/ou que necessi- tam de equilíbrio principalmente no 

terceiro trimestre, jogo com bolas que possam causar trauma abdominal, prática de 

mergulho (condições hiperbáricas levam a risco de embolia fetal quando ocorre a 

descompressão), qualquer tipo de ginástica aeróbica, corrida ou atividades em elevada 

altitude são contra- indicadas ou, excepcionalmente aceitas com limitações, 

dependendo das condições físicas da gestante, exercícios na posição supino após o 

terceiro trimestre podem resultar em obstrução do retorno venoso. 

Alguns sinais ou sintomas representam sinal de perigo de complicações na 

gestação durante a prática de atividade física e indicam que o exercício deve ser 

imediatamente interrompido por constituírem grande risco para a saúde tanto da 

gestante e quanto do feto. Os principais sinais de que a atividade física deve cessar 

são: perda de líquido amniótico, dor no peito, sangramento vaginal, enxaqueca, 

dispneia, edema, dor nas costas, náuseas, dor abdominal, contrações uterinas, 

fraquezas musculares e tontura, redução dos movimentos do feto (SURITA et. al., 

2014). 

A presença de náuseas, sonolência e desconforto, podem sugerir que o tipo, 

intensidade, duração e/ou frequência da atividade física para a gestante devam 

ser modificados, sem que seja necessário interrompe-la. 

A atividade física para gestantes apresenta contraindicação absoluta em 

mulheres portadoras de: doença cardíaca com alterações hemodinâmicas 

significativas, doença pulmonar restritiva, multípara com risco de prematuridade, 

placenta prévia depois de 26 semanas de gestação, ruptura de membranas, 

sangramento uterino persistente no segundo ou terceiro trimestre, cervix incompetente 
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e pré-eclâmpsia. 

 

4. PLANO DE AÇÃO E METODOLOGIA 

 

Tabela 1 – Plano de ação 

PLANO DE AÇÃO 
Nome Atividade física e gestação: QUEM DISSE QUE NÃO PODE? 

Objetivo 

Elaborar um grupo educativo que visa tirar possíveis dúvidas 
relacionadas a prática da atividade física pelas gestantes, promover a 

integração de mulheres que se encontram em situações corporais 
semelhantes e proporcionar a experiência de uma 

prática de exercícios leves 

Meta 
Incentivar e conscientizar a prática da atividade física entre as 

gestantes da UBS, a fim de provocar uma mudança de hábitos e 
aumentar a qualidade de vida desse público 

Atividades 

• Apresentação e breve roda de conversa sobre a importância da 

atividade física na gestação (5 minutos) 
• Alongamentos gerais (5 minutos) 

• Execução de exercícios em circuito (15 minutos) - Agachamento 
disco unilateral, agachamento aberto com halteres, elevação 
combinada pernas e braços com goma, lexão de panturrilha 

unilateral, combinado de extensão de ombro com bola, agachamento 
bola-parede, bom dia, glúteo extensão caneleira: 3 séries de 10 

repetições. 
• Execução de exercícios em grupo (10 minutos) (movimentos 

combinados de agachamentos unilaterais e bilaterais com 
deslocamento lateral e pico de contração) 
• Atividade de volta a calma (5 minutos) 

• Lanche compartilhado (5 minutos) 
• Sorteio de brindes e agradecimentos (5 minutos) 

Tarefas 

A construção do diagnóstico situacional da UBS associado a 
experiência vivida ao longo da disciplina gerou uma necessidade 

muito grande de estabelecer novas atividades que impactassem na 
vida das gestantes assistidas pela UBS. Assim, foi unânime por parte 

do grupo que o sedentarismo é algo constante na comunidade, e 
sendo ainda mais presente nas mulheres gestantes. Logo, nossa 

primeira tarefa foi saber se os demais funcionários da UBS também 
entendiam que a atividade física era algo que deveria   ser   

reforçado.   Na   sequência,   verificamos   espaço   físico disponível. 
Finalmente, juntamente com o apoio dos agentes comunitários de 
saúde, elaboramos a divulgação necessária para a montagem do 
projeto. Após uma reunião montagem do plano  de ação final, o  
grupo estabeleceu as atividades que seriam desenvolvidas de 

forma pontual. 

Responsáveis 
IZABELA GUIMARÃES (execução e condução do circuito) IZABELLA 

HANA (execução e marketing) 
MAIRA SALES (execução e organização do sorteio) 

 
MARINA GUIMARÃES (execução e organização das atividades 

paralelas)  VÍCTOR RODRIGUES (execução e suporte das atividades) 
VIRGÍNIA MOREIRA (execução e organização do lanche) 
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Cronograma 
10/25/2017 

13:30 HORAS 
Sala de reunião da UBS satélite Juatuba 

Recursos 

6 estudantes de medicina da puc minas 

 Funcionários da UBS voluntários 

Profissionais do NASF convidados 

Espaço físco da sala de reuniões 
Caixa de som/música 

 Mesa para suporte 
Materal para registro da atividade  

Bola de basquete 
Gomas elásticas variadas  

Cadeiras 
Bola de pilates 

Halteres cargas variadas 
Disco de equilíbrio 

Rampa para panturrilha 
Caneleiras cargas variadas  

Barra lisa 
Copos descartáveis para hidratação 

Custeio 
Todo o custo será de responsabilidade dos estudantes de medicina da 

PUC MINAS 
Fonte: Autoral. 

 

 

5. DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS 

 

A atividade escolhida e desenvolvida pelo grupo foi um circuito de exercícios 

físicos realizados na própria UBS. 

Como orientadora utilizamos a Izabela Guimarães, também membro do nosso 

grupo, graduada e pós graduada na área de Educação Física que compôs uma série 

de exercícios adequados para gestação, sem que elas ficassem sobrecarregadas, e 

tirassem proveito da atividade. 

A ideia por si só parecia um raso convite para as gestantes da região 

aparecerem, já que os Agentes de Saúde abordaram o grupo dizendo que a adesão 

das atividades do Posto de Saúde eram muito baixas e elas pareciam não praticar 

nenhuma atividade física antes e que elas procuravam sempre outra razão para não 

aparecerem nos programas oferecidos. Por esse motivo, pensaram outras formas de 

também chamar a atenção delas, pelo menos no primeiro encontro, então 

acrescentou-se outras coisas na atividade: 

• Recreação com as crianças, caso as mães não tivessem com quem deixa-

las e usasse aquele motivo como um pretexto para não ir à atividade; 

• Oferta de alguns lanches no final dos exercícios; 
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• Sorteio de brindes para aquelas que comparecessem. 

• Já com as ideias prontas, deu-se início à organização da atividade e 

distribuição de tarefas entre os componentes do grupo. 

• Pensou-se que elas não lembrariam da atividade caso os agentes apenas as 

convidassem durante as visitas domiciliares, então foi feito um convite em 

forma de folder e pedido para que eles entregassem a elas ao longo da 

semana. 

• No convite, está enfatizado as informações consideradas mais importantes: 

horário, a data e o que seria oferecido além das atividades. 

• Uma semana antes, também foi conversado a respeito do espaço. 

Anteriormente, havia-se decidido que seria na parte externa do posto, já que 

o espaço não era utilizado e era extenso, porém como nos últimos dias a 

temperatura estava muito alta, receava-se que alguma intercorrência 

atingisse alguma das gestantes, como queda brusca de pressão arterial ou 

desidratação intensa, portanto, utilizou-se a sala de reuniões da própria UBS. 

• O espaço antes estava completo de cadeiras e outros móveis, porém caso 

fossem tirados e um ventilador fosse instalado, a atividade poderia ser 

realizada tranquilamente. 

•  
Figura 1 – Espaço utilizado para a atividade. 

Fonte: Foto autoral. 

 

• No dia que a intervenção foi realizada, os membros do grupo se deslocaram 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.4, p. 36777-36796 apr 2021 ISSN: 2525-8761 122 

mais cedo até a UBS para que tudo fosse organizado e os exercícios 

repassados para todos, de modo que todas as gestantes obtivessem auxílio 

na realização da atividade para que não fossem realizados 

inadequadamente. 

• No total, houve uma diversidade de 8 exercícios no circuito, além da atividade 

grupal no final, o alongamento e um exercício para diminuição da frequência 

cardíaca, estando todos eles representados nas figuras a seguir. 

Figura 2 - Agachamento disco unilateral (realizado com o disco de equilíbrio) 

Fonte: Foto autoral. 

 
Figura 3 - Agachamento aberto com halteres (realizado com o halter) 

 

Fonte: Foto autoral. 
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Figura 4 - Elevação combinada pernas e braços (realizado com gomas elásticas) 

 
Fonte: Foto autoral. 

 

Figura 5 - Flexão de panturrilha unilateral (realizado com uma rampa para panturrilha) 

 
Fonte: Foto autoral. 
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Figura 6 - Combinado de extensão de ombro com bola (realizado com bola de basquete)

 
Fonte: Foto autoral. 

Figura 7 - Agachamento bola-parede (realizado com a bola de pilates) 

 

Fonte: Foto autoral. 
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Figura 8 - Bom Dia (realizado com uma barra lisa) 

 
Fonte: Foto autoral. 

 
Figura 9 - Glúteo extensão com caneleira : 3 séries de 10 repetições. 

 
Fonte: Foto autoral. 

 

Durante a realização das atividades, ainda foram colocadas algumas músicas 

para que elas não desanimassem durante os exercícios. 

Para a recreação das crianças, foram impressas folhas com desenhos 

diferentes, com a finalidade de que fossem coloridos por elas. Foram disponibilizados 

ainda alguns lápis de cor. 

Com relação ao sorteio, o grupo decidiu ofertar um pacote de fraldas 

descartáveis, e ainda, toalhinhas bordadas foram presentadas às gestantes que 

compareceram. 
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Os lanches foram organizados em pequenas sacolas de modo a ficar mais fácil 

o transporte e manuseio. Também foram oferecidos às crianças. Nelas estavam 

inseridos: uma barrinha de cereal, um suco de caixinha, um chocolate e uma escova 

de dentes de brinde. 

No final, como forma de avaliação do exercício e controle das gestantes 

presentes para que fossem adicionados no cartão de Pré-Natal a participação das 

atividades oferecidas pela UBS, ainda foi disponibilizado pelo grupo uma lista de 

presença e um papel para preenchimento delas de acordo com o seu rendimento 

diante da atividade. 

Durante as atividades, um membro do grupo ficou responsável por registrar 

todos os momentos, desde a organização até a finalização, para que fosse feito um 

vídeo descritivo da intervenção com a intenção de apresentá-lo à equipe da UBS e 

durante o seminário para a banca e os outros alunos do primeiro período a fim de 

demonstrar melhor como foi feito a atividade e como ela poderia ser propagada em 

outras unidades básicas de saúde. 

 

6. AVALIAÇÃO 

 

A atividade teve um panfleto que foi espalhado pela UBS em pontos 

estratégicos, além dos ACSs divulgarem nosso grupo de acordo com a sua área de 

abrangência e as gestantes de sua responsabilidade. Mesmo assim, tendo em vista 

os grupos que acompanhamos na UBS, duvidamos que essa iniciativa tivesse alguma 

adesão. Para nossa surpresa, compareceram 5 gestantes, sendo que 4 delas levaram 

seus filhos menores de idade. 

A nível subjetivo e observacional foi percebível a animação, os sorrisos, as 

brincadeiras e o momento final, que foi de intensa conexão, das gestantes, 

caracterizando a atividade como positiva, para não dizer muito positiva. A nível objetivo 

foi pedido que cada uma delas avaliassem a atividade e se elas voltariam se tivesse 

esse grupo regularmente na Unidade. Das cinco gestantes, quatro afirmaram que 

"amaram" e uma afirmou que "gostou" da atividade, enquanto que todas afirmaram 

que voltariam, caso esse grupo fosse recorrente na UBS. 
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Figura 10 – Questionário utilizado na avaliação 

 

Fonte: Autoral. 

7. CONCLUSÃO 

 

A finalização do estágio na Unidade Básica nos deu a dimensão da importância 

dessa introdução, desde o primeiro período, no Sistema Único de Saúde, tendo em 

vista que muitos de nós nunca tinham tido acesso direto com o SUS. Saber como 

funciona, principalmente no que tange à saúde da mulher e gestação não é só 

essencial para nossa formação como médicos, mas também como seres humanos. 

Foram muitas dificuldades enfrentadas em prol do conhecimento mas também foram 

muitos vínculos estabelecidos com os profissionais de saúde da UBS, estabelecendo, 

em grande parte das vezes, uma ajuda mútua. 

Tendo em vista essa proximidade com os funcionários, a liberdade e a 

paciência que a nossa preceptora teve em nos passar seus conhecimentos, foi 

percebido pelo grupo uma carência de atividades física no que se refere ao público 

feminino que se encontra em período gestacional. Devido a vários fatores, mas 

principalmente ao tabu de que "exercício físico durante a gestação não pode", nosso 

grupo, que tem como integrante uma educadora física, achou interessante a iniciativa 

de promover um circuito voltado para esse público. 

Essa iniciativa, além de trazer benefícios para as gestantes e seu concepto, 

prova que é possível a prática de exercícios para esse público e funcionou como um 

incentivo, uma forma de mostrar que a gravidez, embora seja um momento de 
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intensas mudanças fisiológicas e psicológicas para a mulher, não deve ser vista como 

um empecilho na vida materna. Por isso, concluímos que foi uma experiência baseada 

na possibilidade de mudar as opniões, embora, nesse contexto consideradas tabus, 

vistas e ouvidas durante a nosso acompanhamento nas consultas e nas visitas 

domiciliares. 

Portanto, a atividade foi feita de forma interativa, o que não englobou apenas 

as gestantes, mas também seus filhos, que puderam comparecer no grupo. Como os 

exercícios são de pouca complexidade, Izabela Guimarães, responsável por 

desenvolver e coordenar o circuito, afirmou que outros alunos ou até mesmo 

funcionários da UBS e NASF podem fazer algo semelhante, tornando a atividade 

digna de continuidade. 

 

8. SUGESTÃO DE AÇÕES DE CONTINUIDADE PARA O 

PRÓXIMO SEMESTRE 

 

Em virtude da satisfação por parte das gestantes que compareceram naquela 

tarde e da importância das atividades físicas para esse grupo, a continuidade do projeto 

para os próximos semestres é um fato a ser considerado, visto que algumas gestantes 

da comunidade atendida pela nossa unidade possuem hábitos sedentários e a prática 

de exercícios físicos faz bem tanto para a mãe quanto para o feto. 

Primeiramente, o posto deveria ter à sua disposição um profissional vinculado 

ao NASF, ou um educador físico ou um fisioterapeuta, que possa executar esse evento 

semanalmente na unidade e até mesmo elaborar uma lista de exercícios e passá-los 

para serem praticados em casa pelas gestantes, recomendando que seja observada 

e ajudada por algum membro da família, salve o caso de alguma dor ou outras 

intercorrencias. 

Além disso, os próprios agentes de saúde podem conduzir essas atividades, 

uma vez que são exercícios simples e de fácil aprendizado. Entretanto, de qualquer 

maneira os agentes comunitários devem ser orientados por outro profissional, com isso, 

caso não seja viável a contratação desse orientador, a prefeitura deve disponibilizar 

um curso de capacitação dos ACS para que eles possam executar essa atividade. 

Outra questão em pauta é que, para melhor manejo dos exercícios, é 

necessário que haja equipamentos para serem utilizados durante os treinos. Portanto, 

a unidade deve solicitar da prefeitura recursos para a compra desses materiais, que 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.4, p. 36777-36796 apr 2021 ISSN: 2525-8761 129 

além de baratos e serem materiais de longa duração, é um investimento trará uma 

maior seriedade ao projeto de promover a saúde a essa população. Ademais, assim 

como os grupos de gestantes, de tabagistas e de hipertensos e diabéticos são exigidos 

pelos órgãos de saúde, essas atividades físicas poderiam ser adotadas como 

obrigatoriedade dos postos de saúde. 

Outrossim, apesar do projeto ser, de início, atividades físicas para gestantes, 

ele também pode ser adotado para outros grupos, como adultos e idosos. Como esses 

grupos possuem pessoas com doenças, como diabetes e hipertensão, seria 

interessante se eles fossem inseridos no projeto, visto que a prática de exercícios 

físicos ajudam no tratamento dessas doenças, além de fortalecer os ossos e 

musculatura do grupo da terceira idade. Esses fatos revelam o quanto a intervenção 

proposta pode ajudar na promoção da saúde e na qualidade de vida não só das 

grávidas , mas de toda a comunidade. 
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RESUMO: Objetivo: identificar, com base nas produções científicas, como a 
assistência de enfermagem à criança ou adolescente com câncer tem sido efetuada 
na atenção primária  à saúde. Método: trata-se de uma revisão integrativa, cuja coleta 
de dados foi realizada em dezembro de 2020, por meio de nove bases de dados, 
sendo identificados 10 artigos. A partir dos critérios de inclusão estabelecidos, foram 
selecionados dois. Resultados: os artigos permitiram observar peculiaridades do 
cotidiano de cuidados oferecidos pela ESF e enfatiza importância do profissional 
enfermeiro, que envolve o monitoramento das condições de saúde da população, seja 
individual ou no coletivo, incluindo em suas atividades diárias a atenção domiciliar aos 
pacientes oncológicos e seus familiares. Conclusão: No contexto na APS, conclui-se 
que o enfermeiro não está preparado para prestar assistência de forma holística para 
a criança e adolescente oncológico, assim como  para seus familiares, em todas as 
suas necessidades físicas, psicológicas e sociais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem Oncológica; Cuidados de Enfermagem; Atenção 
Primária à Saúde; Oncologia; Estratégia Saúde da Família; Câncer infantil. 
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ABSTRACT: Objective: to identify, based on scientific production, how nursing care 
for children or adolescents with cancer has been carried out in primary health care. 
Method: this is an integrative review, whose data collection was carried out in December 
2020, through nine databases, with 10 articles identified. From the inclusion criteria 
established, two were selected. Results: the articles allowed observing peculiarities of 
the daily care offered by the FHS and emphasizes the importance of the professional 
nurse, which involves monitoring the health conditions of the population, whether 
individual or collective, including in their daily activities home care for cancer patients 
and family members. Conclusion: In the context of PHC, it is concluded that nurses are 
not prepared to provide holistic assistance to children and adolescents with cancer, as 
well as to their families, in all their physical, psychological and social needs. 
 
KEYWORDS: Oncology Nursing; Nursing care; Primary Health Care; Oncology; 
Family Health Strategy; Childhood cancer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer infanto-juvenil, que acomete indivíduos de 1 a 19 anos de idade, 

corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação 

descontrolada de células anormais, podendo se desenvolver em qualquer local do 

organismo.1 Esse tipo de câncer tem demonstrado ser um relevante problema de 

saúde pública no Brasil e no mundo, com impacto sobre os marcos de 

desenvolvimento  adequado da idade e sobre a qualidade de vida da criança.2 

A incidência anual de câncer infanto-juvenil é estimada em 300 mil casos e sua 

mortalidade é menor nos países com maior renda, alcançando a média de 

sobrevivência de 84%.3 No Brasil a incidência esperada para cada ano do triênio 2020-

2022, é de 8.460  casos, sendo 4.310 no sexo masculino e 4.150 no sexo feminino.1 

Embora considerada rara, representando 3% de todas as neoplasias malignas, é a 

primeira causa de óbitos por doença na faixa etária de 1 a 19 anos, tendo totalizado 

2.509 óbitos no ano de 2017, com sobrevida em torno 64% no país.4,5 

Os tipos predominantes de câncer pediátrico são as leucemias (28%), seguidos 

por  tumores do sistema nervoso central (23%) e linfomas (3%)5. Os fatores de risco 

que podem levar ao surgimento deste tipo de câncer ainda não são claros, tornando 

fundamental o diagnóstico precoce e o tratamento em tempo oportuno.2 Dessa forma, 

a Estratégia Saúde da Família (ESF), considerada a porta de entrada do sistema de 

saúde, tem o intuito de contribuir para a redução da demanda de crianças e 

adolescentes que chegam tardiamente ao serviço especializado.6 

A ESF é pautada na Política Nacional de Atenção Básica, e envolve um 

conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que abrangem a 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de 

danos e manutenção da saúde com objetivo de desenvolver uma atenção integral 

realizada por equipe multiprofissional. Dentre os profissionais que compõem essa 

equipe encontra-se o enfermeiro.7 

O enfermeiro tem participação importante nas oncologias pediátricas, podendo 

atuar tanto na identificação de alterações fisiológicas como nos marcos do 

desenvolvimento, de maneira a contribuir para a detecção precoce e, no momento 

após o diagnóstico, pode estabelecer relação de ajuda com paciente e família por meio 

da comunicação efetiva, medidas para alívio do sofrimento e apoio aos familiares.2 

A comunicação eficaz entre enfermeiros, crianças e família é um dos fatores 
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mais importantes para uma boa interpretação das demandas individuais, sendo 

essencial no planejamento das intervenções, sejam elas integrais ou direcionadas, 

farmacológicas ou não farmacológicas.8 

A assistência de enfermagem na oncologia infanto-juvenil deve ser pautada na 

integralidade e longitudinalidade do cuidado, permeando todo o processo de saúde- 

doença. Deve ser reconhecido que a criança ou adolescente que esteja em 

investigação diagnóstica ou em tratamento oncológico nas Unidades de Alta 

Complexidade (Unacons), continua sob a responsabilidade da ESF à qual pertence, 

cabendo a esta, o processo de orientação ao paciente e à sua família, intervenção 

nos efeitos colaterais da terapêutica adotada, acompanhamento dos pacientes em 

cuidados paliativos, identificação, manejo e encaminhamentos de situações de risco, 

mantendo articulação com os serviços especializados.9 

Diante disso entende-se que o enfermeiro deve estar qualificado para prestar 

uma  assistência de enfermagem integral a esse público em específico. Dessa forma 

esse estudo  tem por objetivo identificar, com base nas produções científicas, como a 

assistência de enfermagem à criança ou adolescente com câncer tem sido efetuada 

na atenção primária  à saúde. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Este estudo caracteriza-se como revisão integrativa, a qual possibilita a síntese 

de  estudo de conhecimento de um determinado tema, o que democratiza o acesso e 

proporciona atualização frequente, tornando-se um instrumento válido para a prática 

baseada em evidências, sobretudo para o cenário da enfermagem.10 

Para o desenvolvimento desta revisão, seguiram-se as seguintes etapas: 1) 

identificação da questão norteadora, onde o pesquisador elabora a problemática de 

modo  claro e específico, seguida da busca pelos descritores de saúde; 2) amostragem 

na literatura, onde determina-se os critérios de inclusão e exclusão, de modo a garantir 

a representabilidade, a confiança e a fidedignidade dos resultados; 3) coleta de dados, 

com a utilização de um instrumento previamente elaborado capaz de assegurar a 

totalidade das  informações; 4) avaliação dos estudos, os dados devem ser extraídos 

de forma organizada  para ponderar o rigor e as características detalhadas de cada 

estudo; 5) interpretação dos  resultados, etapa que se compara os dados evidenciados 

na análise dos artigos ao  referencial teórico e; 6) apresentação da revisão integrativa, 
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contempla as informações dos artigos de maneira suscinta e organizada. 11,12 

A questão norteadora consiste em identificar, com base nas produções 

científicas, como a assistência de enfermagem à criança ou adolescente com câncer 

tem sido efetuada  na atenção primária à saúde? 

Para o levantamento dos artigos, utilizamos os descritores em ciências em 

saúde (DECS), nas seguintes combinações: “enfermagem oncológica and atenção 

primária à saúde and saúde da criança”, “enfermagem oncológica and estratégia 

saúde da família and saúde da criança”, “enfermagem oncológica and cuidados de 

enfermagem and atenção primária à saúde “enfermagem oncológica and cuidados de 

enfermagem and estratégia saúde da família”. E também as combinações com o 

descritor não-controlado câncer infantil: “enfermagem oncológica and atenção 

primária à saúde and câncer infantil e “enfermagem oncológica and estratégia saúde 

da família and câncer infantil. 

A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados Medical Literature 

Analysis and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF), Literature Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Coleciona SUS – Brasil, Cidades 

Saúdáveis (CidSaúde), Literatura da Biblioteca da sede da Organização Pan-

Americana da Saúde (PAHO), Literatura em Ciências da Saúde dos países do 

Caribe (MEDCARIB), Publicações da Organização Mundial da Saúde (WHOLIS), 

Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências de Saúde (IBECS), considerados as 

principais base de dados na área da saúde, no mês de dezembro de 2020, por meio 

de link disponibilizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos que atendem a temática da 

questão norteadora, disponíveis na íntegra, nos idiomas inglês, português e espanhol, 

no recorte temporal de 2009 a 2020, nas bases de dados relacionadas. Foram 

excluídas produções científicas fora do escopo do estudo, artigos publicados em 

fontes que não fossem eletrônicas, disponíveis apenas em resumo, dissertações, 

monografias, teses, estudos de revisões integrativas, narrativas e sistemáticas, 

editoriais, carta ao leitor e comentários. 

Os artigos que se repetiram em duas bases de dados foram agregados na base 

de dados que continha o maior número de artigos. 

Após a leitura dos títulos e resumos, os artigos foram organizados por meio do 

instrumento de coleta de dados, que permitiu a obtenção de informações sobre a 
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identificação do artigo; periódico; título; fonte de localização; idioma e ano de 

publicação,  conforme quadro 1. 

Os artigos encontrados foram numerados e descritos conforme suas 

similaridades. 

Para finalizar, foi processada a síntese, pela estatística descritiva. 

 

3. RESULTADOS 

 

Foram identificados 10 artigos, conforme fluxograma de estratégia de busca, 

figura1. 

 

Figura 1: Fluxograma de coleta de dados e seleção dos estudos 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os artigos identificados discutem a atuação do enfermeiro na atenção primária 

à saúde referente a assistência oncológica, porém traz ações que norteiam suas 

atividades de modo abrangente, tratando a pessoa com câncer, sem especificações 

de idade e ou tipo de câncer. 

Realizou-se uma busca exaustiva, em bases de dados nacionais e 

internacionais, de saúde em geral e em áreas especializadas em saúde, o que 

demonstrou uma escassez de literatura científica voltada a esta temática. 

Desta maneira, os estudos se apresentam a seguir, conforme quadro 1. 

 
 

Quadro 1: Relação dos artigos incluídos no estudo. 

Título do artigo Periódico 
País de 

publicação 
Idioma 

Ano de 
publicação 

1. Atenção a pacientes 
oncológicos na Estratégia 

Saúde da Família: olhar do 
usuário 

Revista 
Gaúcha de 

Enfermagem 
Brasil Português 2016 

2. Atuação dos enfermeiros da 
Estratégia Saúde da Família na 

atenção oncológica 

Revista 
Escola Anna 

Nery 

Brasil Português 2017 

Fonte: Bases de dados pesquisadas, 2020. 

 

O artigo 1 trata de peculiaridades do cotidiano de cuidados oferecidos pela 

ESF, ressaltando a impessoalidade, assim como, a autenticidade dos profissionais de 

saúde. A  enfermagem, como categoria da ESF, se faz cada vez mais presente no lar 

dos indivíduos com câncer, estabelecendo vínculo e corresponsabilidade com a 

Artigo excluído a partir da 

leitura completa do texto 

n= 1 

Artigos completos para avaliar 

n= 3 

Artigos completos incluídos na síntese 

n= 2 IN
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comunidade.13 

Os profissionais da ESF são imprescindíveis para o enfrentamento do câncer, 

uma  vez que esta doença se apresenta para os pacientes e seus familiares de forma 

grave e avassaladora, assim, estes profissionais devem conhecer e oferecer uma 

escuta qualificada, flexível, responsável e com empatia, para se tornarem próximos a 

pessoa com  câncer e buscar a integralidade da atenção. 13 

O estudo 1 ainda afirma que a atenção primária à saúde possibilita o cuidado 

centrado no usuário buscando romper a descontinuidade da assistência, a fim de 

reforçar  políticas públicas e alcançar de fato a integralidade das ações. 13 

O artigo 2 enfatiza a importância do profissional enfermeiro na ESF, com 

atribuições que envolve o monitoramento das condições de saúde da população, seja 

individual ou no coletivo, incluindo em suas atividades diárias a atenção domiciliar aos 

pacientes oncológicos e seus familiares, com apoio a família, instituindo vínculo, 

identificação de pensamentos angustiantes do pacientes, de ter suas vontades 

atendidas, apoiar na reconciliação consigo e com os outros, bem como apoiar no 

processo de morte, de forma solícita e humana.14 

O artigo também revela a insuficiência de profissionais capacitados em atenção 

oncológica, além do desconhecimento dos enfermeiros referente a Política Nacional 

de Atenção Oncológica. 14 

Os pacientes com câncer estão cada vez mais frequentes na comunidade, 

assim a assistência do enfermeiro deve ser pautada no conhecimento técnico-

científico, na afetividade, na sinceridade, na empatia e na comunicação, que são 

elementos construtivos  do cuidado. As atividades que os profissionais mais realizam 

aos pacientes oncológicos são a visita domiciliar e a consulta de enfermagem e afirma 

ainda que os enfermeiros da ESF desconhecem sobre cuidados paliativos e que os 

mesmos se sentem despreparados para desempenhar esse tipo de assistência ao 

paciente e familiares. 14 

Por fim, o estudo evidencia a necessidade de capacitar os profissionais da 

atenção primária à saúde para o atendimento ao paciente oncológico e que o 

investimento nos profissionais é imprescindível para garantir uma assistência eficiente 

e modificadora. 14 
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4. DISCUSSÃO 

 

A APS permite uma ampla magnitude de atuação e busca integrar os diferentes 

níveis de assistência aos usuários com câncer, além de prover ações de promoção da 

saúde e prevenção do câncer. O enfermeiro é integrante ativo nesse processo, 

atuando com responsabilidade e sensibilidade em cada etapa e assim qualificando a 

assistência oncológica.15 

O cuidar em oncologia infantil é desafiante, uma vez que pressupõe, além de 

recursos materiais e terapêuticos, uma equipe de saúde atenta para o que permeia 

este universo, o que torna necessário profissionais com responsabilidade, 

compromisso, preparo adequado, e sensibilidade para realizar o cuidado com a 

criança, assim o  enfermeiro, que produz um cuidado qualificado, é influenciado pela 

realidade do câncer infantil.16 

O processo de enfermagem, dentro da equipe de enfermagem, tornou-se mais 

abrangente e complexo, quando relacionado a assistência à pacientes oncológicos 

pediátricos. A base de confiança entre o enfermeiro e a criança se estabelece através 

de comunicação verbal e não verbal, no momento em que presta seus cuidados, 

contribuindo para a formação de vínculo de cuidado. Além de suas técnicas, a 

enfermagem desenvolve  ações que auxiliam no relacionamento da criança com a 

família e com a equipe e da criança com a equipe e família, e cabe aos profissionais 

estabelecerem uma relação de ajuda com paciente e família, por meio da 

comunicação efetiva, humanizando a assistência, promovendo o controle dos 

sintomas, com objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida, considerando 

a integralidade da criança.17 

A enfermagem, em sua ação de cuidar, entabula elo, com informações e 

orientações, dedicando tempo para a família expressar seus sentimentos, medos, 

anseios  e esperanças e com simples ações como o toque, a escuta, estar sensível e 

perceptivo com o sofrimento do outro. É primordial que sentimentos de confiança e 

amizade com os profissionais sejam motivados e valorizados, a fim de reduzir o 

estresse e a angústia que  a realidade da doença provoca. 18 

O cuidado em oncologia deve ocorrer de forma integral e em tempo oportuno, 

permitindo a continuidade do cuidado em todos os níveis de assistência, envolvendo 

desde ações de prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento até os 

cuidados paliativos.19 
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O enfermeiro, deve estabelecer vínculo e proporcionar à criança/adolescente e 

sua família um cuidar pautado numa visão humanística, embasado no respeito às 

crenças e valores, em seus aspectos físicos, psicológicos, espirituais e sociais 20, 

apesar das dificuldades dos profissionais frente à paliação e assistência ao vivenciar a 

terminalidade.  Lidar com a possibilidade da finitude da vida pode gerar sentimentos 

diversos e contraditórios frente ao processo de adoecimento e da prática 

profissional.21 

O cuidado paliativo oferece suporte para melhorar o status funcional, 

considerada uma intervenção humanizada, que visa o controle dos sintomas, 

acolhimento emocional e espiritual aos pacientes e familiares.22 Os cuidados paliativos 

em oncologia pediátrica não devem ser limitados à realização de procedimentos, 

sobretudo devem incluir o componente emocional, a reciprocidade, a boa 

comunicação, o diálogo, a presença autêntica, o aspecto cognitivo da percepção, do 

conhecimento e inclusive a intuição, desenvolvendo habilidade para ajudar as crianças 

e seus familiares a encontrarem os seus potenciais e reconhecerem suas 

necessidades relacionadas com o bem-estar e os valores humanos, auxiliando-as a 

lidarem com a situação existencial vivenciada.23 Embora a enfermagem se preocupe 

com seu papel, enquanto integrante da equipe no desenvolvimento de cuidados 

paliativos, há uma falha na formação acadêmica, devido ao tema ser abordado de 

forma superficial, tornando os profissionais pouco preparados na identificação e 

planejamento adequado do controle de sintomas em cuidados paliativos na prática.9 

Desta maneira, torna-se primordial a oferta de novas políticas públicas e 

educação  em saúde permanente, para além da prestação de um atendimento com 

profissionais capacitados, uma assistência integral, com intuito de minimizar o retardo 

no diagnóstico do câncer infantojuvenil e, consequentemente, aumentar a 

probabilidade de cura dessa neoplasia.6 Ainda que, existam algumas iniciativas 

institucionais de se realizar capacitações e atualizações, elas não são realizadas de 

maneira integrada com os enfermeiros que lidam com cuidado à criança/adolescente 

com câncer. Nesse sentido, tem-se um caráter de educação continuada, em que os 

profissionais não são participativos  em propor mudanças para os problemas oriundos 

da prática, com isso, muitos entraves relacionados ao processo de trabalho do 

enfermeiro ainda persistem em oncologia  pediátrica.24 

O papel da educação permanente é defendida pela política oncológica, como 

importante estratégia para superação das vicissitudes encontrados na prática do 
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cuidado à criança/adolescente oncológica. No entanto, a necessidade de educação 

permanente não  é impeditivo para uma assistência de qualidade, é essencial que a 

enfermagem reflita sua  prática e invista esforços para o resgate do cuidado relacional, 

humanizado e integral, expondo de forma clara o seu papel diante do cuidado à 

criança/adolescente com câncer nos diferentes níveis de atenção, assim como nas 

instituições de ensino e nos serviços de saúde, proporcionando a atuação de 

enfermeiros comprometidos com a qualidade do cuidado oferecido e com os seus 

direitos frente às necessidades que surgem na assistência  em oncologia pediátrica.24 

 
5. CONCLUSÃO 

 

No contexto na APS, conclui-se que o enfermeiro não está preparado para 

prestar assistência de forma holística para a criança e adolescente oncológico, assim 

como para seus familiares, em todas as suas necessidades físicas, psicológicas e 

sociais. 

O enfermeiro, como parte indispensável da equipe da APS, é mentor de várias 

funções no contexto do seu dia a dia, estando presente desde o início, com a 

descoberta do diagnóstico perpassando pelo tratamento e cuidados paliativos, 

devendo este estar apto  e dispor de habilidades para lidar com crianças e 

adolescentes com câncer, por meio de uma educação permanente regular e 

sistematizada. 

Ressalta-se ainda a necessidade de mais pesquisas sobre esta temática, a fim 

de proporcionar maiores subsídios aos enfermeiros para que haja adequada 

prestação da assistência em oncologia pediátrica no âmbito da APS, para promover 

saúde e prevenir circunstâncias que potencializem os sofrimentos ocasionados pelo 

câncer infanto juvenil,  com vistas a humanização do cuidado integral. 
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RESUMO: Introdução: O uso de drogas é considerado um problema de saúde pública. 
Quando se dá por gestantes, há um agravamento, causando danos à própria saúde e 
à de seus fetos. Objetivo: Comparar o perfil socioeconômico das gestantes usuárias 
(expostas) e não usuárias (controle) de cocaína/crack e seus desfechos perinatais. 
Metodologia: Foi realizado um estudo epidemiológico observacional, do tipo 
transversal, composta por 120 díades mãe/recém-nascido, sendo 60 do grupo controle 
(não exposto) e 60 do grupo exposto (uso de drogas). Foram aplicados questionários 
as gestantes sobre o uso de drogas e medidas antropométricas dos recém-nascidos 
foram realizadas. Resultados: 65% das mães expostas estavam desempregadas e 
das mães controle 35%; 3% das mães expostas recebiam 3-4 salários mínimos, 13% 
das mães controle apresentavam essa faixa de renda; 68% das mães realizaram até 3 
consultas pré-natal, enquanto 41% das mães controle fizeram 7 consultas ou mais. 
Os filhos de mães expostas apresentaram menor estatura e perímetro cefálico quando 
comparados aos filhos das mães controle. Conclusão: Gestantes usuárias de drogas 
apresentaram um perfil de fragilidade socioeconômica e bebes com menor estatura e 
perímetro cefálico ao nascimento. Portanto, a exposição do feto à substancias ilícitas 
intra-útero gerou piores desfechos perinatais nos recém nascidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Drogas; Gestação; Neonatos. 
 
ABSTRACT: Introduction: Drug use is considered a public health problem. When it is 
due to pregnant women, there is a worsening, causing damage to their own health and 
that of their fetuses. Objective: To compare the socioeconomic profile of pregnant 
women who are users (exposed) and non-users (control) of cocaine/crack and their 
perinal outcomes. Methodology: An observational epidemiological study of the cross-
sectionaltype was conducted, composed of 120 mother/newborn dcases,60 from the 
control group (not exposed) and 60 from the exposed group (drug use). Pregnant 
women were applied questionnaires on drug use and anthropometric measurements 
of newborns were performed. Results: 65% of exposed mothers were unemployed and 
mothers’ control 35%; 3% of exposed mothers received 3-4 minimum wages, 13% of 
control mothers had this income range; 68% of mothers had up to 3 prenatal 
consultations, while 41% of control mothers had 7 or more consultations. The children 
of exposed mothers presented shorter height and head circumference when compared 
to the children of the control mothers. Conclusion: Pregnant drug users presented a 
profile of socioeconomic fragility and drunks with smaller stature and head 
circumference at birth. Therefore, the exposure of the fetus to illicit intrauterine 
substances generated worse perinal outcomes in newborns. 
 
KEYWORDS: Drugs, Pregnancy, Newborns. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, configura-se como uma importante 

questão de saúde pública no mundo. Dados publicados pela United Nations Office on 

Drugs and Crime (UNODC), em 2019, sugeriram que cerca de 35 milhões de pessoas 

em todo o mundo sofreram alguma desordem desencadeada pelo uso de drogas de 

forma abusiva 1. Uma das drogas ilícitas mais consumidas é a cocaína, consumida em 

sua forma solúvel (cloridrato de cocaína) ou em sua forma alcaloide, que quando em 

estado sólido e misturada a outras substâncias é conhecida como Crack 2,3. 

Estimativas apontam que a maconha e a cocaína afetem, a cada ano, algo em 

torno de 15% dos bebês nascidos em todo o mundo, em decorrência do uso dessas 

substâncias pelas suas mães no período pré-natal 4. Segundo dados da última 

pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

(CEBRID) sobre a temática gestação e uso de drogas ilícitas em jovens e adultos, em 

2006, quase 23% dos brasileiros já haviam utilizado alguma droga ilícita em algum 

momento da vida, sendo que 90% das mulheres drogaditas fizeram o uso quando 

tinham entre 15 a 40 anos, ou seja, em idade fértil 5 O abuso de substancias ilícitas 

na gestação se configura como um fator de risco importante à saúde do binômio 

mãe/bebê. Deve-se levar em consideração que a problemática do uso de drogas na 

gestação envolve consequências não apenas biológicas para a mãe e para o bebê, 

como também em muitas vezes acarreta em negligência de cuidados e abandono dos 

filhos das mães usuárias. Dessa forma, as repercussões vão além das questões 

biológicas, gerando também consequências socioeconômicas desfavoráveis para o 

binômio. 6. 

O manejo adequado da gestante usuária de drogas deve ser realizado por meio 

de estratégias de detecção precoce nos serviços de saúde, visto que essas mulheres 

possuem maior risco de complicações maternas e fetais em comparação às demais. 

Nesse sentido, é imprescindível o reconhecimento dessas mães e filhos na 

maternidade para realizar o quanto antes as intervenções adequadas, uma vez que o 

diagnóstico correto auxilia no tratamento e cuidado necessários à mãe e ao recém-

nascido 7,8. A avaliação do perfil das mães usuárias de drogas e das complicações 

materno-fetais decorrentes do abuso de cocaína/crack durante a gestação contribui 

para uma assistência ao parto mais adequada para a díade mãe-filho e sua inserção 

precoce no sistema de atenção primária de saúde, garantindo a assistência mais 
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adequada para ambos. Nesse contexto, é papel das maternidades, além de prestar a 

assistência perinatal à mãe e ao recém-nascido, encaminhá-los para 

acompanhamento ambulatorial. Cabe ressaltar que mães drogaditas aderem menos 

ao acompanhamento em atenção primária, tanto de puerpério quanto de puericultura, 

sendo necessária uma abordagem multiprofissional 9. 

Considerando, portanto, o abuso de substâncias ilícitas como fator de risco à 

saúde materno-infantil, o presente estudo tem por objetivo traçar o perfil 

socioeconômico e descrever os desfechos perinatais de gestantes usuárias de 

cocaína/crack e seus recém nascidos, comparando-os com díades mãe/bebê sem 

histórico de consumo dessas drogas, a fim de auxiliar no planejamento da assistência 

em saúde à essa população, diante da hipótese que as mães usuárias apresentam 

mais fatores de risco para a complicação da própria saúde e dos seus bebês. 

 

2. MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico observacional, do tipo transversal cuja 

amostra é composta por 120 díades mãe/recém-nascido admitidos na maternidade do 

Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN), no período de maio de 2019 a outubro de 

2019. 

Foram incluídos no estudo 60 mães com relato durante a anamnese à admissão 

na maternidade de uso de cocaína/crack durante a gestação atual e seus recém-

nascidos. A cada díade com relato de drogadição materna, foram incluídos uma mãe 

admitida na mesma data, que negava uso de cocaína/crack, e seu recém-nascido, 

para fins de comparação. 

Foram excluídos do estudo mães e seus recém-nascidos cujos prontuários 

apresentam as variáveis selecionadas de forma incompleta ou cujo relato do uso 

materno de cocaína/crack foi informado de forma implícita, gerando dúvidas. 

Para cálculo amostral, utilizou-se o software Raosoft. Aplicando-se a 

prevalência da exposição pré-natal à cocaína determinada por Cunha et al. (2001), 

sendo adotado um nível de confiança de 95% e a um erro de 5%, resultando na 

necessidade de 60 pacientes por grupo na amostra. 

Como parte da ficha de admissão da gestante na maternidade do HRTN, foi 

aplicado um questionário socioeconômico (ANEXO 1) pelo corpo clínico atuante. Os 

dados dos prontuários selecionados foram coletados por meio do acesso ao sistema 
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eletrônico de armazenamento do HRTN e as informações foram copiladas em um 

formulário padronizado (ANEXO 2) para confecção de um banco de dados específico, 

incluindo as variáveis que foram estudadas. 

A pesquisa seguiu as normas éticas pautadas, sobretudo no Código de Ética 

Médica e na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre pesquisa 

envolvendo seres humanos. O projeto está registrado na Plataforma Brasil e foi 

enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade da Saúde e Ecologia 

Humana (FASEH) e do HRTN sob o número 11331619.5.0000.5101. A análise das 

informações foi feita a partir de um banco de dados que não inclui a identificação 

nominal dos pacientes. Nesse contexto, foi solicitado ao CEP-FASEH a dispensa do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 3) e os pesquisadores 

assinaram um termo de confidencialidade e sigilo (ANEXO 4). 

Para análise estatística, foram utilizados os softwares SPSS 22 e PRISM 8. O 

teste  de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar a distribuição dos dados. Para 

as variáveis quantitativas não paramétricas foi utilizado o teste t de Student não 

pareado e os dados serão apresentados em gráficos e tabelas na forma de média e 

de desvio padrão. Para as variáveis qualitativas foi utilizado o teste Qui-quadrado. O 

nível de significância  será estabelecido em 5%. 

 
3. RESULTADOS 

 
Tabela 1 - Parâmetros relacionados às mães. Dados expressos em frequência absoluta e relativa. 

N= 60 por grupo. Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

Variável Grupo Resultado P-valor 

 
Idade 

 Até 20 anos 20 a 30 anos 
Mais de 30 

anos 
 

Exposto 24 (40%) 22 (36,7%) 14 (23,3%) 
0,055 Não Exposto 12 (20%) 31 (51,7%) 17 (28,3%) 

 
Procedência 

 Belo Horizonte 
Região 

metropolitana 
Outras 

localidades 
 

Exposto 41 (68,3%) 12 (20%) 7 (11,7%) 
0,338 Não exposto 48 (80%) 8 (13,3%) 4 (6,7%) 

 
Estado civil 

 Com companheiro Sem companheiro  

Exposto 16 (26,7%) 44(73,3%) 
<0,05 Não exposto 40 (66,7%) 20 (33,3%) 

 
Ocupação 

 Empregada Não empregada 
Sistema 
prisional 

 

Exposto 16 (26,7%) 39 (65%) 5 (8,3%) <0,05 

 Não exposto 39 (65%) 19 (31,7%) 2 (3,3%)  
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Escolaridade 

 
Ensino 

fundamental Ensino médio 
Ensino 

superior 
 

Exposto 37 (61,7%) 23 (38,3%) 0 (0%) 
0,280 Não exposto 32 (53,3%) 26 (43,3%) 2 (3,3%) 

Quantidade de 
filhos  vivos 

 0 a 2 3 a 4 5 ou mais  

Exposto     

Não exposto     

Bolsa família 

 Sim Não  

Exposto 53 (88,3%) 7 (11,7%) 
0,432 Não exposto 50 (83,3%) 10 (16,7%) 

Renda familiar 
mensal 

 Até 2 salários mínimos 
3 ou mais salários 

mínimos 
 

Exposto 58 (96,7%) 2 (3,3%) 
<0,05 Não exposto 52 (86,7%) 8 (13,3%) 

Comorbidades 

 Sim Não  

Exposto 49 (81,7%) 11 (18,3%) 
0,191 Não exposto 54 (90%) 6 (10%) 

Quantidade de 
consultas pré-natais 

 Até 3 4 a 6 7 ou mais  

Exposto 41 (68,3%) 12 (20%) 7 (11,7%) 
<0,05 Não exposto 21 (35%) 14 (23,3%) 25 (41,7%) 

Complicações  , 

gestacionais ou 
obstétricas 

 Sim Não  

Exposto 52 (86,7%) 8 (13,3%) 
0,378 Não exposto 55 (91,7%) 5 (8,3%) 

 
A tabela 1 demonstra os parâmetros de caracterização da amostra em relação 

as mães do presente estudo, que em sua maioria residem na cidade de Belo horizonte 

(68,3% das mães expostas e 80% das mães controle). Mães usuárias de drogas foram 

internadas em sua maioria antes dos 20 anos (40%), enquanto as mães controle, em 

sua maioria passaram por essa experiência depois dos 30 anos (28,3%). No que diz 

respeito ao grau de escolaridade observa-se similaridade entre os grupos, mães 

expostas majoritariamente possuem ensino fundamental (61,7%) assim como 53,3% 

das mães controle. Já para a taxa de ocupação, observa-se diferenças entre os grupos 

experimentais, mães expostas possuem uma taxa de desemprego de 65%, enquanto 

65% das mães controle encontram- se empregadas. Foram demonstradas também 

diferenças na renda familiar entre os grupos experimentais, famílias drogaditas 

recebem de 3-4 salários mínimos em 3,3% das ocasiões, enquanto 13,3% das famílias 

controle se encaixam nessa faixa de renda. Outra diferença detectada entre os grupos 

se deu em relação a quantidade de consultas pré-natal, enquanto a maioria das mães 

controle (41,7%) realizavam 7 consultas ou mais, 68,3% das mães expostas realizavam 

até 3 consultas. Não houve diferença para a presença de comorbidades entre as mães 

do grupo exposto e controle, 81,7 e 90%, respectivamente, apresentavam 
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comorbidades, assim como tiveram complicações gestacionais, 86,7 e 91,7% 

respectivamente, da mesma forma precisaram de cuidados especiais em magnitude 

similar, 13,3 e 16,7%, respectivamente. Do mesmo modo não foram encontradas 

diferenças entre a quantidade de filhos vivos entre os grupos. 

 
Tabela 2 – Parâmetros clínicos relacionados aos recém-nascidos. Dados expressos em frequência 

absoluta e  relativa. N= 60 por grupo. Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

Variável Grupo Resultados P-valor 

 
Idade 

gestacional 

 Até 37 semanas 37 semanas ou mais  
Exposto 11 (18,3%) 49 (81,7%) 

1 Não 
exposto 

11 (18,3%) 49 (81,7%) 

 
Apgar de 1 min 

 0-5 pontos 6-10 pontos  
Exposto 4 (6,7%) 56 (93,3%) 

0,729 Não 
exposto 

5 (8,3%) 55 (91,7%) 

 
Apgar de 5 min 

 0-5 pontos 6-10 pontos  
Exposto 1 (1,7%) 59 (98,3%) 

0,559 Não 
exposto 

2 (3,3%) 58 (98,3%) 

Tempo de 
hospitalização 

 0-5 dias 6 ou mais dias  
Exposto 28 (46,7%) 32 (53,3%) 

< 0,05 Não 
exposto 

46 (76,7%) 14 (23,3%) 

Necessidade 
de cuidados 
intensivos 

 Sim Não  
Exposto 8 (13,3%) 52 (86,7%) 

0,609 Não 
exposto 

10 (16,7%) 50 (83,3%) 

 

A tabela 2 demonstra os parâmetros clínicos dos recém-nascidos. Não foram 

encontradas diferenças para a pontuação do apgar de 1 minuto, 93,3% dos recém-

nascidos expostos fizeram de 6-10 pontos, assim como 91,7% dos recém-nascidos 

controle. No apgar de 5 minutos os recém-nascidos dos grupos exposto e controle 

apresentaram pontuação similar, fizeram de 6-10 pontos em 98,3 e 96,7%, dos casos, 

respectivamente. A díade drogadita passou por um maior tempo de hospitalização 

(53,3%) permaneceram de 6-10 dias hospitalizadas, enquanto a díade controle 

geralmente permaneceu menos de 5 dias hospitalizada (76,7%). Não foram 

encontradas diferenças na idade gestacional entre os grupos, ambas foram em sua 

maioria de mais de 37 semanas (81,7%), além disso não foram encontradas diferenças 

na necessidade de cuidados intensivos. 
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Figura 1 - Índices antropométricos dos recém-nascidos. 

 

Dados apresentados como média e Desvio padrão da média. Teste T não pareado A) Massa 

corporal. B) Estatura. C) Perímetro cefálico: (Exposto: 32,67+1,17; Controle: 33,28+0,94cm). *P< 0,05. 

 
A figura 1 demonstra os parâmetros antropométricos dos recém-nascidos. A 

figura 1A é relativa à massa corporal (Exposto: 2852+556,8; Controle: 3086+513,5g). 

p= 0,2209. A figura 1B demonstra resultados de menor estatura para os recém-

nascidos do grupo exposto em relação ao grupo controle ((Exposto: 48,12+2,57; 

Controle: 49,37+1,85cm). *p<0,05, o mesmo pode ser observado na figura 1C para o 

perímetro cefálico (Exposto: 32,67+1,17; Controle: 33,28+0,94cm). *p< 0,05. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, comparou-se os perfis socioeconômicos de mães 

expostas e não expostas ao uso de cocaína/ crack durante a gestação e os desfechos 

perinatais em decorrência da utilização destas substâncias. As mães do grupo 

exposto possuem menor taxa de ocupação, menor renda familiar e realizaram menos 

consultas pré-natais em relação às mães do grupo controle. Os filhos de mães 

drogaditas apresentaram menor estatura, menor perímetro cefálico e permaneceram 

internados por mais tempo quando comparados aos filhos de mães não usuárias. 
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Alguns denominadores relacionados aos problemas sociais foram traçados no 

perfil das mães usuárias de drogas, observou-se que a maioria das mães expostas 

(40%), precisaram ser internadas antes dos 20 anos, enquanto a maioria das mães 

controle (51,7%) passa por essa experiência entre os 20 e 30 anos. 

Dados publicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), demonstram 

que a taxa mundial de gravidez na adolescência é de 46 nascimentos para cada 1 mil 

adolescentes no mundo. No Brasil, esta taxa é 50% mais alta, com 68,4 nascidos para 

cada 1 mil menores de 20 anos 10. É importante destacar que a gravidez nesta faixa 

etária é um fator de risco para complicações maternas e neonatais, assim como para 

o agravamento de questões de risco socioeconômico, sendo considerada essa uma 

complexa conjuntura para a saúde pública 11. 

Entre outros desfechos, muitas vezes a gravidez precoce acarreta em 

dificuldades na inserção dessas mães no mercado de trabalho, o que pode ter 

contribuído para que 65% das mães controles encontravam-se empregadas, enquanto 

a taxa de desemprego para as mães expostas foi de 65%. A dificuldade dessas 

mulheres em se inserir no mercado de trabalho tende a refletir na renda familiar, 

apenas 3,3% das mães expostas recebiam de 3- 4 salários mínimos, enquanto 13,3% 

das mães controle se encaixavam nessa faixa de renda. A dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho pode ter contribuído para a baixa renda por parte das mães 

expostas, o que pode gerar uma situação de vulnerabilidade social, que está ligada a 

considerável incidência de mães menores de 20 anos que fazem uso de drogas nessa 

situação 12. 

Gestações prematuras e baixa renda familiar podem ter contribuído para uma 

menor frequência das mães expostas às consultas pré-natal, 68% das mães deste 

grupo fizeram até 3 consultas pré-natais, enquanto a maioria das mães controle 

(41,7%), fizeram 7 ou mais. Muitas vezes mulheres, as usuárias de drogas tendem a 

ir ao médico apenas no momento do parto. Já está demonstrado que o uso de drogas 

pode acarretar em problemas na formação do bebê e que as consultas pré-natais são 

essenciais, pois as mães podem ser instruídas quanto a cuidados com a própria saúde 

e a do feto 13. 

Essa menor frequência das mães expostas às consultas pré-natais pode ter 

contribuído para o maior tempo de hospitalização pelo qual elas e seus bebês 

passaram. A maioria das díades expostas (53,3%) permaneceu entre 6 e 10 dias no 

hospital, enquanto 76,6% dos componentes do grupo controle ficaram no máximo 5 
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dias hospitalizados, o que pode ser um indicativo de diferenças no padrão de saúde 

entre os grupos. 

Filhos de mães expostas apresentaram menor perímetro cefálico e menor 

estatura do que os bebês de mães controles. Importante considerar o tempo de uso 

e a dose das drogas as quais a mãe e o feto foram expostos. Todavia, não existe uma 

quantidade que possa ser considerada não nociva para o feto, essas substâncias são 

capazes de passar pela placenta sem que sejam metabolizadas pelo organismo da 

gestante 14. 

O perímetro cefálico e estatura são marcadores para a saúde dos bebês, desta 

forma, resultados negativos como os encontrados no presente estudo para os filhos 

de mães usuárias nestes parâmetros, podem ser indicativos desnutrição, má formação 

óssea, entre outros. 3,15,16 

O uso de drogas, sobretudo por gestantes, é uma questão de saúde pública, 

tendo em vista as características socioeconômicas envolvidas nesse contexto. Em 

2017, foram gastos R$ 462 bilhões devido a complicações geradas pelo uso de drogas 

ilícitas no Brasil17. 76% de todos os óbitos registrados em decorrência do abuso dessas 

substâncias foram de drogas que utilizavam o ópio como matéria prima, como no caso 

da cocaína/crack. O que leva ao despenho financeiro de milhões de reais e ao 

inestimável custo de vidas humanas. 

Limitações como a dependência do relato materno de drogadição ou de um 

acompanhante, e a não quantificação do tempo de uso das substâncias pelas mães, 

são limitações encontradas no trabalho desenvolvido. No entanto, a realização do 

presente estudo se dá diante da necessidade de se conhecer sobre o uso de drogas 

de abuso, por exemplo, cocaína e crack, por parte das gestantes o mais rápido 

possível, e que se entenda o perfil dessas mães, considerado um cuidado obstétrico, 

psicológico e social, que tange a saúde pública. A partir do mapeamento da situação 

de forma rápida a intervenção pode se dar com brevidade 18, criando ferramentas 

eficientes que permitam a mudança do atual cenário mundial. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

No presente estudo, gestantes usuárias de cocaína/crack apresentaram um 

perfil de fragilidade socioeconômica, e um comportamento negligente quanto aos 

cuidados com a própria saúde e do feto, o que pode reverberar em desfechos 
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perinatais negativos. O mapeamento dessa situação por meio de ferramentas de 

diagnóstico como a desenvolvia no presente estudo, podem servir de base para que 

se criem políticas de saúde pública e protocolos operacionais nas unidades de saúde 

que recebem a díade. 
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ANEXO 

 
1 – VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS INCLUÍDAS NA ADMISSÃO DA GESTANTE 

 

VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS INCLUÍDAS NA ADMISSÃO DA GESTANTE 

Número do prontuário: Data:  / /    

Mãe 

• Idade: anos 

• Procedência: (   ) Belo Horizonte (    ) Região Metropolitana ( ) interior do 

Estado 

• Estado civil: (  ) casada/união estável ( ) separada/divorciada ( ) viúva ( ) 

solteira 

• Ocupação: (   ) empregada (   ) licença de saúde (   ) do lar ( ) desempregada 

( ) aposentada ( ) sistema prisional 

• Até quando frequentou a escola com aprovação? 

   série/ano do ensino _   

• Quantidade de filhos vivos: filhos 
 

Família 

• Recebe bolsa família? ( ) sim (   ) não 

Se sim, qual o valor da bolsa? R$   
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• Qual o valor total da renda familiar mensal incluindo bolsa família e 

outros  benefícios? R$   

Quantas pessoas vivem com esta renda? pessoas 

Quem são essas pessoas? (listar pelo grau 

de parentesco com a mãe) 

• Situação da casa em que vive: ( ) própria (    ) alugada (   ) cedida por 

alguém ( ) outra situação 

• Quantidade de cômodos da casa em que vive: cômodos 

 

ANEXO 2 – FORMULÁRIO DE CONSULTA AO PRONTUÁRIO 
 

FORMULÁRIO DE CONSULTA AO PRONTUÁRIO 

 

Pesquisador: Número do prontuário: Data:  /   /   

 

• Idade da mãe: 

• Procedência da mãe: 

• Estado civil da mãe: 

• Ocupação da mãe: 

• Escolaridade da mãe: 

• Quantidade de filhos vivos da mãe: 

• Auxílio bolsa família? 

• Renda familiar mensal: 

• Renda familiar per capita: 

• Situação da casa em que vive: 

• Quantidade de cômodos da casa em que vive: 

• Comorbidades da mãe: 

• Quantidade de consultas pré-natais: 

• Complicações gestacionais e obstétricas: 

• Idade gestacional: semanas 

• Peso: kg 

• Estatura: cm 

• Perímetro cefálico: cm 
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• Apgar de 1º minuto:    

• Apgar de 5º minuto:    

• Tempo de hospitalização da criança: dias 

• Necessidade de cuidados intensivos de saúde? ( ) sim (   ) não 

 

ANEXO 3 – SOLICITAÇÃO DE DISPENSA AO USO DO TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA AO USO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 

E ESCLARECIDO 

Vespasiano, Fevereiro de 2019. 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana 

(FASEH): 

Eu, Isabela Resende Silva Scherrer, médica pediatra e neonatologia constituinte 

do corpo clínico atuante na maternidade do Hospital Risoleta Tolentino Neves 

(HRTN), solicito dispensa à elaboração do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para o desenvolvimento da pesquisa intitulada “CONSUMO DE 

COCAÍNA/CRACK NO CONTEXTO DA GESTAÇÃO: ESTUDO DO PERFIL 

SOCIOECONÔMICO DAS GESTANTES E DOS DESFECHOS PERINATAIS”. O 

estudo será realizado pela análise de dados que constam nos prontuários, os quais 

serão fornecidos pela instituição sem informações nominais de identificação dos 

pacientes. 

Respeitosamente, 

 
 

Pesquisadora: Isabela Resende Silva 

Scherrer Telefone: (31) 98848-2913 

 
ANEXO 4 – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA PESQUISA: 
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1  IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: 
 

 
Nós, Isabela Resende Silva Scherrer, Gabriela Campos de Almeida e Nádya 

Ribeiro Corrêa, que estamos realizando a pesquisa intitulada “CONSUMO DE 

COCAÍNA/CRACK NO CONTEXTO DA GESTAÇÃO: ESTUDO DO PERFIL 

SOCIOECONÔMICO DAS GESTANTES E DOS DESFECHOS PERINATAIS” nos 

comprometemos a preservar a privacidade dos sujeitos da pesquisa, cujos dados 

serão coletados nos prontuários do Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN), Belo 

Horizonte – MG. 

Esclarecemos que tal autorização é uma pré-condição bioética para execução 

de qualquer estudo envolvendo seres humanos, sob qualquer forma ou dimensão, em 

consonância com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e, 

dessa forma, nos comprometemos a preservar a privacidade dos sujeitos da pesquisa, 

cujos dados serão utilizados. Concordamos, igualmente, que essas informações serão 

utilizadas única e exclusivamente para execução do presente projeto, e nos 

comprometemos em fazer a divulgação das informações coletadas de forma anônima. 

Informamos que não haverá custos para a instituição e, na medida do possível, 

não iremos interferir na operacionalização e/ou nas atividades cotidianas da mesma. 

Atenciosamente, 

Título do Projeto: 

“CONSUMO DE COCAÍNA/CRACK NO CONTEXTO DA GESTAÇÃO: ESTUDO 

DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DAS GESTANTES E DOS DESFECHOS 

PERINATAIS” 

CEP FASEH Tel: (31) 2138-2909 E-mail: cep@Faseh.edu.br 

Pesquisadora Responsável: 

Isabela Resende Silva Scherrer CPF: 063.503.046-24 Tel: (31) 98848-2913 

Pesquisadores Assistentes: 

Gabriela Campos de Almeida CPF: 090.227.146-67 Tel: (38) 99954-1852 

Nádya Ribeiro Corrêa CPF: 111.865.576-13 Tel: (37) 99147-1118 

Instituição: Faculdade da Saúde e Ecologia Humana – Endereço: Rua São 

Paulo, 958 - Jardim Alterosa - Vespasiano - MG - CEP: 33.200-000 

Curso: Medicina 

mailto:cep@Faseh.edu.br
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CAPÍTULO 09 

INTUSSUSCEPÇÃO IDIOPÁTICA TRANSITÓRIA EM ADULTO: UM RELATO DE 
CASO 

 

Dayana Talita Galdino 
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E-mail: ivanagfhaas@gmail.com 
 
RESUMO: A intussuscepção no adulto é rara, sendo somente 10% de causas 
idiopáticas. A ocorrência transitória dela é mais rara e normalmente relacionada a 
doença celíaca, doença de Crohn ou aderências. Nesse artigo, relatamos o caso de 
um paciente, 66 anos, que apresentou uma intussuscepção idiopática transitória. 
Ele procurou atendimento médico devido dor abdominal e náuseas, e apresentava 
evidências de intussuscepção à tomografia, porém não identificada durante cirurgia, 
somente encontrado segmento edemaciado com sofrimento de alça, o qual foi optado 
por enterectomia. Ainda não há consenso na literatura de tratamento padrão, 
exploração cirúrgica ou acompanhamento da intussuscepção transitória. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Intussuscepção; Enterectomia; Adulto. 
 
ABSTRACT: Intussusception in the adult is rare, with only 10% being idiopathic 
causes. Transient occurrence of it is rarer and usually related to celiac disease, 
Crohn's disease, or adhesions. In this article, we report the case of a 66-year-old 
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patient who presented with transient idiopathic intussusception. He sought medical 
attention due to abdominal pain and nausea, and presented evidence of 
intussusception on CT scan, but not identified during surgery, only found swollen 
segment with suffering of the loop, which was opted for enterectomy. There is still no 
consensus in the literature for standard treatment, surgical exploration or follow-up of 
transient intussusception. 
 
KEYWORDS: Intussusception; Enterectomy; Adult. 
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1. APRESENTAÇÃO DO CASO 

 

Masculino, 66 anos. História de carcinoma espinocelular em orofaringe, 

histórico de quimio e radioterapia, além de esvaziamento cervical radical esquerdo 

devido metástase. Gastrectomia parcial e gastroenteroanastomose há 40 anos. Em 

acompanhamento oncológico e dieta via sonda nasoenteral. Admitido em pronto 

socorro devido a dor abdominal de início súbito há 5 dias e náuseas. Nega vômitos, 

febre ou perda ponderal; eliminação de flatos e evacuação sem alterações. 

Apresentava-se hipocorado, emagrecido e exame físico abdominal sem 

particularidades. Exames laboratoriais normais e tomografia com evidência de 

espessamento concêntrico em alvo em topografia de 25cm de alça intestinal, 

aventando diagnóstico de intussuscepção intestinal. Realizada laparotomia 

exploratória, mas nenhuma intussuscepção foi notada. Porém foi encontrado 

segmento de 30cm de jejuno, a 20cm da gastroenteroanastomose, edemaciado com 

sofrimento de alça, sem lesão orgânica que justificasse o quadro. Realizada 

enterectomia desse segmento e colecistectomia devido distensão e aspecto 

inflamatório da vesícula biliar, e devido a ausência de via alimentar definitiva optou-se 

por realização de jejunostomia. Devido boa evolução recebeu alta no 4º dia pós 

operatório. Análise  anatomopatológica do segmento resultou em presença de infarto 

hemorrágico sem neoplasias. 

 

2. DISCUSSÃO 

 

A intussuscepção no adulto é rara, com incidência de 2-3 por 1.000.000/ano. 

90% dos casos está relacionada a condições patológicas, sendo 65% malignas. Os 

outros 10%   são de causas idiopáticas. Além disso, intussuscepção transitória é ainda 

mais rara e relacionada a doença celíaca, doença de Crohn ou aderências, nenhuma 

delas presente neste paciente.1,2 A tomografia é o padrão ouro para o diagnóstico por 

mostrar o sinal característico do alvo. Ainda não há dados suficientes na literatura de 

tratamento padrão, exploração cirúrgica ou acompanhamento da intussuscepção 

transitória.1 Estudos demonstram que segmentos menores que 3,5cm são mais 

prováveis de serem auto- limitado.1,3 Porém como visto neste caso, a ressecção se 

deu necessária pela magnitude e presença de necrose. 
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3. COMENTÁRIOS FINAIS 

 

É de grande importância atentarmos ao diagnóstico diferencial de 

intussuscepção em casos de abdome agudo obstrutivo, devido a sua baixa incidência, 

o que a torna um desafio ao médico, especialmente ao cirurgião, que assiste o caso, 

sendo de grande valia a utilização de exames complementares, tal qual o relato 

apresentado acima. 
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CAPÍTULO 10 

COLEDOCOLÍTIASE – UM RELATO DE CASO 
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RESUMO: Trata-se de um relato de caso de paciente do sexo feminino, com fatores 
de risco para o aparecimento de coledocolitíase, uma importante causa abdome 
agudo, a qual deve ser diagnosticada rapidamente, devido a evolução para cólica 
biliar, obstrução biliar, pancreatite biliar ou colangite. Podendo vir a originar o câncer 
de vesícula biliar como resultado desta patologia, sendo assim opção de diagnostico 
diferencial deste quadro, a fim melhorar as chances de cura e sobrevida do paciente, 
devido ao difícil diagnostico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Colecistite; Coledocolítiase; Abdome agudo. 
 
ABSTRACT: This is a case report of a patient with risk factors for the appearance of 
choledocholitiasis, an importante cause of acute abdômen, which must be diagnosed 
quickly, due to the evolution to biliary colic, biliary obstruction, biliary pancreatitis or 
cholanghitis. It can lead to galbladder câncer a result of this patology, thus being the 
option of differential diagnosis of this condition, in order to improve the chances of cure 
and survival of the patient due to the difficult diagnosis. 
 
KEYWORDS: Cholecystitits; Choledocolithiasis; Acute abdomen. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A confluência dos canalículos e dos pequenos ductos biliares forma dois ductos 

biliares maiores que emergem da parte inferior do fígado: o ducto hepático direito e o 

esquerdo. Antes da sua saída do fígado, se unem e formam o ducto hepático comum, 

que se divide em ducto cístico, que chega até à vesícula biliar, e o colédoco, que 

chega até o duodeno, depois de atravessar a cabeça do pâncreas. Assim a presença 

de cálculo(s) nas vias biliares, especificamente no colédoco, se designa como 

coledocolitíase. Sendo essa sua causa mais comum, cálculo(s) biliares na vesícula 

que acabam por obstruir o ducto cístico e consequentemente o colédoco, mas também 

podem ter como causa, mais raramente, por tumores, inflamações do pâncreas, 

doenças metastáticas no fígado e doença das vias biliares. O quadro clínico se dá por 

dor abdominal aguda a qual pode irradiar para a região dorsal, tendo como fator de 

piora comumente pós refeição gordurosa. Além disso, pode apresentar sinais clínicos 

como febre, icterícia, distensão abdominal, náuseas, vômitos e fezes claras. Ao 

exame físico, sinal de Murphy positivo. Já a propedêutica se dá por exames de 

imagem como US abdominal, tomografia, ressonância magnética, CPRE e exames 

laboratoriais. 

 

2. OBJETIVO 

 

Relatar caso de coledocolítiase em paciente do sexo feminino, 26 anos, 

diagnosticado em serviço de Cirurgia Geral em Fernandópolis-SP. 

 

3. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Paciente do sexo feminino, 26 anos, admitida no Serviço de Cirurgia Geral da 

Santa Casa de Fernandópolis-SP referindo há 01 mês quadro de dor abdominal tipo 

cólica, de forte intensidade em hipocôndrio direito que se irradia para região dorsal, 

apresentando como fator de piora ingesta a alimentos gordurosos, acompanhado de 

náuseas, vômitos (3 episódios) e icterícia. Submetida a US de abdome superior, 

confirmando suspeita de litíase biliar, com presença de múltiplos cálculos. 
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Encaminhada assim para outro serviço de referência para realização de CPRE, sem 

sucesso devido a grande quantidade de cálculos, realizado apenas implantação de 

prótese biliar e orientado a realização da cirurgia de colecistectomia. Ao retornar a sua 

unidade de origem, realizou colangiorressonância a qual mostrou a presença de 10 

cálculos nas regiões proximais e distais do colédoco, inclusive nos ductos hepáticos 

esquerdo e comum. Dessa forma, foi realizado cirurgia de colecistectomia aberta com 

retirada de múltiplos cálculos com inserção de dreno de Kehr, ainda realizada 

duodenotomia. Com evidente melhora do quadro em leito de enfermaria, encontrando-

se estável e sem fatores de piora do quadro, paciente recebeu alta hospitalar. 

 

Imagem 1 
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Imagem 2 

 

 

Imagem 3 

 
 

4. CONCLUSÃO 

 

Coledocolitíase é uma importante causa de abdome agudo, a qual deve ser 

diagnosticada rapidamente, devido a evolução para cólica biliar, obstrução biliar, 

pancreatite biliar ou colangite. Podendo vir a originar o câncer de vesícula biliar como 

resultado desta patologia, sendo assim opção de diagnostico diferencial deste quadro, 

a fim melhorar as chances de cura e sobrevida do paciente, devido ao difícil 

diagnostico. 
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CAPÍTULO 11 
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RESUMO: Apresentação do caso: Paciente com história de deglutição de prótese 
dentária acidentalmente há cerca de 20 dias. Associado a quadro de odinofagia, 
sialorreia e perda  ponderal. Foi avaliado e submetido à endoscopia digestiva alta com 
tentativa de remoção da prótese, a qual estava impactada há 22cm da arcada dentária 
superior (ADS). Tentada remoção endoscópica sem sucesso. Posteriormente foi 
levado para avaliação cirúrgica, sendo realizada tomografia computadorizada de 
tórax, que revelou corpo estranho (prótese) impactada na porção superior do esôfago 
torácico; Indicado tratamento cirúrgico, realizado pela equipe de cirurgia geral. Foi 
realizado pleurectomia, esofagotomia com retirada do corpo estranho, seguido de 
esofagorrafia em 2 planos. Paciente teve boa evolução no pós-operatório. Discussão: 
A ingestão acidental de corpos estranhos é um motivo frequente de admissão em 
serviços de urgência e emergência. O quadro clínico é manifestado por dor localizada, 
disfagia, odinofagia, sialorreia, vômitos e, raramente, febre. O tempo prolongado de 
permanência do corpo estranho no esôfago aumenta a frequência de complicações, 
principalmente infecção, edema de mucosa, necrose e perfuração do órgão com 
fistulização. A maioria dos casos são resolvidos por exame otorrinolaringológico e 
endoscopia digestiva alta, porém se o diagnóstico for tardio ou o corpo estranho 
grande, a cirurgia torna-se inevitável. Comentários finais: Os autores apresentam um 
caso de corpo estranho com diagnóstico tardio, com insucesso no manejo 
endoscópico, submetido à abordagem cirúrgica, com bom resultado. 
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PALAVRAS-CHAVES: Corpo estranho; Esôfago; Cirurgia. 
 
ABSTRACT: Case presentation: Patient with a history of dental prosthesis swallowing 
accidentally for about 20 days. Associated with odynophagia, sialorrhea and weight 
loss. He was evaluated and submitted to upper digestive endoscopy with an attempt 
to remove the prosthesis, which had been impacted 22cm from the upper dental arch. 
Endoscopic removal attempt was unsuccessful. Subsequently, he was taken for 
surgical evaluation, and a computed tomography scan of the chest was performed, 
which revealed a foreign body (prosthesis) impacted on the upper portion of the 
thoracic esophagus; Indicated surgical treatment, performed by the general surgery 
team. Pleurectomy, esophagotomy with removal of the foreign body was performed, 
followed by esophagorrhaphy in 2 planes. Patient had a good postoperative evolution. 
Discussion: Accidental ingestion of foreign bodies is a frequent reason for admission 
to urgent and emergency services. The clinical picture is manifested by localized pain, 
dysphagia, odynophagia, sialorrhea, vomiting and, rarely, fever. The prolonged time 
the foreign body remains in the esophagus increases the frequency of complications, 
mainly infection, mucosal edema, necrosis and organ perforation with fistulization. 
Most cases are resolved by ENT examination and upper gastrointestinal endoscopy, 
but if the diagnosis is late or the foreign body is large, surgery becomes inevitable. 
Final comments: The authors present a case of a foreign body with late diagnosis, with 
failure in endoscopic management, submitted to surgical approach, with good results. 
 
KEYWORDS: Foreign body; Esophagus; Surgery. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os corpos estranhos de esôfago são comuns, acometendo mais os extremos 

da vida, sendo em crianças decorrente do hábito de levar objetos à boca, adulto com 

déficit cognitivo e nos idosos devido uso de próteses dentárias. A localização no 

esôfago é dependente do tamanho e forma, na qual as espinhas são os mais 

frequentes, seguidos de ossos e próteses dentárias. 

O quadro clínico é manifestado por dor localizada, disfagia, odinofagia, 

sialorreia, vômitos e, raramente, febre. O tempo prolongado de permanência do corpo 

estranho no esôfago aumenta a frequência de complicações, principalmente infecção, 

edema de mucosa, necrose e perfuração do órgão com fistulização. 

O diagnóstico de aspiração de corpo estranho pode ser realizado por meio de 

radiografias de tórax simples quando o objeto aspirado é radiopaco, ocorrendo em 

cerca de 20% dos casos, enquanto em 80% dos casos o material é radiotransparente. 

Contudo, o padrão ouro tanto para confirmação do diagnóstico, quanto para o 

tratamento da remoção do corpo estranho em via aérea inferior é a broncoscopia. 

A impactação de corpos estranhos a nível esofágico é geralmente resolvida 

com endoscopia, sendo considerada uma urgência médica relativa. Apenas quando 

ocorre quadro clínico evidente ou sinais de perfuração esofágica é que há 

necessidade de intervenção imediata, tornando-se a abordagem cirúrgica inevitável. 

 

2. APRESENTAÇÃO DO CASO CLÍNICO 

 

Paciente do sexo masculino, 43 anos, natural e procedente do interior do 

estado, deu entrada no serviço de urgência e emergência pública com história de 

deglutição de prótese dentária acidentalmente há cerca de 20 dias. Associado a 

quadro de odinofagia, sialorreia e perda ponderal. 

Foi avaliado e submetido à endoscopia digestiva alta (EDA) com tentativa de 

remoção da prótese, a qual estava impactada há 22cm da arcada dentária superior 

(ADS). Tentada remoção endoscópica sem sucesso. Posteriormente foi levado para 

avaliação cirúrgica, sendo realizada tomografia computadorizada de tórax, que 

revelou corpo estranho (prótese) impactada na porção superior do esôfago torácico, 

cerca de 3cm acima do nível da carina. 

Devido a EDA não ter conseguido remover o corpo estranho, foi indicado 
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tratamento cirúrgico, realizado pela equipe de cirurgia geral. Em ambiente cirúrgico, o 

paciente foi posicionado em decúbito lateral esquerdo, sob anestesia geral e 

submetido à toracotomia póstero-lateral direita, com abordagem do esôfago torácico 

(porção acima da veia ázigos), sendo evidenciado edema locorreginal e espessamento 

pleural adjacente. Foi realizado pleurectomia, esofagotomia com retirada do corpo 

estranho, seguido de esofagorrafia em 2 planos. Finalizado o procedimento com 

passagem de sonda naso-enteral para alimentação precoce e dreno torácico. 

 

Figura 1 – A) Localização da prótese dentária. B) Prótese dentária que estava impactada. C) 

Abordagem do esôfago torácico (porção acima da veia ázigos). D) e E) pleurectomia, esofagotomia 

com retirada do corpo estranho, seguido de esofagorrafia em 2 planos. 

 
 

Paciente teve boa evolução no pós-operatório, iniciou dieta por via oral no 7º 

dia, tendo alta em boas condições no 9º dia. Mantendo-se em acompanhamento pós-

operatório com orientações necessárias e sem queixas importantes. 

 

3. DISCUSSÃO 

 

A ingestão acidental de corpos estranhos é um motivo frequente de admissão 

em serviços de urgência e emergência, sobretudo em crianças e idosos. Este caso 

evidencia terapêuticas que podem ser utilizadas em casos de impactação de prótese 

dentária e a importância de uma conduta imediata, evitando complicações posteriores. 

O quadro clínico é manifestado por dor localizada, disfagia, odinofagia, 
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sialorreia, vômitos e, raramente, febre. Além disso, o tempo prolongado de 

permanência do corpo estranho no esôfago aumenta a frequência de complicações, 

principalmente infecção, edema de mucosa, necrose e perfuração do órgão com 

fistulização. 

A maioria dos casos são resolvidos por exame otorrinolaringológico e 

endoscopia digestiva alta, porém se o diagnóstico for tardio ou o corpo estranho 

grande, a cirurgia torna-se inevitável, pelo risco de perfuração ou insucesso na 

remoção. 

No caso, evidencia tentativa de remoção endoscópica sem sucesso, devido a 

forma e tamanho da prótese, que poderia levar a perfuração esofágica. Por falta de 

terapêuticas, optou-se pela cirurgia, sendo a via de abordagem escolhida a 

toracotomia posto-lateral direita, sendo esse o melhor método evidenciado. Outros 

métodos utilizados poderiam ser ressecção esofágica e exclusão esofágica, sendo 

essas mais invasivas, visto que se trata de uma cirurgia de entidade benigna. 

Em relação ao método escolhido, após o insucesso com a EDA, optou-se pela 

tomografia computadorizada de tórax, para que fosse avaliada localização e formato 

do corpo estranho, para que assim fosse escolhido a melhor técnica cirúrgica. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A impactação esofágica de corpos estranhos pode ter complicações sérias, 

sobretudo em casos de diagnóstico tardio, e necessitar de intervenções mais 

invasivas para sua retirada. O prognóstico é também influenciado pelo tempo de 

permanência do corpo estranho impactado no esôfago. 

A técnica cirúrgica foi assertiva para o caso mencionado, mesmo após 

insucesso da remoção por meio da endoscopia digestiva alta, tendo o paciente uma 

evolução positiva no pós-cirúrgico e recebendo alta no 9º dia sem grandes 

complicações, apesar do diagnóstico ter sido tardio. 
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CAPÍTULO 12 
TUBERCULOSE MAMÁRIA: UMA REVISÃO LITERÁRIA 
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RESUMO: Introdução: O Mycobacterium tuberculosis é o patógeno responsável pela 
tuberculose, que possui como sítio preferencial o pulmão. Porém, caso o bacilo atinja 
a região da mama, tem-se um quadro descrito como tuberculose mamária (TM). 
Metodologia: Trata-se de um levantamento bibliográfico do período de 2002 a 2020, 
utilizando as bases de dados PUBMED, MEDLINE e SCIELO, com os descritores 
"tuberculosis", "breast" e "mastitis", lendo-se 14 artigos na íntegra. Objetivo: Este 
trabalho tem como objetivo descrever a tuberculose mamária, abordando seus 
aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos, terapêuticos e prognósticos. 
Discussão: A doença é mais comum em países endêmicos para tuberculose, 
apresentando os seguintes fatores de risco: sexo feminino, multiparidade, gravidez, 
trauma, mastite supurativa prévia e AIDS. O quadro clínico é semelhante ao de outras 
doenças da mama, como o carcinoma e abscesso mamário, o que dificulta seu 
diagnóstico. Além disso, o padrão-ouro para diagnóstico da tuberculose mamária, o 
acid-fast bacteria Ziehl-Neelsen stain (AFB), é de acesso limitado, sendo as duas 
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técnicas mais utilizadas o fine-needle aspiration cytology (FNAC) e a biópsia. O 
tratamento não possui guideline próprio, sendo utilizado o mesmo esquema 
medicamentoso da tuberculose pulmonar. Conclusão: O desafio da TM se encontra 
no diagnóstico, pois possui apresentação clínica similar ao de outras doenças, mesmo 
sendo imprescindível suspeitar da patologia para a melhor prognose do paciente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Breast; Tuberculosis; Mastitis. 
 
ABSTRACT: Introduction: Mycobacterium tuberculosis is the pathogen responsible for 
tuberculosis, which has the lung as its preferential site. However, if the bacillus reaches 
the breast region, the condition is described as mammary tuberculosis (MT). 
Methodology: This is a bibliographic review of the period from 2002 to 2020, using the 
databases PUBMED, MEDLINE and SCIELO, with the descriptors "tuberculosis", 
"breast" and "mastitis", reading 14 articles in their entirety. Objective: This study aims 
to describe mammary tuberculosis, addressing its epidemiological, clinical, diagnostic, 
therapeutic and prognostic aspects. Discussion: The disease is more common in 
countries endemic for tuberculosis, presenting the following risk factors: female gender, 
multiparity, pregnancy, trauma, previous suppurative mastitis and AIDS. The clinical 
picture is similar to that of other breast diseases, such as carcinoma and breast 
abscess, making diagnosis difficult. Moreover, the gold standard for diagnosing breast 
tuberculosis, the acid-fast bacteria Ziehl-Neelsen stain (AFB), is of limited access, and 
the two most widely used techniques are fine-needle aspiration cytology (FNAC) and 
biopsy. Treatment does not have its own guideline, and the same drug regimen is used 
as for pulmonary tuberculosis. Conclusion: The challenge of TM lies in the diagnosis, 
since its clinical presentation is similar to that of other diseases, even though it is 
essential to suspect the pathology for a better prognosis of the patient. 
 
KEYWORDS: Breast; Tuberculosis; Mastitis 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tuberculose mamária (TM) foi descrita pela primeira vez em 1829 por Sir Astley 

Cooper como um “inchaço escrofuloso do peito” (COOPER, 1829). Ainda nos dias de 

hoje, a doença é considerada uma “entidade rara”, com incidência de 0,1% entre todas 

as lesões mamárias e prevalência de aproximadamente 1400 casos descritos na 

literatura (QUAGLIO et al., 2019). 

Além disso, sua presença é predominante em países em desenvolvimento, 

levando a um menor interesse do meio teórico-científico perante seu estudo e 

diagnóstico. A situação se agrava pela semelhança das manifestações clínicas da 

tuberculose mamária às de outras doenças clássicas da mama, como carcinoma e 

abscesso mamário. 

O diagnóstico do Mycobacterium tuberculosis na mama pode ser feito por Fine- 

Needle Aspiration Cytology (FNAC), Polymerase Chain Reaction (PCR), biópsia e 

Acid- Fast Bacteria Ziehl-Neelsen stain (AFB) (SINHA & RAHUL, 2019) 

O tratamento da doença possui um guideline específico, contudo, apresenta 

um bom prognóstico com a terapia anti-tuberculínica ou cirúrgica (ZAMITH & NUNES, 

2019). 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico do período de 2002 a 2020 nas 

bases PUBMED, MEDLINE e SCIELO, com utilização das palavras "tuberculosis", 

"breast" e "mastitis", todos validados pelo DeCS. Excluiu-se artigos duplicados ou sem 

relevância ao tema, sendo selecionados 14 para leitura do texto completo. 

 

3. OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como objetivo descrever a tuberculose mamária, abordando 

seus aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos, terapêuticos e prognósticos. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

O organismo causador mais comum da mastite tuberculosa é o Mycobacterium 
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tuberculosis, embora tenham sido relatados casos promovidos por micobactérias 

atípicas (THIMMAPPA et al., 2015). Tais microrganismos têm tropismo preferencial 

pelos pulmões, sendo que os sítios extrapulmonares representam 15 a 20% dos casos. 

Um local raramente acometido é a mama, correspondendo a 0,1% de todas as 

patologias mamárias em países desenvolvidos e de 3 a 4,5% em países em 

desenvolvimento, como os da Ásia e África (BIANCO et al., 2019). Zamith & Nunes 

(2019) afirmam que em regiões endêmicas, como a Índia, a incidência da doença fica 

entre 0,5 a 5%. Essa patologia também foi descrita no sexo masculino, porém mais 

raramente. Nesse caso, acomete principalmente indivíduos com média de 56 anos, 

sendo que a proporção da doença entre homens e mulheres pode chegar a 1:65, 

respectivamente (QUAGLIO et al., 2018). Acredita-se que a imigração de áreas 

endêmicas e o aumento da prevalência de distúrbios imunossupressores, incluindo 

infecção por HIV e desenvolvimento de cepas de Mycobacterium tuberculosis 

resistentes a drogas, podem ser responsáveis por aumentar a incidência de TM em 

países ocidentais no futuro (THIMMAPPA et al., 2015). 

Dentre os fatores de risco da tuberculose mamária destacam-se o sexo 

feminino, multiparidade e idade entre 20 a 40 anos, justificados pelas mudanças 

ocorridas na mama nesses períodos. A gravidez e lactação também são fatores de 

risco, considerando que durante ambas as situações há um aumento da 

vascularização, dilatação dos ductos e estresse natural na mama, fatores passíveis 

de facilitar a infecção e disseminação da bactéria (THIMMAPA et al., 2015). Além 

disso, foi relatado que durante a gravidez há supressão da resposta pró-inflamatória 

das células T-helper, o que pode levar a uma nova infecção ou reativação do bacilo 

(QUAGLIO et al,. 2018). Trauma, história passada de mastite supurativa e AIDS 

também foram citadas (SHRESTHA et al., 2019; SINHA & RAHUL, 2019; 

THIMMAPPA et al., 2015). Entretanto, mesmo conhecendo os fatores de risco, Fatima 

et al (2019) relatam que em mais de 60% dos casos da literatura o fator de risco é 

desconhecido. 

O tecido mamário fornece um ambiente infértil para a sobrevivência e a 

multiplicação dos bacilos do M. tuberculosis, sendo, portanto, extremamente 

resistente às micobactérias. Quando essa resistência é vencida, a mama pode ser 

infectada por meio  de diferentes vias: (a) hematogênica; (b) linfática; (c) propagação 

de estruturas contíguas, como costela infectada, cartilagem costocondral, esterno, 

articulação do ombro; (d) inoculação direta através de abrasões na pele do mamilo ou 
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através dos ductos lactíferos; e (e) infecção ductal (SINHA & RAHUL, 2019). Destas, 

a via mais comum para a disseminação da infecção é a disseminação linfática 

centripetal pela extensão retrógrada do linfonodo axilar ipsilateral (THIMMAPPA et al., 

2015; QUAGLIO et al., 2019; ZAMITH et al., 2019). O percurso da disseminação da 

doença do pulmão para o tecido mamário é disposto via traqueobronquial, 

paratraqueal, linfonodo mediastinal e nodo mamário interno, respectivamente (KAUR, 

et al., 2010). 

A TM, de acordo com sua via de disseminação, pode ser diferenciada em 

primária e secundária. Quando não é possível identificar mais de um sítio de infecção 

pelo M. tuberculosis e o quadro é causado por inoculação direta do bacilo no tecido 

mamário, considera-se TM primária. Já no caso da secundária, a disseminação pode 

se dar por via hematogênica, linfática ou contiguidade, sendo a linfática a mais comum 

(SILVA et al., 2002). 

Em 1974, a tuberculose mamária foi classificada em cinco tipos diferentes por 

Mckeown e Wilkinson: mastite tubercular nodular, mastite tubercular disseminada ou 

confluente, mastite tubercular esclerosante, mastite tuberculosa obliterante e mastite 

tubercular miliar aguda. Entretanto, levando em consideração as mudanças 

observadas na apresentação clínica da tuberculose nas duas décadas seguintes, 

Tewari & Shukla (2005) sugeriram uma reclassificação composta por três variedades, 

sendo elas a nodular, disseminada e variedades de abscesso (THIMMAPPA et al., 

2015), afirmando que o tipo esclerosante, obliterante e variedade miliar seriam apenas 

de importância histórica (TEWARI & SHUKLA, 2005). Ainda assim, alguns autores 

utilizam uma classificação anterior à proposta por Tewari & Shukla (2005), com termo 

“esclerosante” como terceira categoria, substituindo as variedades de abscesso. Essa 

variação esclerosante, menos comum, ocorre em mulheres idosas e é caracterizada 

por um processo fibrótico excessivo, com pouca supuração ou caseação, o que pode 

ser observado na mamografia como uma massa homogênea densa com septo fibroso 

e retração mamilar (SHRESTHA et al., 2019; SILVA et al., 2002). 

Dentre a nova categoria, a variação nodular é a forma mais comum, com nódulo 

bem definido, unilateral, solitário, irregular, rígido, podendo ou não ser doloroso caso 

haja retração da pele e linfadenopatia ipsilateral à lesão (TEWARI & SHUKLA, 2005). 

Essa forma tem um crescimento lento e bem circunscrito, tem uma sombra oval de 

tumor na mamografia, que dificilmente pode ser diferenciado do câncer de mama 

(SHRESTHA et al., 2019). A forma difusa ou disseminada é caracterizada por 
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múltiplas lesões associadas com formação de diversos focos de drenagem. Essa 

variação pode ser confundida com um carcinoma inflamatório na mamografia 

(SHRESTHA et al., 2019; SILVA et al. 2002). 

A apresentação clínica mais comum é o nódulo mamário localizado no 

quadrante lateral superior ou central, com ou sem inchaço dos linfonodos axilares e 

possível presença de abscesso mamário com eventual descarga mamilar. O nódulo 

muitas vezes não pode ser distinguido do carcinoma mamário, sendo duro, irregular, 

podendo estar fixo na pele, parede torácica ou no músculo (THIMMAPPA et al., 2015; 

TEWARI & SHUKLA, 2005). Além disso, destaca-se a presença de sintomas 

constitucionais como febre, dor e perda de peso, mesmo sendo menos frequentes, o 

que representa até menos de 20% dos casos (MCGUIRE et al., 2019; SHRESTHA et 

al., 2019). Contudo, a manifestação de dor é um dos sintomas constitucionais mais 

comuns, caracterizada por uma mastalgia não ligada ao ciclo menstrual (QUAGLIO 

et al., 2019). É importante ressaltar que a presença destes sintomas citados auxilia 

a diferenciar a infecção micobacteriana de uma malignidade (SINHA & RAHUL, 2019). 

Uma rara apresentação clínica é a secreção mamilar purulenta ou seio nasal com 

secreção persistente, porém, quando presentes, é fácil de diagnosticar a tuberculose, 

mas é necessário diferenciar da actinomicose (TEWARI & SHUKLA, 2005; FATIMA et 

al., 2019). Ainda, a aréola e o mamilo raramente estão envolvidos na TM (FATIMA et 

al., 2019). 

Um dos motivos da tuberculose mamária ser subdiagnosticada é seu grande 

espectro de manifestações clínicas, além disso, tem uma semelhança clínica e 

radiológica com carcinoma de mama nas suas formas nodular e inflamatória, mastite 

de células plasmocitárias, abscessos bacterianos e outras doenças granulomatosas 

(THIMMAPPA et al., 2015; BIANCO et al., 2009; SINHA et al., 2017). 

O padrão-ouro para diagnóstico da tuberculose mamária é a detecção de M. 

tuberculosis pelo Acid-Fast Bacteria Ziehl-Neelsen stain (AFB), uma vez que parece 

apresentar o melhor equilíbrio entre sensibilidade (80%) e especificidade (35-65%) 

(QUAGLIO et al., 2019); todavia, seu acesso é limitado em locais com poucos recursos 

por ser oneroso. Assim, as duas técnicas mais comuns de diagnóstico são o uso de 

Fine- Needle Aspiration Cytology (FNAC) e a biópsia. A biópsia tem a melhor 

sensibilidade (90% ou mais), mas especificidade muito baixa, enquanto FNAC tem 

baixa sensibilidade e especificidade (QUAGLIO et al., 2019). Mesmo assim, a FNAC é 

o método invasivo inicial mais amplamente utilizado para o diagnóstico da tuberculose 
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mamária, sendo que aproximadamente 73% dos casos de TM podem ser 

diagnosticados por FNAC quando granulomas de células epitelioides e necrose estão 

presentes (THIMMAPPA et al., 2015). Em casos de mastite granulomatosa e 

sarcoidose, entretanto, o diagnóstico diferencial pode ser difícil (QUAGLIO et al., 

2019). Sinha & Rahul (2019) afirmam que, nesses casos de dilema diagnóstico, uma 

biópsia excisional deve ser feita. A biópsia aberta do nódulo mamário, úlcera, seio da 

face ou da parede de uma cavidade de abscesso tubercular suspeito da mama quase 

sempre confirma tuberculose mamária (THIMMAPPA et al., 2015). 

Alguns autores como McGuire et al., (2019) e Sinha et al., (2017) defendem a 

cultura e o PCR para o diagnóstico, considerando-as até como padrão-ouro; 

entretanto, demonstrou-se que o PCR apresenta baixa sensibilidade devido à 

presença de inibidores da enzima polimerase em aproximadamente 20% das amostras 

extrapulmonares (THIMMAPPA et al., 2015) e que a cultura demonstra desvantagens 

como complexidade, intervalo de tempo entre amostragem e obtenção de um 

resultado e a possibilidade de resultados negativos em amostras paucibacilares, 

tornando-a inadequada para uso em larga escala (QUAGLIO et al., 2018). Foi 

evidenciada uma sensibilidade tão baixa quanto  50% em algumas séries de PCR, bem 

como nas de cultura (SILVA et al., 2002; THIMMAPPA et al., 2015). Dessa forma 

QUAGLIO et al. (2019) reforçam o questionamento quanto ao uso de tais métodos 

para o diagnóstico da tuberculose mamária. 

Exames de imagem são raramente utilizados. O uso de imagens como 

mamografia, tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) da 

mama serve para avaliação do nódulo mamário, porém não conseguem fazer o 

diagnóstico diferencial na maioria dos casos (ZAMITH & NUNES, 2019), sendo que 

nenhum deles é específico para TB mamária (QUAGLIO et al., 2018). A radiografia 

torácica se baseia no rastreio de calcificações agrupadas na axila, sugerindo a 

possibilidade de tuberculose linfonodal em pacientes suspeitos (THIMMAPPA et al., 

2015). A mamografia, como de costume, não é confiável em mulheres jovens devido 

à alta densidade do tecido, sendo que os achados mamográficos comuns são 

inespecíficos, como espessamento da pele e textura grossa do estroma (SINHA & 

RAHUL, 2019). Sendo assim, a mamografia pode ser útil em mulheres mais velhas, 

devido a modificação do estroma mamário, podendo ser evidenciados os seguintes 

achados inespecíficos: massa densa assimétrica com margens espiculadas e 

calcificações, sendo que tais características podem levar a confusão de diagnóstico 
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com carcinoma mamário (BIANCO et al., 2009; ZAMITH & NUNES, 2019). A 

ultrassonografia é um método barato e de fácil acesso que pode ajudar a caracterizar 

lesões sem exposição à radiação, podendo ser útil para diferenciar lesões císticas 

das sólidas, identificar nódulos mascarados pelo estroma mais grosseiro, avaliar o 

nódulo axilar e também auxiliar na biópsia e drenagem percutânea de abscesso 

(ZAMITH & NUNES, 2019). TC e RM são pouco acurados, que podem evidenciar uma 

lesão cística com realce periférico associada com lesões que aumentam a 

circunferência indicando micro abscessos. Podem também avaliar a extensão do 

acometimento extramamário, como envolvimento da parede torácica e ajudar no 

planejamento cirúrgico. Não existem guidelines específicos para o tratamento da 

tuberculose mamária, seguindo-se geralmente as diretrizes contra tuberculose 

pulmonar (THIMMAPA et al., 2015). Dessa forma, utiliza-se a terapia anti-

tuberculosa com o seguinte regime posológico: 2 meses de isoniazida, rifampicina, 

pirazinamida e etambutol e 4 meses de isoniazida e rifampicina. A resistência às 

drogas utilizadas no tratamento da TB vem aumentando nos últimos anos (SOUZA 

et al., 2020), e nesses casos, Quaglio et al. (2019) afirmam que a fase de continuação 

pode ser estendida, comumente para 12 meses, mas até 18 meses em caso de 

resposta clínica lenta. A intervenção cirúrgica pode ser necessária em 14% dos 

pacientes, seja por falta de resposta à terapia ou por grandes lesões ulcerativas 

dolorosas envolvendo toda a mama (ZAMITH & NUNES, 2019). Somente em 4,6% 

dos casos necessita-se de cirurgias radicais do tipo mastectomia total ou parcial. 

Dissecção axilar pode ser feita em pacientes com grandes nódulos. Em geral, o 

prognóstico do paciente com tuberculose mamária que segue em tratamento é bom, 

com sucesso em 95% dos casos (MCGUIRE et al., 2019). No entanto, mais de um em 

cada dez pacientes ficaram com sequelas não infecciosas no estudo de Mcguire et al. 

(2019). O autor acrescenta que o atraso no início do tratamento da TB está associado 

a resultados piores, cicatrizes e fistulações, além de que o reconhecimento precoce e 

o tratamento podem evitar a destruição do tecido, o que contribui para os sintomas 

residuais da mama. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A tuberculose mamária não só é negligenciada como também possui uma 

sintomatologia padrão de outras doenças, de modo a tornar seu diagnóstico complexo 
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na prática clínica. Todavia, deve-se levar em conta a epidemiologia da doença em 

regiões endêmicas, bem como sua relação direta com doenças imunossupressoras. 

Por mais que possua tratamentos com bons prognósticos, o diagnóstico ainda é 

dificultado pela inviabilidade do padrão-ouro. Assim, o conhecimento e atenção à 

mastite tuberculosa é imprescindível para a melhor prognose do paciente. 
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CAPÍTULO 13    
BYPASS GÁSTRICO EM Y DE ROUX, COMO FATOR DESENCADEANTE DE 
PORFIRIA INTERMITENTE AGUDA SEVERA 
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RESUMO: A porfiria aguda intermitente (PAI) é uma doença genética, onde muitos 
pacientes permanecerão assintomáticos e alguns manifestar-se-ão com sintomas 
variados e inespecíficos, o que a torna uma doença de difícil diagnóstico. As crises 
agudas da porfiria podem ser desencadeadas por vários fatores externos, como álcool, 
medicamentos e também por dietas hipocalóricas e pobres em carboidratos. Esse é o 
caso de um paciente jovem, obeso mórbido, submetido ao BGYR. No nono dia de pós-
operatório, apresentou dor abdominal, fraqueza muscular com dificuldade para 
deambular, diminuição da sensibilidade cutânea nos membros inferiores e dificuldade 
para evacuar. Exames bioquímicos e de imagem confirmaram o diagnóstico de PAI. 
Esse relato de caso é importante para considerarmos PAI como possível diagnóstico 
de dor abdominal associada com sintomas neurológicos após cirurgias bariátricas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Porfiria; Cirurgia Baritrica; Bypass Gástrico; Pós-Operatório; 
Restrição Dietética. 
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ABSTRACT: Acute intermittent porphyria (AIP) is a genetic disease, where many 
patients will remain asymptomatic and some will manifest with varied and nonspecific 
symptoms, making it a difficult disease to diagnose. Acute attacks of porphyria can be 
triggered by various external factors, such as alcohol, drugs, and also by low-calorie, 
low-carbohydrate diets. Such is the case of a young, morbidly obese patient who 
underwent RYGB. On the ninth postoperative day, he presented abdominal pain, 
muscle weakness with difficulty in walking, decreased skin sensitivity in the lower 
limbs, and difficulty in passing urine. Biochemical and imaging tests confirmed the 
diagnosis of IAP. This case report is important for us to consider PAI as a possible 
diagnosis of abdominal pain associated with neurological symptoms after bariatric 
surgery. 
 
KEYWORDS: Porphyria; Bariatric Surgery; Gastric Bypass; Postoperative; Dietary 
Restriction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A porfiria aguda intermitente (PAI) faz parte de um grupo heterogêneo de 

desordens genéticas, adquiridas ou congênitas, decorrentes de vários possíveis erros 

nas vias da biossíntese do grupo heme, como por exemplo, o causado pela redução 

dos níveis da enzima porfobilinogênio desaminase (pdg-d), cursando com variadas 

manifestações clínicas, inclusive com risco a vida. (2,4) 

Muitos pacientes permanecem assintomáticos durante toda a vida, 

caracterizando  a fase latente da doença. (1,8) Entretanto, todos os pacientes porfíricos 

estão propensos à crises agudas, se expostos a vários possíveis fatores 

desencadeantes. Dentre esses destacamos a dieta hipocalórica e pobre em 

carboidratos. (1,5,4) Ao analisar o tratamento de pacientes com obesidade mórbida, 

todos os procedimentos cirúrgicos bariátricos (restritivos, disabsortivos ou mistos) são 

passíveis de desencadear crises de PAI devido à restrição dietética a que os 

pacientes são submetidos no pós-operatório imediato e mediato. (10,11,16) 

As manifestações clínicas durante as crises são multiformes. Caracterizam-se 

por sinais e sintomas, geralmente intermitentes, como dor abdominal, náuseas, 

vômitos, constipação ou diarreia, íleo adinâmico, retenção ou incontinência urinárias, 

taquicardia, sudorese, tremores, febre, neuropatia periférica, distúrbios 

hidroeletrolíticos e psiquiátricos. (3,9) 

A PAI deve ser considerada um possível diagnóstico em todo paciente que 

apresentar dor abdominal indefinida, principalmente se associada à disfunção mental 

ou à neuropatia periférica. (6,1) O diagnóstico baseia-se na excreção urinária elevada 

dos precursores das porfirinas: ácido delta-amino-levulínico (ALA) e porfobilinogênio 

(PBG).(2,7) 

As opções terapêuticas são restritas e incluem a eliminação de fatores 

desencadeantes, como a baixa ingestão de carboidratos, tratamento sintomático e em 

casos mais graves ou não responsivos a infusão de hematina. (2,4) 

 

2. DESCRIÇÃO DO CASO 

 

J.F.J., masculino, 33 anos, branco, no 9°PO do Bypass Gástrico em Y de Roux 

foi admitido no Serviço de Urgências Abdominais, queixando-se de dor abdominal 

difusa há 3 dias, que irradiava para região pélvica e região lombo-sacra, associada a 
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náuseas e vômitos, hiporexia, adinamia e insônia. Referia halitose e temperatura axilar 

de 37,2°C. A dor era refratária ao uso de codeína, anti-espasmódicos e analgésicos 

comuns. Relata severa constipação intestinal, tendo evacuado uma única vez após a 

cirurgia. Não apresentava distensão abdominal ou outras alterações gastrointestinais 

relevantes, nem queixas urinárias, dispneia, taquicardia ou outros sintomas. No 

exame físico de entrada constatou-se não haver sinais de peritonite parietal. O IMC 

era 49,9, kg/m2, o abdome flácido. Realizado exames laboratoriais de rotina (tabela 

1) e tomografia computadorizada abdominal, com duplo contraste, todos normais. 

 
Tabela 1 – Exames laboratoriais de entrada 

HB / HT 15,3 / 42,7 

LEUCOCITO (SEGM) 10 660 (S: 89,8%) 

PLAQUETAS 230.000 /mm³ (150-450mil) 

PCR 2,45 mg/dL (0 – 0,5) 

SODIO 123 mol/L (135 – 145) 

POTASSIO 3,5 mol/L (3,5 – 5.5) 

CREATININA 0,6 mg/dL (0,6 – 1,2) 

UREIA 20 mg/dL (16 – 40) 

FOSFORO 2,3 mg/dL (2,5 – 4,5) 

MAGNÉSIO 1,4 mg/dL (1,7 – 2,6) 

 

Mantido em dieta oral, após o work-up diagnóstico inicial, evoluiu com 

melhora da dor abdominal, porém apresentou piora da dor lombo-sacra, irradiada 

para as coxas, associada à parestesias e incontinência urinária. Foi solicitada RMN 

da coluna lombo- sacra, para a hipótese de Síndrome da Cauda Equina e avaliação 

de um neurocirurgião, com urgência. A RNM não evidenciou sinais de compressão 

ou alterações que sugerissem a Síndrome. 

Paciente manteve o quadro álgico, refratário aos analgésicos prescritos. As 

sensações parestésicas de dormência, formigamentos e agulhadas agora 

ascendiam para o tórax. Foi solicitado avaliação da neurologia clínica, que fez coleta 

de líquor e eletroneuromiografia, para descartar Síndrome de Guillain-Barré, 

normais. Porém paciente mantinha quadro de dor neuropática em nos membros 

inferiores proximal e tronco. Tinha também progressiva dificuldade para deambular, 

por perda de força muscular. Foi então aventada a hipótese de porfiria aguda 
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intermitente e solicitado porfobilinogênio urinário (24h). 

Enquanto aguardava a realização de ENMG e demais exames, o paciente 

apresentou crise de dispneia súbita e taquicardia sendo submetido à angio 

tomografia de tórax, para a suspeita de TEP, que descartou esse diagnóstico. 

O porfobilinogênio urinário veio positivo. O hematologista consultado solicitou 

exames confirmatórios: ácido delta aminolevulínico e porfobilinogênio 

quantitativo. Paciente apresentou novamente dispneia, dessaturação e crises 

convulsivas focais, sendo submetido à intubação oro-traqueal e levado à UTI. Novos 

exames laboratoriais constatam potássio e magnésio abaixo dos valores de 

referência (tabela 2). 

 
  Tabela 2 – Exames laboratoriais estendidos para investigação.  

 

HB / HT 9,0 / 29,1% 

HDL / LDL / TG 36 mg/dL / 113 mg/dL / 58 mg/dL 

COLESTEROL TOTAL 161 mg/dL 

CALCIO TOTAL / IONIZADO 8,6 mg/dL / 1,20 mmol/L 

PTH 58,09 pg/mL (15-65) 

VIT B12 1105 pg/mL (211-946) 

VIT D 8,91 ng/mL (>30) 

VIT A 0,46 mg/L (0,30 – 0,70) 

VIT E 13,40 mg/L (5,0-20,0) 

SÓDIO / POTÁSSIO / MAGNÉSIO 122 mmol/L / 3,2 mmol/L / 1,4 mg/dL 

TGO / TGP 18 U/L / 20 U/L 

GGT / FA 166 UI/L / 101 U/L 

PROT TOTAL / ALBUMINA 5,49 g/dL / 2,70 g/dL 

FERRITINA 255 ng/mL (30-400) 

GLICOSE 87 mg/dL 

SELÊNIO 61,6 mcg/dL (46-143) 

COBRE 137,8 mcg/dL (70-140) 

ZINCO 97,7 mcg/dL (70-120) 

 

Iniciado a correção hidroeletrolítica e dieta enteral para aumento do aporte 

calórico. Introduzido dieta hipercalórica e hiper-glicídica via SNE com melhora dos 

distúrbios eletrolíticos e melhora do quadro geral, porém mantendo a dor em 
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hipogástrio. Com traqueostomia, respiração espontânea e sem sedação foi 

transferido para a unidade semi-intensiva. 

ALA e porfobilinogênio quantitativo urinário vieram com resultados dentro da 

normalidade: -ácido delta aminolevulínico de 2,4mg/24h (ref.: 1,3 a 7,0 mg/24h); 

porfobilinogênio quantitativo: 0,2 mg/24h ( ref.: inferior a 2 mg/24h). Hematologista 

então suspendeu a glicose EV e descartou a possibilidade de porfiria, alegando que 

estes exames possuem sensibilidade alta. Isoladamente, as dosagens urinárias de 

porfirinas e seus precursores, oferecem uma confiabilidade de 50% ao diagnóstico, 

contra 95% obtidos quando estas dosagens forem combinadas com a análise 

enzimática (15), porém a dosagem de enzimas não é disponível nesse hospital. 

Iniciado novamente investigação de outras Síndromes desmielinizantes, porém a 

equipe de neurologia concorda com a possibilidade de Porfiria mesmo com exames 

negativos. Paciente não consegue realizar RNM de cervical ou ENMG, pois apresenta 

nova crise dispneica e dessaturação, retornando à UTI. Repetida, a dosagem do 

Ácido delta Amino-Levulínico foi de 15,3 mg/24h, positivo para Porfiria. 

Com o diagnóstico de Porfiria Aguda Intermitente confirmado, o paciente 

continua com a dor crônica, em respiração espontânea pela traqueostomia, 

fisioterapia global, fonoaudiologia, terapia ocupacional, tratamento para dor crônica, 

pela equipe de dor da anestesiologia e manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. Foi 

também indicado o uso de hematina, porém não iniciada por razões administrativas e 

devido à melhora clínica significativa com os cuidados multidisciplinares. O mesmo foi 

liberado para casa, três meses após o diagnóstico. A esposa foi instruída quanto aos 

sinais de alarme e cuidados básicos. Sua residência foi reestruturada para atender as 

necessidades do paciente. 

Ele mantém retornos frequentes e regulares com todas as equipes que 

participam nos seus cuidados e realiza os exames bioquímicos, faz a suplementação 

vitamínica mineral pertinente ao BGYR, e mantém o aporte calórico e de carboidratos 

apropriados. Paciente relata atualmente grande melhora da dor, sem novas crises de 

dispneia ou convulsões, mantendo-se clinicamente estável. 

 
3. DISCUSSÃO 

 

Na maioria dos países, estima-se uma prevalência genética de Porfiria de 

1/10.000 pessoas, mas a manifestação da doença é de 1 a 5/100.000. Não há 
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predomínio sazonal na incidência dos surtos. Não há estudos epidemiológicos no 

Brasil (14). Esse caso apresenta grande importância para clínicos e cirurgiões gerais 

e bariátricos, quando lidam com pacientes com dores abdominais agudas, em especial 

no pós-operatório bariátrico imediato, quando tantas outras causas potenciais para 

dor abdominal existem, como “leakages”, obstruções intestinais por “kinking”, por 

hérnia de Petersen e do espaço inter- mesentérico da entero-entero anastomose nas 

cirurgias de Bypass Gástrico em Y de Roux. A PAI simula frequentemente causas de 

abdômen agudo recorrentes e esses pacientes são às vezes operados várias vezes e 

desnecessariamente. O caso é importante e excepcional e nos mostra que devemos 

nos atentar para a possibilidade de que as cirurgias bariátricas, principalmente no 

período imediato e mediato, possam ser o fator desencadeante das crises agudas de 

Porfiria quer pela dieta muito restritiva, de baixa caloria e hipo-glicídica, quer pelas 

medicações usadas no pós-operatório. 

Outra questão relevante no caso, foi a discussão sobre reverter ou não a 

cirurgia bariátrica, por ter sido ela o potencial desencadeador da PAI, o que é uma 

decisão muito difícil, não só pelas dificuldades técnicas e riscos elevados de 

complicações cirúrgicas, bem como pela real possibilidade de melhora com o 

tratamento conservador intensivo, incluindo o uso de hematina. Por isso optamos pelo 

tratamento clínico, porém mantendo a equipe de cirurgia bariátrica atenta para sinais 

de piora, com riscos de lesões do SNC, em cujo caso reverter-se-ia o procedimento e 

a opção de fazê-lo ainda persiste caso as crises agudas intermitentes continuem a 

ocorrer. 

 
4. CONCLUSÃO 

 

O caso singular descrito mostra-se como exemplo de diversos diagnósticos 

diferenciais para dor abdominal aguda em pós-operatório bariátrico recente. A 

ocorrência concomitante de parestesias e fraqueza muscular, bem como a severa 

constipação intestinal e os distúrbios hidroeletrolíticos, foram relevantes para nos 

mantermos receptivos ao diagnóstico de Porfiria, mesmo quando exames 

solicitados pelo hematologista pareceu, momentaneamente, incompatível com esse 

diagnóstico. O avanço da neuropatia para a musculatura respiratória e crises 

convulsivas, alertam para quão grave o quadro clínico pode evoluir, levando 

eventualmente ao óbito. A relação temporal do início das crises com a diminuição do 
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aporte calórico e de carboidratos, provocado pela cirurgia bariátrica, auxiliou no 

raciocínio diagnóstico de que a causa poderia ser Porfiria, pois esse fator 

desencadeante estava presente. 

Como a maioria dos pacientes com Porfiria Aguda Intermitente apresentam-

se assintomáticos ou com sintomas leves, devemos pensar em, no futuro, 

realizarmos a pesquisa diagnostica da doença rotineiramente em pacientes com dor 

abdominal crônica pós-cirurgia bariátrica afim de melhorar a qualidade de vida do 

paciente. 
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RESUMO: Introdução: A fratura de fêmur proximal (FP) na infância é muito rara, 
correspondendo a quase 1% de todas as da criança. Em geral provenientes de 
traumas de alta energia (acidente automobilístico). O sistema de classificação de 
Delbet e Colonna possui quatro tipos, sendo de fundamental importância para a 
propedêutica. Essa fratura torna-se cirúrgica, preferencialmente, a partir dos 2 anos 
de idade, associado ou não com gesso pélvico podálico. Os índices de complicações 
nas fraturas do colo femoral em crianças são elevados e dependem da gravidade da 
fratura e do método de tratamento proposto. Dessa forma, sendo uma fratura 
potencialmente grave constituem uma urgência ortopédica. Assim sendo, o retardo no 
tratamento adequado afeta diretamente no prognóstico. Método: Foi realizado uma 
revisão bibliográfica, perfazendo uma análise qualitativa, do tipo descritiva, através de 
um relato de caso. As literaturas foram obtidas na bibliotecas eletrônicas SciELO e 
BVS com as seguintes bases de dados: Lilacs e MEDLINE. A genitora do paciente em 
questão assinou o termo de consentimento livre esclarecido. Resultados: FBSB, 
masculino, 12 anos, admitido devido a acidente do tipo colisão moto versus carro. 
Apresentou-se com múltiplos ferimentos do tipo queimadura de fricção e importante 
deformidade em membro inferior esquerdo sem exposição óssea em região do joelho 
esquerdo e quadril esquerdo. Um das fraturas obtidas foi a fratura de colo femoral 
(Delbet e Colonna tipo IV – fratura intertrocantérica com elevado desvio. No dia da 
admissão foi diversas intervenções cirúrgicas, exceto a fratura de fêmur proximal 
femoral, que apenas abordado no 12º dia com a instalação de fixador externo e fios 
de Steinman. A pesar do atraso no tratamento cirúrgico o paciente evoluiu estável e 
gradualmente a nível ambulatorial percebeu-se apresentou o ganho da ADM. 
Conclusão: As complicações são frequentes na fratura de FP, especialmente no 
tratamento tardio dessas fraturas, como no presente caso exposto. Assim sendo 
sujeito a complicações, como a necrose avascular e o fechamento prematuro da 
epífise. Dessa forma e mediante o caso foi criado uma fluxograma para terapêutica 
das fraturas FP em crianças, aja vista quanto mais precoce a intervenção e a obtenção 
de redução anatômica, maiores as probabilidades de bons resultados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fratura pediátrica; Fêmur Proximal, Necrose Avascular. 
 
ABSTRACT: Introduction: Fracture of the proximal femur (PF) in childhood is very rare, 
corresponding to almost 1% of all of the child's. Usually from high-energy trauma (car 
accident). The classification system of Delbet and Colonna has four types, being of 
fundamental importance for propaedeutics. This fracture becomes surgical, preferably 
from 2 years of age, associated or not with pelvic foot plaster. Complication rates for 
femoral neck fractures in children are high and depend on the severity of the fracture 
and the proposed treatment method. Thus, being a potentially serious fracture, they 
constitute an orthopedic emergency. Therefore, the delay in adequate treatment 
directly affects the prognosis. Method: A bibliographic review was carried out, making 
a qualitative analysis, of the descriptive type, through a case report. Literatures were 
obtained from SciELO and VHL electronic libraries with the following databases: Lilacs 
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and MEDLINE. The patient's mother signed the informed consent form. Results: FBSB, 
male, 12 years old, admitted due to a motorcycle versus car collision accident. He 
presented with multiple wounds of the type of friction burn and important deformity in 
the left lower limb without bone exposure in the region of the left knee and left hip. One 
of the fractures obtained was the fracture of the femoral neck (Delbet and Colonna type 
IV - intertrochanteric fracture with high deviation. On the day of admission, there were 
several surgical interventions, except for the fracture of the proximal femoral femur, 
which was only addressed on the 12th day with the installation of external fixator and 
Steinman's wires In spite of the delay in surgical treatment, the patient evolved steadily 
and gradually at the outpatient level, it was noticed that the ROM gain was observed. 
Conclusion: Complications are frequent in PF fractures, especially in the late 
treatment of these fractures, as in the present case. Thus being subject to 
complications, such as avascular necrosis and premature closure of the epiphysis. 
Thus, and according to the case, a flowchart was created for the treatment of PF 
fractures in children, considering that the earlier the intervention and the achievement 
of anatomical reduction, the greater the chances of good results. 
 
KEYWORDS: Pediatric Fracture; Proximal Femur; Avascular Necrosis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A fratura do colo do fêmur na infância é muito rara, correspondendo a menos 

1% das que ocorrem na infância 12. São graves tem altas taxas de complicações, 

porque geralmente são provocadas por traumas de alta energia cinética como quedas 

de altura, acidentes automobilísticos e a prática de esportes radicais 3. 

As lesões podem acometer partes moles, como também a presença de 

separação transfisária, assim como fraturas transcervicais e cervicotrocantéricas que 

apresentam alta incidência de necrose avascular e coxa vara. Acomete mais o sexo 

masculino, tem 30% tem lesão associada na cabeça, tórax ou abdome 3. 

O mecanismo da fratura do fêmur proximal da criança está relacionado à carga 

axial, torção, hiperabdução, ou golpe direto; trauma de alta energia e pode ter origem 

em patologias como o cisto ósseo, a displasia fibrosa e o tumor. Como sintomatologia 

a criança demonstra dores no quadril, membro encurtado e em rotação externa e dor 

à mobilização 4 . 

A fratura de colo de fêmur proximal tem duas classificações a Pauwels que 

avalia a angulação do traço da fratura, quanto maior a angulação, maior será a força 

de cisalhamento no foco da fratura e a de Delbet é feita pela na localização do traço 

da fratura e possui quatro tipos 5. 

Se trata de uma emergência cirúrgica, necessitando de monitorização 

principalmente se a causa for queda ou trauma, se houver sintomas como dor e 

impossibilidade de deambular 6. As possíveis complicações são a necrose avascular; 

fechamento prematuro da fise, encurtamento e desvantagem mecânica dos abdutores 

e pseudoartrose 7. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Optou-se pela de uma revisão bibliográfica, perfazendo uma análise qualitativa, 

do tipo descritiva, através de um relato de caso. A pesquisa bibliográfica 

fundamentada nas leituras exploratórias e seletivas do material de pesquisa, visa 

contribuir para o processo e síntese da busca científica, criando um corpo de literatura 

compreensível. 

Com base em um caso clínico é permitido o investigador estudar, observar e 

registrar a doença e os seus atributos 8. Tem como foco o indivíduo com fratura de 
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colo de fêmur, com 12 anos do sexo masculino. O paciente após exames de imagem 

recebeu o diagnóstico de fratura de colo de fêmur e foi operado. Mediante a boa 

resposta terapêutica e a raridade desse tipo de fratura foi solicitado a genitora o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, na qual aceitou e assinou, sendo assim, 

possível a explanação detalhada do caso. 

 

3. RELATO DE CASO 

 

Paciente FBSB do sexo masculino, 12 anos, pardo, foi admitido no Hospital da 

Restauração (Recife-PE) no dia 15/09/2019 devido a acidente de trânsito tipo colisão 

moto versus carro. Na admissão apresentou-se com múltiplos ferimentos do tipo 

queimadura de fricção causada pelo asfalto em região torácica, dorsal, inguinal direita 

e de membros superiores; nítida deformidade em membro superior direito com 

exposição óssea em terço médio diafisário e importante deformidade em membro 

inferior esquerdo sem exposição óssea em região do joelho esquerdo e quadril 

esquerdo. 

Ao exame físico apendicular, observamos paciente com face de sofrimento 

apresentando dor intensa em múltiplos sítios; exposição óssea antebraço direito 

(Gustilo e Anderson II) com neurológico e vascular preservados; deformidade com 

crepitação significativa em membro inferior esquerdo em quadril esquerdo e joelho 

esquerdo, porém sem exposição óssea; e exposição óssea em região inguinal direita. 

Foi realizado radiografias conforme protocolo do ATLS e ficou constatado 

radiograficamente: fratura de ossos do antebraço direito (AO 2.2 D/5.1 IV), fratura de 

colo femoral esquerdo (Delbet e Colonna tipo IV – fratura intertrocantérica – figura 1 e 

2) e fratura de fêmur distal esquerdo (AO 3.3 E/3 1.III - Sater Harris II). 

No mesmo dia da admissão foi realizado o protocolo para fratura exposta com 

antibioticoterapia (cefalotina), soro antitetânico, vacina antitetânica e limpeza cirúrgica 

da fratura exposta dos ossos do antebraço esquerdo, seguido de fixação de 

intramedular com fios de Steinman nº 2.0 e tala axilopalmar. Ainda foi realizado a 

limpeza da exposição óssea em região inguinal direita, seguida de sutura. Já no 

membro inferior esquerdo foi instalado uma tala coxopodálica e realização de curativo 

amplo com Sulfadiazina de prata 1% em regiões com as nítidas queimaduras de 

asfalto. 

Paciente evoluiu estável e sem febre. No 4º dia de internamento foi rebordado 
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para tratamento cirúrgico de fêmur distal, na qual foi optado por fixação com 2 

parafusos esponjosos e 1 parafuso canulado. No pós operatório foi adicionado 

clindamicina ao esquema terapêutico, bem como permaneceu acompanhado com 

equipe multidisciplinar (nutricionista, psicologia, enfermagem e cirurgia plástica). 

No 12º dia de internamento o paciente foi novamente abordado para correção 

da fratura de colo femoral esquerdo. No procedimento foi optado por distração da 

fratura com correção do alinhamento com fixador externo tubo-a-tubo, sendo o mesmo 

com instalação de 1 pino de schanz nº 4.0 em região supra acetabular e 2 pinos de 

schanz em região diafisária femoral, bem como realizado fixação do colo femoral com 

múltiplos pinos de Steinman nº 3.0 (figura 4). No pós operatório imediato foi optado a 

troca de antibióticos, sendo assim, o mesmo iniciou Meronem e Vancomicina. 

O paciente evoluiu estável, entretanto observou-se saída de secreção 

serosanguinolenta em quantidades significativas sem odor fétido pela ferida 

operatória, dessa forma, necessitando de múltiplas trocas de curativos. No exame 

físico ainda foi presenciado o pé caído esquerdo (neuropraxia do ciático pós 

operatória). 

Mediante a presença de secreção, porém sem a vigência de febre, e presença 

do pé caído foi optado por expressão da ferida operatória sob narcose e instalação da 

tala bota em membro inferior esquerdo. 

Paciente evoluiu satisfatoriamente, sem sinais clínicos e laboratoriais de 

infecção, bem como com melhora álgica significativa e tecidos de granulação em todas 

as regiões onde ocorreram queimaduras. Sendo assim, no dia 14/10/2019 paciente 

recebe alta hospitalar com acompanhamento ambulatorial. 

As consultas ambulatoriais foram realizadas da seguinte forma: 15 dias, 1 mês, 

3 meses e 6 meses. No 3 mês observou-se a presença de consolidação óssea 

significativa e sendo assim, submetido a retirada de fixador externo sob narcose no 

mesmo dia da consulta. No 6º mês percebeu-se ganho da amplitude de movimento de 

forma significativa e estimulado ainda mais deambulação, ou seja, intensificação do 

ganho de marcha com equipe da fisioterapia. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

É uma fratura rara em crianças de difícil abordagem cirúrgica pelo risco de 

instabilidade e prevalência de complicações, sendo a principal a necrose avascular de 
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cabeça de fêmur que tem impacto negativo no prognóstico 9. Considerando a 

classificação de Debelt as fraturas do tipo I tem maior taxa de complicação e tipo IV 

resultados mais favoráveis 10. 

A propedêutica exata para as fraturas do colo de fêmur ainda não estão 

complementarmente estabelecidas, não existindo um consenso em todos os âmbitos 

dos tipos de fraturas. No tratamento baseia-se, preferencialmente, na redução 

incruenta com osteossíntese (parafusos ou fios) nos casos de fratura desviadas e em 

maiores de 2 anos. Já nas fraturas não desviadas e menores de 2 anos o uso de Gesso 

Pélvico Podálico (GPP) torna-se muitas vezes suficiente para o tratamento. Importante 

destacar que o uso de GPP também podem ser associado objetivando manter ainda 

mais estável a fratura.1,7 

Vale ressaltar que existem estudos mostrando boa eficácia na redução aberta 

com menos complicações pós operatórias, porém não se tornaram habitual sua 

utilização. A exemplo temos um estudo de caráter retrospectivo que avaliou 239 

crianças demonstrou que a redução aberta resultou em uma menor taxa de necrose 

avascular devido ao fato de promover melhor redução e descompressão do hematoma 

da fratura. 9 

Sendo uma fratura potencialmente grave constituem uma urgência ortopédica, 

na qual segundo a literatura, o tempo de abordagem cirúrgica ideal deve ser até 48 

horas 11. Assim sendo, o retardo no tratamento cirúrgico afeta diretamente no 

prognóstico. O caso em questão foi abordado no décimo segundo dia de internamento 

e a primeira fratura a ser abordada foi a de fêmur distal, porque preferiu-se que a de 

fêmur proximal fosse abordada por um especialista. 

A sua abordagem foi atípica, aja vista atualmente, em geral, preferem uso de 

parafusos canulados. O presente procedimento foi optado pela impossibilidade de 

conseguir redução eficaz. devido a elevada gravidade é por vezes propenso a 

complicações imediatas (pós-operatórias), como a neuropraxia, e tardias, como 

osteonecrose da cabeça do fêmur 9. 

Os índices de complicações nas fraturas do colo femoral em crianças são 

elevados (20-60%) e dependem da gravidade da fratura, do método de tratamento 

proposto e da idade do paciente. Segundo estudos, nos pacientes com idade maior 

ou igual 12 anos houve um aumento de 31% nos casos de necrose avascular de 

cabeça de fêmur 12. 

Mediante de tudo que foi explanado, tanto com a literatura como do caso 
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exposto, foi possível a criação de um fluxograma para melhor direcionamento de 

futuros casos (imagem 6). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Frente ao exposto, foi possível observar que a fratura de fêmur proximal não é 

tão comum em crianças, necessitando de mais estudos, bem como novos relatos para 

concretizar uma abordagem mais eficiente e com menos complicações. 

Vale ainda ressaltar, que a classificação do tipo de fratura nem sempre é feita 

na avaliação primária através das primeiras radiografias realizadas. Sendo que crucial 

importância a realização dos exames radiográficos para a rápida identificação e assim 

seja possível realizar o mais precocemente possível as intervenções necessárias para 

obtenção de redução anatômica e assim garantir o restabelecimento da capacidade 

funcional da criança o mais perto possível de sua condição pré-trauma. 

Observa-se que o tratamento é voltado para a busca da plena recuperação da 

capacidade funcional do paciente. Assim, o estudo permite contribuir para o 

desenvolvimento de ações, através da equipe multiprofissional de saúde, para 

desenvolvimento de estratégias para prevenir as complicações decorrentes desse 

trauma quando deparado com esse tipo de lesão, tão raras em crianças. 
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FIGURAS E LEGENDAS 

 
Figura 1 – Fratura de Fêmur Proximal esquerdo imediatamente após o trauma (Delbet e Colonna tipo 

IV – fratura intertrocantérica). 

 

Figura 2 – Reconstrução 3D da fratura de fêmur proximal esquerdo. (A) Vista anterior (B) Vista 

posterolateral (C) Vista posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: caso clínico 
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Figura 3 - Tratamento cirúrgico da fratura de colo de fêmur. 

 

Fonte: caso clínico. 

 

Figura 4 - Evolução da consolidação óssea durante acompanhamento ambulatorial. (A) Após 

tração transfemoral; (B) após 1mês; (C) Após 3 mês e (4) após 6 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: caso clínico. 
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Figura 6 - Fluxograma - propedêutica da fratura de fêmur proximal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor com base na literaturas atuais e imagens13
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ENSINO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SAÚDE EM UMA UNIVERSIDADE 
PÚBLICA DO  AMAZONAS: INCLUINDO A MEDICINA TRADICIONAL CHINESA NA 
FORMAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E ODONTÓLOGOS 
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RESUMO: Legitimada pela Organização Mundial da Saúde, as práticas integrativas 
apresentam uma crescente demanda por novos cursos de formação. Mesmo com o 
reconhecimento da OMS sobre os benefícios da acupuntura, ela ainda não está 
presente em muitas escolas de saúde do Brasil. O presente estudo tem o objetivo de 
relatar a experiência de formação de recursos humanos com expertise em práticas 
integrativas e complementares em saúde, em uma universidade pública do Estado do 
Amazonas. Metodologia trata-se de um relato de experiência sobre oferta de disciplina 
optativa, com carga horária de 60 horas, para 3 cursos da Escola de Saúde. A referida 
disciplina foi ofertada aos discentes dos cursos de Enfermagem, Medicina e 
Odontologia. Resultados: Foram formados N=61(100%) discentes na disciplina de 
Acupuntura, Medicina Tradicional Chinesa e Terapias Complementares em saúde, 
sendo n=33 (54%) do curso de Medicina, n=26 (43%) do curso de Enfermagem e n= 
2 (3%) do curso de Odontologia. A média das avaliações foi 9,5 (avaliações com 
pontuações de 0-10), demonstrando um bom aproveitamento das técnicas 
explanadas durante processo de ensino e aprendizagem. Conclusão: O presente 
estudo descreve acerca da experiência do ensino de práticas integrativas em saúde 
por meio de uma disciplina optativa que foi desenvolvida especialmente para 
discentes de cursos de saúde de uma universidade pública do Amazonas como forma 
de oportunizar novos conhecimentos e também proporcionar que tais técnicas possam 
ser utilizadas e aplicadas no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acupuntura; Educação; Práticas Integrativas; Sistema Único de 
Saúde; Capacitação profissional; Saúde coletiva. 
 
ABSTRACT: Legitimated by the World Health Organization, integrative practices 
present a growing demand for new training courses. Even with WHO's recognition on 
the benefits of acupuncture, it is still not present in many health schools in Brazil. This 
study aims at reporting the experience of human resources training with expertise in 
integrative and complementary health practices at a public university in the State of 
Amazonas. Methodology is an experience report on the offer of optional subjects, with 
a workload of 60 hours, for 3 courses of the School of Health. This course was offered 
to students of the Nursing, Medicine and Dentistry courses. Results: N=61 (100%) 
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students were trained in Acupuncture, Traditional Chinese Medicine and 
Complementary Health Therapies, n=33 (54%) from the Medicine course, n=26 (43%) 
from the Nursing course and n= 2 (3%) from the Dentistry course. The average of the 
evaluations was 9.5 (evaluations with scores of 0-10), demonstrating a good use of the 
techniques explained during the teaching and learning process. Conclusion: This study 
describes the experience of teaching integrative health practices through an optional 
subject that was developed especially for students of health courses at a public 
university in Amazonas as a way to opportunize new knowledge and also provide that 
such techniques can be used and applied within the Unified Health System. 
 
KEYWORDS: Acupuncture; Education; Integrative Practices; Unified Health System; 
Professional Training; Collective Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) representa uma parte das Práticas 

integrativas e fundamenta-se em princípios como a teoria do yin-yang, dos cinco 

movimentos e no Qi (energia vital). Acupuntura é uma das técnicas da MTC e segundo 

a Organização Mundial da Saúde é um método cientificamente comprovado de 

tratamento complementar. A medicina tradicional chinesa (MTC) pode ser aplicada 

para cerca de 300 doenças, baseada em técnicas de tratamento para a saúde que 

foram aperfeiçoadas ao longo dos 5.000 anos da cultura chinesa (WHO, 2020). 

A técnica da acupuntura se baseia em acupontos, distribuídos ao longo de doze 

linhas imaginárias localizadas em áreas distintas pelo corpo, chamadas meridianos 

(coração, fígado, baço-pâncreas, pulmão, estômago, rim, circulação-sexo, intestino 

delgado, vesícula biliar, intestino grosso, bexiga e triplo aquecedor); esses meridianos 

percorrem o corpo no sentido vertical, formando pares simétricos de linhas na 

superfície corporal, os quais, quando corretamente estimulados, são capazes de 

promover uma série de benefícios para a saúde (CAPRA, 2004). 

No contexto global a acupuntura vem ganhando espaço entre práticas 

integrativas mais aplicadas e difundidas. Hospitais da Noruega e Dinamarca, por 

exemplo, oferecem a acupuntura como terapia integrativa e complementar para 

aproximadamente 40% dos pacientes, sendo este serviço o mais relevante dentro das 

PIC nestes países, na América do Norte, também há um aumento significativo na 

procura desse tipo de tratamento, especialmente em decorrência da falta de acesso 

aos tratamentos convencionais ou como forma complementar de tratamento 

(SALOMONSEN et al., 2011). 

Em países na Europa, como Inglaterra, observa-se grande procura pela 

acupuntura e ampla utilização desta prática de forma concomitante a outros 

tratamentos mais convencionais (Hunt, et al., 2010). Essa tendência, entretanto, não 

se limita aos pacientes, sendo observada fortemente na comunidade médica, pois 

universidades em diferentes países têm incluído PIC em seus currículos. Alguns países 

como Áustria, Alemanha e Suíça oferecem PIC em aproximadamente 34% de suas 

faculdades de Medicina, sendo que a mais aceita é a acupuntura (BRINKHAUS, WITT, 

JENA, BOCKELBRINK, ORTIZ, WILLICH, 2011). 

No Brasil, em 2006, foi estabelecida no Sistema Único de Saúde (SUS), a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), através da 
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Portaria GM/MS nº 9712. Essa Portaria traz orientações para estruturar as práticas 

integrativas nos serviços da Atenção Básica, além de outras providências (BRASIL, 

2020) 

Apesar do crescente interesse pela temática, ainda são escassos os cursos que 

oferecem tais conhecimentos (CARNEVALE, 2017). Neste sentido, como forma de 

oportunizar o ensino de práticas integrativas em saúde, foi desenvolvida uma 

disciplina de Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa, oferecida a discentes dos 

cursos de Enfermagem, Odontologia e Medicina de uma universidade pública do 

Amazonas. O presente estudo possui o objetivo de relatar a experiência de ensino de 

tais práticas e trazer reflexões que possam ser úteis para o cenário de formação. 

 

Medicina Tradicional Chinesa e a Acupuntura: Resgate histórico 

 

As pesquisas seminais sobre acupuntura foram encontradas em manuscritos 

chineses do século XVIII a.C. como o livro Nei Jing (Nei Ching), o Tratado do 

Imperador Amarelo, muito difundido pelo mundo. A Medicina Chinesa interpreta o 

funcionamento do organismo humano por meio de uma análise associada a fenômenos 

naturais, como o fogo, vento, umidade, frio (TIAN, et al, 2008). 

No Brasil, a acupuntura data de 1810, inicialmente era praticada pelos 

imigrantes chineses, e, mais tarde, em 1908, pelos japoneses. No início da década de 

1950, a acupuntura foi introduzida no país por Frederico Spaeth, um dos fundadores 

do Instituto Brasileiro de Acupuntura - IBRA, que atualmente é denominado 

Associação Médica Brasileira de Acupuntura (AMBA, 2006; CEATA, 2007). 

No ano de 2006, foi estabelecida no Sistema Único de Saúde (SUS), a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), através da Portaria 

GM/MS nº 9712. Essa Portaria traz orientações para estruturar as PICS nos serviços 

da Atenção Básica, além de outras providências. A política foi desenvolvida após 

demandas sociais para contemplar diretrizes e responsabilidades institucionais para 

oferta de serviços e produtos que tratavam sobre homeopatia, medicina tradicional 

chinesa/acupuntura, plantas medicinais e fitoterapia, medicina antroposófica e 

termalismo social/crenoterapia (BRASIL, 2006). 

Em 2017, a PNPIC foi ampliada em 14 novas PICS a partir da publicação das 

Portaria nº 849. Também em 2017, foram publicadas as Portarias Nº 633 e 145, que 

atualizam o serviço especializado das PICS na tabela de serviços do Sistema de 
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Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). Como exemplo, foram 

incluídas na política práticas como quiropraxia, meditação, musicoterapia, biodança e 

yoga. Em 2018, com a Portaria nº 702, mais 10 recursos terapêuticos integraram o rol 

de PICS do Ministério da Saúde, são eles: Apiterapia, Aromaterapia, Bioenergética, 

Constelação familiar, Cromoterapia, Geoterapia, Hipnoterapia, Imposição de mãos, 

Ozonioterapia e Terapia de Florais (BRASIL, 2020). 

 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de caráter qualitativo do tipo relato de experiência 

acerca de um projeto de ensino de acupuntura desenvolvido e aplicado em uma 

universidade pública do Estado do Amazonas, nos períodos compreendidos entre os 

anos 2018 e 2019. 

Foi desenvolvida, uma proposta de disciplina de Acupuntura e práticas 

integrativas (Projeto de ensino “Acupuntura, Medicina Tradicional Chinesa e Terapias 

Complementares 206-2018”, portaria nº106/2018-UEA) em saúde para 3 cursos 

superiores de uma Universidade Pública do Amazonas. A disciplina optativa com 60 

horas foi ofertada para os cursos de Enfermagem, Odontologia e Medicina. 

Abrangendo 30 horas teóricas e 30 horas de atividades práticas. 

Local do estudo: O projeto de ensino foi desenvolvido na Universidade do 

Estado do Amazonas – UEA, na Escola Superior de Ciências da Saúde- ESA. O 

estudo é resultado de um projeto de ensino, que foi desenvolvido na Universidade do 

Estado do Amazonas através da Portaria nº106/2018 (UEA, 2018). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como resultado da implementação do projeto de disciplina optativa (não 

obrigatória), 61 discentes dos cursos de Enfermagem, Odontologia e Medicina se 

matricularam e concluíram os créditos. Sendo 54% (n=33) discentes do curso de 

medicina, 43% (n=26) do curso de enfermagem e 3% (n=2) do curso de odontologia 

finalizaram os créditos com aproveitamento médio de 9,0 nas avaliações teóricas e 

práticas que a disciplina aplicou, demonstrando um bom aproveitamento da disciplina 

ofertada com nenhuma desistência. 

No que concerne o interesse dos discentes pela disciplina, percebeu-se que a 
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disciplina sendo ofertada de forma optativa, gerou maior interesse no curso de 

medicina, representando 54% dos discentes que concluíram a mesma. Foram 

inúmeros os alunos que relataram verbalmente a curiosidade acerca da especialidade, 

porém foi relatado que eram raras as ofertas e oportunidades de 

ensino/aprendizagem. 

Cabe ressaltar que a maioria dos cursos de saúde pelo país ainda não incluíram 

as práticas integrativas como tema de suas disciplinas (CARNEVALE, 2017). Um 

determinado estudo entrevistou 458 alunos de medicina, estudantes do primeiro ao 

sexto ano do curso sobre o conhecimento de práticas integrativas em saúde. O nível 

declarado de conhecimento sobre acupuntura pelos estudantes foi, em sua maioria, 

pequeno ou nenhum. Entre aqueles estudantes que declararam ter algum 

conhecimento em acupuntura, foi relatado que a forma de obter o conhecimento foi 

por meio de estudo livre ou autodidata (CARNEVALE, 2017). 

No que diz respeito a dimensão de formação multiprofissional, quanto ao 

interesse entre os discentes dos três cursos para os quais a disciplina foi ofertada, 

percebeu-se que o curso de Odontologia representou apenas por 3% dos discentes 

matriculados. A presente pesquisa, não tinha o intuito de investigar o interesse dos 

discentes, contudo existe a necessidade de reflexão acerca da apropriação de práticas 

integrativas em saúde nas diversas áreas das quais as representações de classes 

profissionais já reconhecem legalmente essa especialização. 

Existe atualmente um movimento de abertura legal que permite que a 

especialidade (Acupuntura) seja legalmente e exercida por diversos profissionais da 

saúde com formação em nível superior: Fisioterapeutas, Odontólogos, Psicólogos, 

Enfermeiros e Médicos. Entidades representantes da classe médica no país 

contestaram a legalidade da especialização de outros conselhos profissionais 

exigindo que a prática da acupuntura fosse considerada mais uma especialidade 

médica. Os órgãos que representam outros profissionais e categorias não médicas 

contestaram legalmente esta postura, iniciando também uma contra-ação, ampliando 

a dimensão política desta polêmica. Contudo, diversos são os conselhos que 

garantiram o direito de seus profissionais poderem atuar na especialização de 

acupuntura (CARNEVALE, 2017; SILVA & TESSER, 2013). 

No caso da hipótese de outras escolas de ensino superior desejarem 

contemplar cursos da área da saúde com a disciplina de Acupuntura, ou projetos de 

disciplinas similares foram descritas a seguir conteúdos chaves abordados como 
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temas de aulas da referida disciplina como por exemplo, conhecimentos que 

envolveram os seguintes temas Taoísmo, Yin/ Yang, Meridianos, Auriculoterapia e 

Ventosaterapia. 

Segundo conhecimentos tradicionais oriundos da Medicina Chinesa Tao é uma 

força divina que dá origem ao Universo e que representa as leis e lógica à energia 

universal, criando os planetas e as estrelas, os elementos da natureza e, por fim, a 

vida (MOURA, et al., 2018). 

Quanto às temáticas abordadas na disciplina, alguns conceitos foram 

previamente abordados em aulas no formato teórico como por exemplo, Yin e Yang. 

São forças opostas, mas complementares, que regulam os padrões de organização 

na natureza, conhecidas como Yin e o Yang. Essa lógica do equilíbrio energético 

ocorre por meio da liberação de substancias quando a agulha é inserida em 

determinados pontos. Assim, Yin e Yang, representam o desenvolvimento de todos os 

fenômenos no universo (SU & LI, 2011). 

O Yin e o Yang são aspectos de uma mesma energia e sua falta ou seu excesso 

podem ser reequilibrados através da manipulação de agulhas em pontos 

determinados. Os meridianos são considerados mecanismos físicos, com trajeto 

definido, marcado por pontos cutâneos sensíveis - os pontos de acupuntura, os quais, 

ao serem estimulados, podem provocar diversos sinais (HUNT et al., 2010). 

Outra temática importante que foi explanada na disciplina foi a teoria dos Cinco 

Elementos: Associada à teoria Yin-Yang, essa teoria foi muito difundida e utilizada 

conhecida como teoria dos cinco elementos ou movimentos, ela se constitui como a 

fundação que sustenta a medicina tradicional chinesa, e foi elaborada pelos filósofos 

chineses para explicar o comportamento da natureza e dos seres vivos (SU & LI, 

2011). 

Os cinco elementos correspondem às cinco estações da vida na Terra; os seres 

vivos têm aspectos que se relacionam com cada movimento, deste modo, a 

acupuntura contempla cinco emoções (alegria, tristeza, reflexão, cólera e medo). O 

estado de saúde é totalmente dependente da harmonia entre essas emoções; as 

alterações emocionais levam aos quadros de excesso ou deficiência que podem ser 

equilibrados através dos estímulos de sedação ou ativação com as agulhas 

(SCOGNAMILLO-SZABO, RIZZO, BECHARA, 2001). 

Em relação às bases científicas da acupuntura, foi proporcionado aos discentes 

o acesso ao conhecimento de princípios anatômicos e fisiológicos. Atualmente, o 
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mecanismo de ação da acupuntura já está relativamente desvendado, em virtude da 

descoberta e validação científica de 366 pontos da acupuntura clássica (são 

conhecidos mais de 2000 pontos) estão relacionados a dois tipos de fibras nervosas, 

conhecidas como A Delta e C, também já é muito difundido o uso da acupuntura no 

alívio da dor devido às diversas substâncias que são liberadas pelo sistema nervoso 

quando esses pontos são estimulados (MÖLLER, 2013; CHRISTENSEN & BARROS, 

2010). 

Outra temática introduzida foi a Ventosaterapia, trata-se de uma terapia 

manual, com utilização de ventosas para melhorar e ativar a microcirculação em 

diversas regiões do corpo humano. As ventosas criam um vácuo, que sugam a pele, 

resultando na dilatação de vasos sanguíneos no local de aplicação, como resultado, 

os tecidos são oxigenados permitindo a liberação de toxinas estagnadas (MOURA et 

al., 2018). 

Como forma de continuar a oferecer meios de acesso a estes conhecimentos, 

a disciplina optativa entrou para o projeto pedagógico dos referidos cursos, como 

disciplina permanente na grade curricular. Acredita-se que iniciativas como estas 

possas impactar na aplicação de práticas integrativas e complementares em saúde no 

contexto do SUS. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

É crescente a demanda por novos conhecimentos, especialmente no que cerne 

as práticas integrativas em saúde. Devido à escassez de ofertas desses cursos 

acreditamos que oportunizar disciplinas que contemplem esses conhecimentos e 

oferta-las em cursos de graduação dos quais os conselhos profissionais 

reconheceram a especialidade por meios legais, possibilitará a escolha desta 

especialização no futuro. 

Outro aspecto importante para a formação, envolve não apenas em oportunizar 

novos conhecimentos, mas também proporcionar a utilização de técnicas de mitigação 

da dor que podem ser muito úteis no contexto do SUS. Por outro lado, ressalta-se que 

a prática exige regulamentação para evitar charlatanismos e assegurar o respeito aos 

direitos dos pacientes. 

É importante salientar que a OMS defende que a acupuntura seja 

multiprofissional e recomenda o estabelecimento de competências especificas para 
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cada categoria. Neste sentido o presente estudo preocupou-se em oferecer a 

disciplina apenas para os cursos nos quais os conselhos de classe reconhecem a 

especialidade. Deste modo, o médico aplicará a acupuntura na sua especialidade 

(clínica médica, cardiologia, ginecologia, geriatria, etc.); o enfermeiro, nas mais 

diversas áreas da enfermagem; e o dentista, nas diversas áreas da odontologia. 

Também cabe nesta discussão a reflexão da inclusão de modelos de ensino com uso 

de metodologias e tecnologias inovadoras para a educação (MOREIRA et al., 2020). 

Por fim, para que a acupuntura possa ser praticada por todos os profissionais 

que possuem legalmente essa prerrogativa, acredita-se que devam ser oportunizados 

mais opções em cursos de graduação em saúde pelo país. Muitas universidades ainda 

apresentam modelos de ensino médico tradicionais representando assim inúmeras 

potencialidades de difundir esses conhecimentos ainda tão obscuros na visão 

ocidental da Medicina. 
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CAPÍTULO 16    
DOENÇA DE CROHN E USO DE PROBIÓTICOS COMO TRATAMENTO 
ADJUVANTE 
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RESUMO: INTRODUÇÃO: a Doença de Crohn (DC) faz parte da gama das Doenças 
Inflamatórias Intestinais (DII). Cursa com reação inflamatória que pode acometer 
cronicamente todo trato gastrointestinal, podendo cursar com repercussões locais e 
sistêmicas que influenciarão na qualidade de vida dos pacientes. Nas últimas décadas 
tem havido um aumento na incidência da doença e consequentemente de pesquisas 
por medicamentos que aumentem a eficácia do tratamento. Nesse contexto, os 
probióticos, que há pouco haviam perdido influência, voltam a realizar papel 
importante na imunomodulação do processo inflamatório que caracteriza a doença. 
OBJETIVO: discutir, de modo objetivo, a alteração do curso da Doença de Crohn com 
o uso de probióticos como terapia adjuvante. MÉTODO: revisão de literatura 
sistemática com pesquisa bibliográfica em fontes secundárias Scielo, Pubmed e 
Cochrane. Foram empregados os termos Doença de Crohn, probióticos e microbiota, 
em publicações datadas entre o período de 1990 a 2019. RESULTADOS: a Doença de 
Crohn tem causa multifatorial. Aponta-se o envolvimento de genes como NOD2, 
ATG16L1 e IRGM que atuam em vias de ativação do sistema imunológico contra micro 
organismos. Associado a isso, acredita-se que haja uma perda de regulação da 
resposta imunológica contra bactérias não residentes no trato gastrointestinal, o que 
poderia levar a uma amplificação da resposta inflamatória contra esses antígenos. 
Perpetuando esse processo inflamatório há uma disbiose no ecossistema intestinal 
dos acometidos pela doença, com um aumento de bactérias com potencial patogênico 
como enterobactérias e redução das que tem papel essencial para manutenção da 
homeostase intestinal. Nesse contexto, o emprego de probióticos, que contém micro 
organismos que mimetizam a floral intestinal de um indivíduo normal, parece 
apresentar efeitos anti-inflamatórios, que refletem no aumento da tolerância 
imunológica e alteração do curso da doença. CONCLUSÃO: apesar dos resultados 
animadores que tem se notado com o uso de probióticos de modo adjuvante no 
tratamento da doença, mais estudos ainda  devem ser realizados a fim de comprovar 
a sua eficácia. O que se nota é um futuro esperançoso não em relação a cura da 
doença, mas sim em relação ao seu controle, o que está relacionado a uma melhor 
qualidade de vida dos portadores da DC. 
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PALAVRAS-CHAVE: Doenças Inflamatórias Intestinais; Doença de Crohn; 
microbiota, probióticos. 
 
ABSTRACT: INTRODUCTION: Crohn's disease (CD) is part of the range of 
Inflammatory Bowel Diseases (IBD). It develops with an inflammatory reaction that can 
chronically affect the entire gastrointestinal tract, and may have local and systemic 
repercussions that influence the quality of life of patients. In recent decades there has 
been an increase in the incidence of the disease and consequently of research for drugs 
that increase the effectiveness of treatment. In this context, probiotics, which had 
recently lost influence, are once again playing an important role in the 
immunomodulation of the inflammatory process that characterizes the disease. 
OBJECTIVE: To discuss, in an objective way, the alteration of the course of Crohn's 
disease with the use of probiotics as adjuvant therapy. METHODS: Systematic 
literature review with literature search in secondary sources Scielo, Pubmed, and 
Cochrane. The terms Crohn's Disease, probiotics and microbiota were employed in 
publications dated between the period 1990 to 2019. RESULTS: Crohn's disease has 
a multifactorial cause. It points to the involvement of genes such as NOD2, ATG16L1 
and IRGM that act in immune system activation pathways against microorganisms. 
Associated with this, it is believed that there is a loss of regulation of the immune 
response against bacteria not resident in the gastrointestinal tract, which could lead to 
an amplification of the inflammatory response against these antigens. Perpetuating 
this inflammatory process is a dysbiosis in the intestinal ecosystem of those affected 
by the disease, with an increase in potentially pathogenic bacteria such as 
enterobacteria and a reduction in those with an essential role in maintaining intestinal 
homeostasis. In this context, the use of probiotics, which contain microorganisms that 
mimic the intestinal flora of a normal individual, seems to have anti-inflammatory 
effects, which reflect in increased immune tolerance and alter the course of the 
disease. CONCLUSION: Despite the encouraging results that have been noted with 
the use of probiotics in an adjuvant manner in the treatment of the disease, more 
studies still need to be conducted in order to prove their efficacy. What we can see is a 
hopeful future, not in relation to the cure of the disease, but in relation to its control, 
which is related to a better quality of life for CD patients. 
 
KEYWORDS: Inflammatory Bowel Disease; Crohn's Disease; Microbiota; Probiotics. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.4, p. 42872- apr 2021 ISSN: 2525-8761 222 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Doença de Crohn (DC) faz parte da gama das Doenças Inflamatórias 

Intestinais I diopáticas e como tal, é caracterizada por um processo inflamatório crônico 

que pode atingir todo o trato gastrointestinal, apresentando no entanto, uma 

propensão maior pelo intestino delgado distal e intestino grosso proximal.1 Sabe-se 

que a enfermidade tem caráter multifatorial, apresentando desde a participação de 

fatores genéticos a fatores ambientais, que servem como gatilho para o 

desenvolvimento e perpetuação do estado inflamatório que caracteriza a doença. 

A doença pode acometer de modo descontínuo e transmural todo o eixo 

longitudinal do trato gastrointestinal. Sistemicamente, o paciente portador da doença 

pode apresentar sintomas como diarreia, cólicas, osteoporose, anemia e outras 

manifestações decorrentes do acometimento intestinal, o que em muito colabora para 

uma piora da sua qualidade de vida. Globalmente, nas últimas décadas, tem-se 

notado um aumento progressivo de indivíduos acometidos pela doença e apesar de 

ainda não haver cura, a introdução de novos tratamentos, principalmente de terapia 

adjuvante com uso de medicamentos tem sido apontada como uma possível solução 

para alterar positivamente o curso natural da doença.1 

O primeiro estudo científico com probióticos data de 1908 com a descoberta do 

Lactobacilus bulgarilus, pelo cientista russo Élie Metchnikoff.2 Com o aumento das 

pesquisas e evidências a respeito do mecanismo de ação dos probóticos, ganhou-se 

destaque a possibilidade de serem empregados de maneira adjuvante no tratamento 

de uma grande variedade de doenças, incluindo as do trato gastrointestinal. Nesse 

contexto, o seu uso no tratamento da Doença de Crohn vem apresentando grande 

importância, principalmente por estudos demonstrarem alterações significativas na 

microbiota dos pacientes acometidos pela doença. Acredita-se que o desequilíbrio na 

homeostase intestinal seja um dos pilares principais para desencadear e manter a 

doença ativa. 

Baseado no aumento da incidência da Doença de Crohn e no ganho crescente 

de importância dos probióticos como possíveis moduladores da resposta inflamatória 

em pacientes acometidos pela enfermidade, no presente estudo discorreremos a 

respeito crescente importância do uso de probióticos como terapia adjuvante na DC, 

abarcando as características envolvidas no desenvolvimento da doença. 
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2. MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura sistemática, baseado na análise 

e discussão de modo objetivo da fisiopatologia da Doença de Crohn e o mecanismo 

de imunomodulação dos probióticos no processo inflamatório que caracteriza a 

doença. Os artigos empregados são datados entre os anos de 1990 à 2019. Os dados 

empregados originam-se das bases de dados Scielo, Pubmed, Cochrane e Tratados 

de Gastroenterologia e Patologia, respectivamente. A pesquisa bibliográfica está 

embasada no uso de revisões de literatura, estudos observacionais e de intervenção 

e em monografias, que tratam do tema discutido. Os descritores usados foram 

Doenças Inflamatórias Intestinais, Doença de Crohn, probióticos e microbiota. Os 

artigos e monografias encontradas, foram triadas de acordo com as características de 

suas metodologias e de seus graus de confiabilidade. Foram selecionados 36 artigos 

relacionados aos temas e 2 monografias que discorriam a respeito da fisiopatologia 

da doença. 

 

3. EPIDEMIOLOGIA 

 

A incidência das doenças inflamatórias intestinais (DII) tem aumentado 

significativamente nas últimas décadas, tanto na classe adulta como na pediátrica, 

principalmente em áreas antes de baixa prevalência da doença, como Ásia, América 

do Sul e Leste Europeu.3 Estima-se que haja cerca de 1,4 milhões e 250 mil 

portadores da doença nos Estados Unidos e Reino Unido, respectivamente.4 A média 

de diagnóstico das DII apresenta pico de acometimento aos 39 anos e no caso da 

Doença de Crohn, a faixa de paciente mais acometidas está entre 20 a 24 anos de 

idade, afetando grande parte dos indivíduos em idade produtiva.4,5 

Acredita-se que esse aumento em locais que antes tinham baixa incidência dos 

diagnósticos das doenças inflamatórias intestinais como um todo, esteja relacionado 

com as melhorias de técnicas diagnósticas, associado com um processo de 

transformação do estilo de vida dado pelo processo de industrialização e consequente 

alteração socioeconômica da população.3,5 Em estudo comparativo da incidência das 

DII entre Ásia e Ocidente, o último ainda se mostra com um maior número de casos, 

mas dentro do continente asiático, a análise mais interessante que pode ser realizada 

é o aumento de incidência, principalmente, em regiões de maior processo industrial. 
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Guangzhou (China Continental), seguida de Hong Kong e Macau, são as áreas mais 

afetadas. Dentro da China, quando se compara o fator industrialização e consequente 

urbanização, as áreas com maior desenvolvimento apresentam o maior número de 

casos. Em Guangzhou, acredita-se que o crescente número de casos em relação a 

áreas mais rurais como Xian e Chengdu, esteja relacionado a todo esse processo de 

transformação econômica, com ocidentalização do estilo de vida e mudança da dieta.4 

Em relação ao predomínio das DII e particularmente em relação a Doença de 

Crohn, há uma prevalência maior no sexo feminino, nas áreas de maior incidência da 

doença na Ásia4, assim como no Brasil, que também é considerado local de baixa 

incidência de DII e onde os estudos da doença ainda são limitados tanto em função 

da falta de diagnóstico, quanto das amostras populacionais serem restritas a grupos 

regionais. No entanto, esse panorama contrapõe-se aos dos países ocidentais de 

maior incidência da doença, em que em função do processo de industrialização mais 

antigo, acredita-se que os fatores ambientais estimuladores possam agir de forma 

mais prolongada em homens, elevando a incidência da doença, ainda que de forma 

discreta, na população masculina.6 

Em um total de 893 pacientes portadores da DII analisados entre os anos de 

1970 e 2010, no Condado de Minnesota, Estados Unidos, 410 apresentavam DC, com 

uma incidência de 8,6 por 100.000 habitantes em mulheres e 8,9 por 100.000 

habitantes em homens.6 Em contraposição, estudo da população acometida por DII 

no Estado de São Paulo, maior contingente populacional do Brasil, entre os anos de 

2012 e 2015, com 22.638 pacientes, demostrou uma prevalência de 46,16% de 

Doença de Crohn e um predomínio da doença na população de sexo feminino.7 

 

4. MICROBIOTA INTESTINAL E DOENÇA DE CROHN 

 

A Doença de Crohn, como parte integrante das Doenças Inflamatórias 

Intestinais, apresenta sua patogênese, ainda que não completamente esclarecida, 

atrelada aos efeitos combinados da interação resultante entre hospedeiro-microbiota 

intestinal; disfunção epitelial intestinal, resposta imunológica aberrante e por fim, 

composição aberrante da própria microbiota. Em estudos realizados com base em 

achados moleculares do genoma, foram identificados cerca de 160 genes associados 

ao desenvolvimento da doença. Dentre esses, há muitos que se sobrepõe aos genes 

envolvidos na resposta às micobactérias, o que sustenta a ideia do envolvimento da 
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microbiota com o desenvolvimento da doença.8 Um dos genes envolvidos no 

aparecimento da doença é NOD 2 (Domínio de Ligação de Oligomerização de 

Nucleotídeo), responsável pela codificação de proteínas intracelulares que se 

conectam aos peptidoglicanos bacterianos e ativam, dessa maneira, vias de 

sinalização para respostas antimicrobianas. Outros genes são ATG16L1 E IRGM, 

envolvidos no funcionamento de vias autofágicas essenciais para desenvolvimento 

de respostas celulares à bactérias intracelulares, bem como na manutenção da 

homeostase epitelial.8,9 Dessa maneira, as três vias citadas estão envolvidas no 

reconhecimento e resposta a patógenos, justificando a hipótese de resposta 

imunológica inapropriada à bactérias intraluminais como um dos possíveis fatores para 

o desenvolvimento da doença. 

A resposta imunológica da mucosa, também apontada como um fator 

essencial  para o desenvolvimento da doença, é caracterizada por resposta formada 

preferencialmente por Th1 e Th17. Ao ser exposta a um antígeno, na mucosa 

intestinal, ocorre um processo de internalização dos antígenos em células 

apresentadoras de antígenos (APC) e posteriormente a degradação e exposição dos 

mesmos na forma de epítopos, que serão apresentados a células da qualidade T 

CD4+. A ativação dessas células, leva a um processo de produção de citocinas como 

IL-2, um fator de crescimento das células T. A diferenciação dessas em células efetoras 

é determinada pelo tipo de APC, tipo de citocinas a que estão expostas e pela natureza 

do sinal de coestimulação para ativação das células T CD4+. No caso da diferenciação 

de linfócitos em Th17, uma das citocinas envolvidas no processo é a IL-23. 

Normalmente, esse processo de resposta inflamatória é regulado pelo sistema de 

tolerância imunológica, o que na Doença de Crohn, acredita-se que esteja alterado, 

com a ampliação da resposta imunológica e de produção de citocinas pró-

inflamatórias.8,9 

Algumas citocinas pró-inflamatórias promovem a exposição de moléculas de 

adesão em células endoteliais da vasculatura intestinal, fator importante para a 

ampliação dessa resposta inflamatória. Nesse processo, serão recrutadas para lâmina 

própria das vênulas, granulócitos e células mononucleares, que produzirão citocinas 

inflamatórias e outras substâncias responsáveis pela destruição tecidual, 

característica das doenças inflamatórias intestinais, de modo geral.9 

Em relação a microbiota intestinal, essa é constituída por cerca de 100 trilhões 

de microbios, equivalendo a 1011- 1012células /g de conteúdo colônico, sendo a maior 
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densidade microbiana registrada em qualquer habitat.10 Em sua formação são 

encontradas bactérias, como principais componentes, além de fungos, archeaes e 

vírus.11 O ecossistema intestinal pode ser classificado como complexo e dinâmico, 

sendo composto por membros residentes, que vivem em regime de simbiose e por 

membros transitórios, originários da alimentação, ingesta de água e de outras fontes 

do meio ambiente.10 

A colonização bacteriana é essencial ao desenvolvimento e manutenção da 

homeostase intestinal. A flora bacteriana tem papel importante na maturação 

intestinal, manutenção de um equilibrado metabolismo, além de auxiliar no processo 

de absorção de nutrientes e fortificação do sistema imunológico, como ocorre com a 

produção de imunoglobulinas IgA, por exemplo.9 O início da colonização bacteriana 

do trato gastrointestinal é dada pela passagem do feto pelo canal de parto, seguido 

pelo período da amamentação e evoluindo para um ecossistema mais estável e 

compatível com o nível adulto por volta da idade de 2/3 anos, quando passa-se a 

ter um domínio dos filos bacterianos Bacterioidetes e Firmicutes. A estabilização 

completa da microbiota dá-se após a primeira infância, com possíveis modificações 

ao longo da vida.9,11 

A composição da microbiota bacteriana intestinal pode ser subdividida em 4 

classes, as Firmicutes, Bacterioidetes, Protobactérias e as Actinibactérias.9,11 Dentro 

do eixo longitudinal do trato gastrointestinal, principalmente a região de íleo distal e 

cólon, são os locais de maior abundância de microrganismos. Muitos daqueles que 

não são residentes no intestino são considerados potenciais antígenos que podem 

ativar a imunidade inata e adaptativa, promovendo respostas e a formação de 

produtos metabólicos que afetam as funções epiteliais e imunológicas do intestino.12 

Nesse contexto, fatores ambientais que exercem uma pressão seletiva tanto sobre o 

hospedeiro, quanto sobre a população microbiana, podem apresentar-se como um 

meio de estabelecer a homeostase, mas também como um fator responsável por uma 

disbiose, levando a prevalência de bactérias com potencial patogenicidade.13 

Estudos mostram o grande impacto que a microbiota intestinal pode ocasionar 

na biologia do hospedeiro, variando desde a influência sobre a imunidade sistêmica e 

de mucosas até funções endócrinas no organismo.10 Um dos fatores influenciadores 

e tido como exemplo é o envelhecimento, quando há uma redução da população de 

bacterioides e de bifidobactérias, com redução da produção de ácidos graxos de cadeia 

curta, associado a um aumento de anaeróbios facultativos, tais como fusobacterias e 
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clostridias, associadas a um aumento da atividade proteolítica.11 No caso da Doença 

de Crohn, a disbiose da microbiota intestinal que tem sido vista como possível fator 

causal e ao mesmo tempo como consequência da evolução do estado inflamatório 

crônico14, tem sido relacionada, em alguns estudos, com uma maior quantidade de 

bactérias associada à superfície da mucosa e com aumento da adesão e capacidade 

de invasão dessas.15 

Em pesquisas, tem-se notado que a composição da microbiota intestinal de 

pacientes portadores de DC apresenta alterações de composição. Ocorre um aumento 

das famílias Enterobacteriaceae, Pasteurellaceae, Fusobacteriaceae, Neisseriaceae e 

redução das famílias Bacteroidales, Clostridiales, Erysipelotrichaceae e 

Bifidobacteriaceae, que estão presentes em maior quantidade no intestino de 

indivíduos saudáveis.16 Em um estudo recente, com 73 pacientes com Doença 

Inflamatória intestinal no Hospital Universitário Dr. Josep Trueta, na Espanha, foi 

constatado que dentre os 45 pacientes portadores de DC, há um aumento 

considerável da população da bactéria Escherichia coli.17 Todos esses achados são 

de grande importância por compartilharem da mesma hipótese de associação entre 

microbiota e DC. 

 

5. CLASSIFICAÇÃO DA DOENÇA DE CROHN 

 

A Doença de Crohn é marcada por uma grande diversidade de manifestações, 

que podem acometer todo o trato gastrointestinal, bem como apresentar 

envolvimento de outros sistemas, a depender da localização e extensão da doença. 

A principal região acometida pela doença é o íleo terminal, associado ao 

envolvimento conjunto de cólon proximal. A sintomatologia mais comum na DC é a 

diarreia, com média de 3 a 4 evacuações por dia, normalmente sem presença de 

sangue ou muco.18 Clinicamente o paciente pode também apresentar dor abdominal, 

principalmente localizada em quadrante inferior direito e a perda ponderal, que está 

atrelada a distúrbios nutricionais. 

Em relação as manifestações extraintestinais, as mais frequentes são as 

reumatológicas, sendo comum artralgia/artrite, presente em cerca de 15 a 35% dos 

pacientes portadores da doença. Dentre os sintomas dermatológicos, destacam-se 

as aftas orais, que acometem uma porcentagem entre 10 a 30% dos doentes e o 

eritema nodoso, presente em até 15% dos portadores da enfermidade.1 Outros 
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acometimentos como o do sistema hepatobiliar, principalmente com presença de 

colelitíase não são de menor importância, podendo levar a complicações e 

instabilidade do paciente. 

O diagnóstico da doença pode ser dado pela junção entre os achados de 

história e clínica em complementação com possíveis achados radiológicos, 

endoscópicos, histopatológicos e de exames laboratoriais. No exame de 

colonoscopia, realizado com biópsia, podem ser verificados lesões salteadas, com 

áreas de acometimento cercadas de regiões saudáveis. Pode haver presença de 

úlceras aftosas, de aspecto serpinginoso. É raro o acometimento retal pela doença. 

Em relação aos achados histológicos da doença, há o acometimento de modo 

transmural de parede intestinal, com presença de granulomas e áreas de fibrose.1, 

19, 20 

Os achados laboratoriais são inespecíficos e podem vir acompanhados de 

hemograma com anemia hipocrômica microcítica, associado a trombocitose e 

leucocitose, além de elevação de provas de atividade inflamatória e algumas 

deficiências de compostos como vitamina B12 e ferro. Os marcadores ASCA 

(anticorpo anti- Saccharomyces cerevisiae) e p- ANCA (anticorpo perinuclear contra 

estruturas citplasmáticas do neutrófilo) estão positivados em pacientes acometidos 

pela doença em porcentagem de cerca de 70% e 30%, respectivamente.19 Há ainda 

as possíveis complicações da doença, que envolvem componentes da doença 

perianal, com aparecimento em grande parte dos pacientes de fissuras, úlceras e 

estenose com induração em canal anal, além de fístulas e lesões da pele da região 

perianal, como presença de maceração, erosões, abscessos e plicomas.21 

Alguns dos dados de achados clínicos e de exames complementares além de 

terem a função diagnóstica, estão atrelados a classificação de atividade inflamatória 

da Doença de Crohn, de acordo com o índice conhecido como CDAI (Crohn’s 

Disease Activity Index). Nesse são considerados o número de evacuações, presença 

de dor abdominal, estado geral, sintomatologias e sinais atrelados a doença, 

presença de massa abdominal, consumo de antidiarreicos, hematócrito e perda 

ponderal. Após a classificação, o paciente pode ser enquadrado em quatro grupos: 

remissão (<150), leve (150-250), moderada (250- 350) e grave (>350). Essa maneira 

de estratificar os doentes é de grande serventia para a decisão terapêutica que será 

empregada nos mesmos. 
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Índice de atividade (IA) inflamatória na doença de Crohn de acordo com CDAI 
Multiplique 
1-   Número de evacuações líquidas na última semana 2 

2 - Dor abdominal (ausente = 0; leve = 1; moderada = 2; grave = 3) 5 
Considerar a soma total dos dados individuais da última semana 

3 - Estado   geral   (ótimo  =   0;   bom   =   1;   regular   =   2;   mau   =   3;   
péssimo   =   4) 
7 
Considerar a soma total dos dados individuais da última semana 

4 - Número de sintomas e sinais associados 20 
(1) artralgia/artrite; (2) irite/uveíte; (3) eritema anal; (4) fístula ou abscesso; (5) 

febre 
5-   Consumo de antidiarreico (não = 0; sim = 1) 30 

6 -  Massa Abdominal (ausente = 0; duvidoso = 2; bem definida = 5) 
10 

7-   Déficit de hematócrito 6 
8-   Peso-porcentagem abaixo do esperado 1 

Soma Total (IA): <150: remissão; 150-250: Leve; 250-350: Moderada; >350: Grave 

 
 

6. MANEJO CLÍNICO E CIRÚRGICO DA DOENÇA DE CROHN 

 

A abordagem terapêutica da Doença de Crohn visa o controle dos sintomas e 

o controle sustentado da inflamação, visando a cicatrização da mucosa e prevenção 

de lesões estruturais irreversíveis e suas complicações.22,23 A doença pode ser 

abordada de acordo com sua gravidade, sendo interpelada tradicionalmente pelo 

mecanismo “step- up”, representada por patamares em que os medicamentos seguem 

a escala de gravidade. Em casos graves, no entanto, a inversão da ordem tradicional 

de tratamento, chamada de “top-down”, em que se inicia o tratamento através da 

administração de um biológico, associado ou não a um imunossupressor tem-se 

mostrado mais eficiente do que a “step- up”. 
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Manejo terapêutico “Step up”- SSZ: sulfassalazina; 5-ASA: messalazina; AZA: azatioprina; 6-MP: 6- 

mercaptopurina; TN: terapia nutricional; BUDES: budesonida ; MTX: metotrexato. 

 

A manipulação clínica do paciente é baseada no grau de atividade da doença, 

bem como na sua extensão e comportamento (inflamatório, fistulizante ou 

estenosante).19 No entanto, na prática clínica, o que é empregado são os dados 

clínicos obtidos pela  anamnese e exame físico. 

 
 

Classificação Características               Tratamento  indicado 

DC leve Tratamento ambulatorial, com alimentação via oral, sem 
Budes (ileocecal), SSZ 

sinais de desidratação, toxicidade, desconforto 
abdominal 

(cólon) ou corticoesteróide 
massa dolorosa, obstrução ou perda >10% do peso. 

sistêmico. 

DC moderada Falha de tratamento ou com sintomas mais proeminentes 
Corticoesteróide + AZA 

de febre, perda de peso, dor abdominal, náuseas ou 
vômitos 

ou MTX. 
intermitentes (sem obstrução intestinal) ou anemia 
importante. 

DC moderada/grave Sintomas persistentes mesmo com uso de 
corticoesteróides e/ou Anti-TNF associado ou 

terapia biológica ou pacientes com febre, vômitos 
persistentes, 

não a AZA. 
evidências de obstrução intestinal, sinais de irritação 
peritoneal, caquexia ou presença de abscessos. 

Classificação de DC de acordo com história e clínica do paciente19 e manejo clínico19,24. 
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Em relação ao mecanismo de ação dos medicamentos empregados para o 

tratamento farmacológico, a grande maioria age no sistema imunológico, o que vai 

de encontro com as hipóteses causais da doença. Os aminossalicilatos, dentre eles 

a sulfassalazina e a messalazina, atuam, dentre outros mecanismos, na inibição da 

proliferação de células T e produção de anticorpos pelas células B, bem como inibição 

de macrófagos e adesão de neutrófilos, diminuição de interleucinas como IL-1 e TNF. 

Além disso, atuam como inibidores de prostaglandinas.19 A sulfassalazina tem uso 

em doença concentrada em região de cólon e a messalazina em região ileal. 

No que diz respeito ao uso de antibióticos de modo terapêutico contra DC, 

esses são empregados com boa resposta em casos de complicações piogênicas, 

bem como no tratamento de doenças perianais, fístulas e doença ativa no lúmen, 

servindo de papel coadjuvante. O medicamento mais empregado é o metronidazol, 

dado que bactérias anaeróbias, de acordo com estudos, podem apresentar uma 

particular importância no desenvolvimento da doença. Os glicorticóides costumam 

ser empregados em pacientes com sintomas moderados a graves ou naqueles em 

que apesar de doença leve ou moderada, não respondem ao tratamento básico. 

Apresentam efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores, agindo na diminuição da 

expressão de citocinas pró-inflamatórias, além de leucotrienos, colagenase e síntese 

de NO.19 

Os agentes tiopurina representados por azatioprina e 6-mercaptopurina (6-

MP), são a primeira linha de tratamento indicado caso haja fracasso ou não sucesso 

da regressão da doença após retirada gradativa de dos glicocorticoides. Os 

mecanismos de ação desses fármacos ainda não estão bem elucidados, mas sabe-

se que ambos atuam na supressão de resposta imunológica mediada por células, 

sendo os seus metabólitos responsáveis pela inibição da síntese de purina para 

ribonucleotídeos, estruturas precursoras da formação de ácidos nucléicos e 

consequentemente indispensáveis para a formação de DNA e RNA celular. A 

diferença básica entre os dois medicamentos está no fato de a azatioprina ser um 

pró-fármaco, enquanto a 6-MP é o fármaco propriamente dito.19 

O metotrexato, usado no tratamento de doenças reumatológicas, apresenta 

efeito imunossupressor e anti-inflamatório, agindo dentre outras maneiras na inibição 

de algumas interleucinas como IL-1, IL-2, IL-6 e IL-8. É considerado como uma 

alternativa aos análogos da tiopurina, em função da intolerância de alguns pacientes a 

esses fármacos. O seu uso está indicado para pacientes com doença ativa e 
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apresenta um importante papel de poupador de glicocorticoides, quando ambos são 

empregados em conjunto. Outros imunomoduladores como a ciclosporina também 

podem ser empregados no tratamento da DC, tendo, no entanto, pouca eficácia na 

remissão da doença quando usados em doses baixas. Outros medicamentos também 

tem ganhado um destaque, como o caso do tacrolimo, mais confiável do que as 

ciclosporinas e limita a reação inflamatória pela diminuição da ativação de células do 

tipo linfócitos T.19 

O emprego de terapia biológica conta com emprego de agentes antifator de 

necrose tumoral (TNF). O uso do infliximabe foi aprovado em 1988, sendo o primeiro 

modificador de resposta biológica com resposta importante à DC, mostrando-se com 

papel importante na cicatrização da mucosa do trato gastrointestinal afetada. 

Posteriormente surgiram outros representantes da classe, como adalinumabe 

(anticorpo anti-TNF monoclonal Imunoglobulina Ig G1 completamente humanizado) 

e certolinumabe pegol (polietilenoglicol fragmento da porção Fab de anticorpo anti-

TNF humanizado). São eficazes na terapêutica de DC ativa moderada a grave. 

Tanto o infliximabe como o adalinumabe atuam induzindo a apoptose celular, por 

interferência em região de membrana, diferentemente da certolinumabe que 

apresenta ação multifatorial e mostra-se capaz de controlar resposta imune da 

mucosa do TGI.19 

Em relação a terapia cirúrgica, essa é indicada para controle de 

sintomatologias e para tratamento das complicações. De acordo com estudos, cerca 

de 50% dos paciente acometidos pela doença apresentam complicações intestinais 

em 20 anos25, sendo que pouco mais de 30% ocorre dentro de 10 anos após o 

diagnóstico da doença.18,26 Inicialmente os portadores da doença apresentam 

fenótipo de padrão inflamatório sem complicações e cerca de 20% evolui para 

fibroesclerose, devido ao efeito inflamatório na mucosa que leva a uma produção 

excessiva de matriz extracelular por células mesenquimais ativadas, podendo levar 

a quadros de obstrução intestinal.27 

 
7. USO DE PROBIÓTICOS NO TRATAMENTO DA DC 

 

A definição de probiótico, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidade adequada, 

conferem benefícios a saúde de quem os ingere. Na sua composição são 
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encontradas bactérias capazes de transpor o pH ácido do ambiente estomacal sem 

sofrer qualquer alteração e posteriormente colonizar a mucosa intestinal, competindo 

com bactérias patogênicas, além de possíveis efeitos imunológicos, o que garante 

um aumento da resistência contra patógenos. Estudos com modelos animais e in 

vitro sugerem que o uso de probióticos pode estimular tanto a resposta imune 

específica como a não específica. Acredita-se que todo esse processo esteja 

relacionado a uma atividade mediado pela ativação de macrófagos, aumento do 

nível de citocinas e da atividade de células natural Killers (NK) e aumento do nível de 

imunoglobulinas. No entanto, todo esse processo ocorre sem efeito inflamatório 

prejudicial.28,29 

Muitos probióticos são derivados da microbiota normal de indivíduos 

saudáveis, imitando os efeitos homeostáticos da microbiota intestinal sadia e 

apresentando efeitos anti-inflamatórios que refletem a tolerância imunológica 

existente entre hospedeiro e microbiota intestinal.29 Em função dessas propriedades 

e do crescente número de estudos que demonstram uma possível associação do 

desenvolvimento de Doença de Crohn e microbiota intestinal, esses compostos 

biológicos passaram a ser usados como tratamento adjuvante na terapêutica da 

doença.30,31 Ainda não se conhece com clareza se essa interação estaria relacionada 

a uma resposta imune anormal contra a microbiota ou de um sistema imunológico 

normal com uma resposta contra microbiota anormal.29 Modelos animais mostram 

evidências de que o déficit imunológico pode mudar a microbiota em direção a uma 

capacidade colelitogênica.31 

A composição da microbiota comensal intestinal apresenta variabilidade, 

podendo ser determinada por fatores intrínsecos e extrínsecos do indivíduo e ter 

como consequência o desenvolvimento de uma disbiose bacteriana. No caso de 

pacientes com DC, acredita-se que uma alterações de microbiota possa ser a 

responsável por perpetuar a inflamação crônica que caracteriza a doença.14,30 

Aqueles que são acometidos pela enfermidade, apresentam o sistema comensal 

diminuído, com redução da diversidade da flora intestinal e inversão da proporção 

entre micro-organismos com propriedades protetivas e os de características 

patogênicas.32 Nota-se ainda, nesses pacientes, um maior número de bactérias 

associados à superfície mucosa com maior capacidade de adesão e invasão, em 

comparação a indivíduos saudáveis.15,32 

Alguns estudos apontam que essa alteração de microbiota intestinal com 
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aumento da taxa de organismos como Mycobacterium avium paratuberculosis e 

Clostridium, responsáveis por lesões teciduais, e a diminuição de outras como 

Faecolibacterium prausnitzii, de propriedade anti-inflamatória, seria secundário ao 

processo inflamatório ou devido a imunidade inata defeituosa associada ao 

distúrbio.32 De um modo geral, esses organismos ao terem a capacidade de interferir 

na homeostase da mucosa intestinal, tem a papel na modificação do 

desenvolvimento clínico e a gravidade da doença.32,33 

Em modelos animais sobre a influência da flora entérica na atividade 

inflamatória intestinal, foi demonstrado recentemente, que camundongos livres de 

germes terminam por não desenvolver doença inflamatória no intestino e as cepas 

expostas aos germes, ao desenvolverem a doença, quando tratados com probióticos 

das estirpes humanas como Lactobacilus salivarius salivarius UCC 118 e 

Bifidobacterium infantis 35624, apresentam uma redução da atividade inflamatória e 

não apresentam o desenvolvimento de pancolite como seguimento da doença. Estudo 

molecular de cultura da flora fecal dos camundongos analisados também foram 

estudadas e de modo semelhante ao que se nota com a disbiose da flora bacteriana 

intestinal humana, animais tratados com probióticos apresentam o 

reestabelecimento de uma microbiota benéfica dominante, enquanto que os usados 

como controle, sem ingesta de probióticos, apresentam dominância de estirpes com 

características pro-inflamatórias.33 

Outras pesquisas com o uso do também probiótico Bifidobacterium infantis 

35624, demonstram que em mucosa intestinal humana, essa estirpe tem potencial 

efeito imunorregulador em células epiteliais, dendríticas e de linhagem linfocítica. 

Entende-se que classe de bactéria adere às linhas epiteliais gastrointestinais sem 

induzir a ativação de fatores inflamatórios e portanto, sem desencadear a liberação de 

citocinas. Há assim, uma redução da liberação de citocinas como IL-8 e IL-20, 

estimuladas em resposta a exposição a patógenos.34,35 

Em circunstâncias normais, o sistema imunológico da mucosa exibe uma 

resposta restrita a bactérias comensais, mantendo a capacidade de desenvolver 

resposta imunológica apropriada contra patógenos. As células epiteliais intestinais 

são capazes de desenvolver resposta inata, que ativa via de sinalização pró-

inflamatória, além de direcionar a migração de células efetoras envolvidas na 

imunidade adaptativa. Nota-se que cepas comensais tem o poder de atenuar a 

secreção de citocinas inflamatórias liberadas com a exposição a patógenos ou a 
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flagelinas bacterianas como Clostridium difficile.35 

Nos pacientes do DII também tem sido notado que a composição do seu muco 

intestinal apresenta uma gama de bactérias maior do que a de pacientes saudáveis. 

Em estudo em pacientes portadores de DC, o tratamento conjunto da doença com 

antibiótico metronidazol e probiótico Lactobacillus GG (LGG), mostrou ser capaz de 

induzir ao aumento de Imunoglobulina A, com melhora da capacidade imunológica 

intestinal dos pacientes em estudo, bem como a uso suplementação com bactéria 

LGG no tratamento, melhorou a permeabilidade paracelular intestinal dos 

pacientes.35,36 O ponto mais importante na diminuição da permeabilidade intestinal 

está relacionada com o fato da DC como doença multifatorial apresentar também uma 

relação com o defeito da barreira mucosa intestinal.37,38 

A microflora intestinal pode oferecer resistência a colonização de patógenos, 

sendo considerada um constituinte importante da defesa intestinal. Mas para que 

seja estabilizada essa barreira e assim, haja uma menor exacerbação do sistema 

imunológico, com redução da liberação de citocinas inflamatórias, a flora intestinal 

necessita estar em homeostase. Nesse processo, os probióticos ao ofertarem o 

reestabelecimento da simbiose entre hospedeiro-flora entérica, apresenta um 

importante papel no tratamento da doença. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

A Doença de Crohn ainda não apresenta uma etiologia definida, mas estudos 

demonstram que dever haver uma relação multifatorial para o seu desenvolvimento. 

Em um contexto, no qual nas últimas décadas tem-se notado um aumento do número 

de casos da doença e uma evolução de mau prognóstico, a associação de 

medicamentos tem sido testada e o estudo de novos compostos estão cada vez mais 

avançados. Os probióticos representam uma dessas linhas de tratamento 

coadjuvante da doença, que tem demonstrado um resultado importante no controle 

da doença. 

O uso de probióticos apesar de não ser recente, tem ganhado maior 

importância nas últimas décadas, com o mecanismo de imunomodulação da 

microbiota intestinal e consequente restabelecimento da homeostase. O seu 

resultado implica em redução de modo considerável do processo de inflamação em 

todo trato gastrointestinal, interferindo positivamente no curso da doença. Apesar de 
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mais estudos serem necessários, tanto em respeito da etiologia da doença como em 

relação a ação dos probióticos, acredita-se que os mesmos vem cumprindo um 

importante papel não só para terapêutica como também no melhor entendimento do 

mecanismo de desenvolvimento e perpetuação do processo inflamatório que 

caracteriza a doença. 
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RESUMO: A Síndrome dos Vômitos Cíclicos (SVC) e a Síndrome de Hiperêmese 
Canabinoide (SHC) são diagnósticos desafiadores, que compartilham semelhantes 
manifestações clínicas. No entanto, o último tem como causa o uso de cannabis. O 
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artigo relata o caso de um paciente jovem, usuário de cannabis, com queixa de 
náuseas e vômitos recorrentes, com pouca resposta a antieméticos, mas que melhora 
com banho quente. Diante do quadro o principal diagnóstico é SHC. É importante, 
sobretudo afastar outros diagnósticos diferenciais e então, realizar o tratamento 
adequado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome dos vômitos cíclicos; Hiperêmese canabinoide; 
cannabis. 
 
ABSTRACT: Cyclic Vomiting Syndrome (CVS) and Cannabinoid Hyperemesis 
Syndrome (CCHS) are challenging diagnoses that share similar clinical manifestations. 
However, the latter has cannabis use as its cause. The article reports the case of a 
young patient, a cannabis user, complaining of recurrent nausea and vomiting, with 
little response to antiemetics, but improving with a hot bath. The main diagnosis is 
SHC. It is important, above all, to rule out other differential diagnoses and then carry 
out the appropriate treatment. 
 
KEYWORDS: Cyclic vomiting syndrome; Cannabinoid hyperemesis; Cannabis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Relato de caso 

 

M.H.C., 19 anos, masculino, solteiro, estudante procurou o pronto socorro por 

crises recorrentes de náuseas e vômitos há 7 meses, sendo encaminhado ao 

Ambulatório de Gastro Motilidade para investigação. As crises são imotivadas, tem 

duração média de 10 dias (>10 episódios/dia), resolução espontânea e periodicidade 

de 2 a 4 semanas. Os vômitos são incoercíveis, refratários à medicação oral. Há perda 

aproximada de 10 kg/crise. O banho quente promove alívio temporário. Nega uso de 

medicamentos. Nega etilismo, diabetes ou migrânea. É tabagista (2,5 maços/ano), e 

quando ativamente questionado admitiu uso recreativo de maconha. O exame físico 

fora da crise não se encontra alterado. Exames complementares: hemograma com 

leucocitose (17.280), sódio 124, potássio 3,3, bicarbonato 35,8, ureia 90, creatinina 

0,9. Na investigação de diagnósticos diferenciais foram excluídas tireoideopatias, 

paratireoidepatias, diabetes melitus e insuficiência adrenal. Exame toxicológico não 

disponível. Endoscopia digestiva alta: esofagite erosiva grau B de Los Angeles. 

Hipóteses Diagnósticas: Síndrome de Hiperêmese Canabinoide (SHC) e Síndrome 

dos Vômitos Cíclicos (SVC). 

 

1.2 Discussão 

 

A SHC e a SVC são de difícil diagnóstico (tempo para diagnóstico: 3 e 8 anos, 

respectivamente), são idiopáticas e periódicas, definidas por episódios de vômitos que 

duram dias, separados por períodos de remissão. Elas são acompanhadas de náusea, 

dor abdominal, cefaleia ou sintomas autonômicos. A patogenia da SVC não está 

definida, mas parece estar relacionada à hiperexcitabilidade neuronal. Os critérios 

clínicos para definição da doença baseiam-se na ausência de qualquer alteração 

laboratorial, radiográfica ou endoscópica, definidos no consenso de Roma IV. 

Já a SHC tem como fator causal o uso de cannabis. A SHC pode ser precipitada 

por estresse ou jejum. Suas crises podem ser aliviadas momentaneamente com 

banho quente. Muitos autores a consideram como um subtipo da SVC, compartilhando 

fatores fisiopatológicos, sintomas e propostas terapêuticas. O paciente do caso tem o 

critério essencial para a ocorrência de SHC, o uso de maconha. Ela contém o 
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tetrahidrocanabinol, que em doses abusivas leva a hiperêmese. 

 

1.3 Comentários finais 

 

A SHC, assim como a SVC, é debilitante, pode causar perda ponderal e 

distúrbios hidroeletrolíticos. É importante excluir outros diagnósticos diferenciais para 

que o tratamento seja adequadamente implementado, sendo a retirada da droga a 

principal medida. 
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RESUMO: Objetivo: identificar publicações na base de dados Scientific Eletronic 
Library (SciELO) com os descritores Unidade de Terapia Intensiva e Bioética no 
período de 2010 a 2019. Método: Trata-se uma revisão integrativa como produto final 
de uma dissertação, sendo elegível a base de dados da SciELO por meio dos 
descritores Unidade de Terapia Intensiva e Bioética no período de 2010 a 2019. 
Resultado: Emergiram 30 artigos, sendo 14 artigos que comtemplavam os descritores 
selecionados, e após sua leitura mediante os critérios de inclusão e exclusão, 
permaneceram apenas 06 artigos que foram publicados em diferentes periódicos 
(16,66%); sendo maior número de publicação no ano de 2018 com (33,36 %); revisão 
bibliográfica (50,02%) se destacando como método mais utilizado. Conclusão: a 
temática proposta pelo estudo retrata os dilemas éticos perante ao  cuidado paliativo, 
e a assistência direta a assistência à saúde, autonomia profissional e o 
relacionamento ético, sendo cenário de discussões e reflexões fazendo com que se 
tenha  uma imersão sobre sua compreensão perante as condutas pelos, obstáculos 
de cunho social, político e econômico imersos em contradições e no exercício 
profissional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bioética; Unidade de Terapia Intensiva. 
 
ABSTRACT: Objective: to identify publications in the Scientific Electronic Library 
(SciELO) database with the descriptors Intensive Care and Bioethics Unit from 2010 to 
2019. Method: This is an integrative review as the final product of a dissertation, and 
the SciELO database is eligible through the descriptors Intensive Care and Bioethics 
Unit from 2010 to 2019. Results: Thirty articles emerged, 14 articles that included the 
selected descriptors, and after reading them using the inclusion and exclusion criteria, 
only 06 articles remained that were published in different journals (16.66%); with a 
higher number of publication in 2018 with (33.36%); bibliographic review (50.02%) 
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standing out as the most used method. Conclusion: the theme proposed by the study 
portrays the ethical dilemmas before palliative care, and direct assistance to health 
care, professional autonomy and ethical relationship, being the scenario of discussions 
and reflections causing an immersion in their understanding of the conducts by social, 
political and economic obstacles immersed in contradictions and professional practice. 
 
KEYWORDS: Intensive Care Units; Bioethics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento dos princípios da bioética são essenciais para que os 

profissionais  que atuam em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ancorem suas ações 

e tomada de decisões, por permanecerem próximo do paciente e de sua familia. 

Assim, é possivel identificar e dispensar cuidados inerentes com segurança, ética, 

responsabilidade e assistência (CALDEIRA, 2010; MALUF, 2017; RIBEIRO, 2005). 

A autonomia e o direito sob seu tratamento, além do respeito da justiça e 

beneficiência que embasam a assistência, são essenciais em todo o processo que 

envolve a bioética e o paciente (CALDEIRA, 2010; MALUF, 2017). 

O desafio da bioética na UTI são questões essenciais no contexto hospitalar, 

na dimensão físico-biológica, refletindo e compreendendo sobre dignidade, 

vulnerabilidade, sobrevivência, cuidados humanizado e paliativos (RIBEIRO, 2005; 

LINO, 2001). 

Dessa forma o profissional de saúde é diariamente levado a refletir e 

contextualizar aspectos que permeiam o significado de seu trabalho, a assistência 

prestada, sobre a vida sua e dos pacientes sob seus cuidados, sobre a morte e o morrer, 

no universo das doenças. Embora todos nos saibamos que em nossa formação 

acadêmica não fomos preparados o suficiente para discutir ou lidar com enfermidades 

incuráveis ou terminais, muito menos com perdas e lutos (LINO, 2001; OMS, 2018). 

O avanço tecnológico em todos os setores da área da saúde no Brasil e no 

mundo, é uma realidade vivenciada atualmente em grande parte das UTIs colocando 

os profissionais de enfermagem diante de desafios e complexidades integrando o 

aprimoramento científico e as necessidades terapêuticas (DE FREITAS, 2018). Fato 

este que desencadeou duas frentes de pensar científico: a tomada de decisões e a 

interface da bioética e a enfermagem não só na UTI como em vários setores da saúde. 

Por outro lado, tais avanços revelam por meio de estudos científicos que 

atualmente salvamos vidas que achavamos impossível de serem salvas, e ao mesmo 

tempo nos mostra que estes avanços prolongam a vida, as vezes em forma de 

processo doloroso e sofrido (SOUZA, 2012). Ressaltando assim, as questões 

bioéticas que permeiam nosso caminho profissional, desvelando a assistência, o 

cuidado, os direitos dos pacientes e familiares como fatores importantes do cuidar, 

repensando todo o processo de tomada de decisões, ações e intervenções 
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terapêuticas (SOUZA, 2020). 

A bioética por sua vez nos apresenta como uma “ética aplicada” trazendo as 

questões morais como visão para as tomadas de decisões, as condutas politícas da 

ciências  da vida interligada a atenção a saúde (PINHO, 2008). 

Contudo, indaga-se se o profissional de enfermagem está qualificado para 

confrontar-se com tais circunstâncias pois, em seu processo de formação foi 

capacitado a prestar assistência ao paciente com vistas a sua melhora e retorno ao 

convívio social e familiar, e não para acompanhar a sua morte, o que pode derivar de 

um sentimento de culpa, impotência e frustração, sendo compreendido como 

doloroso, e uma percepção de dever não cumprido, ou seja, uma falha na assistência 

proporcionada (DE OLIVEIRA, 2020). 

Assim, em seu contexto, tras o esclarecimento e resoluções éticas suscitadas 

devido ao avanço tecnológico. As reflexões acerca da bioética e a Unidade de Terapia 

Intensiva  desencadeiam inúmeras articulações e discussões a respeito colocando a 

responsabilidade do cuidado e alguns modos de ser e fazer enfermagem na UTI 

fortalecendo nossa inquietação e busca sobre essa temática. 

Considerando essas razões expostas o artigo proposto objetiva identificar 

publicações na base de dados Scientific Eletronic Library (SciELO) Brasil com os 

descritores Unidade de Terapia Intensiva e Bioética no período de 2010 a 2019. 

 

2. MÉTODO 

 

Trata-se de um manuscrito advindo de produto final da uma Dissertação de 

Mestrado do Instituto Multidisciplinar Brasileiro de Educação em Saúde – IMBES. A 

pesquisa realizada abordada elegivel foi uma revisão integrativa, realizada nos meses 

de julho a setembro de 2019, o processo de revisão foi baseado nas recomendações 

descrita  pela conferência Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (LIBERATI, 2009). 

A Revisão Integrativa refere-se a um método onde permite a síntese de 

múltiplos estudos publicados possibilitando conclusões gerais a respeito de uma 

particular área de estudo (GIL, 2019; FRAM, 2014). 

A revisão integrativa foi permeada em seis etapas: Identificação do tema e 

hipótese de problema de pesquisa para elaboração da revisão integrativa; 

Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão dos estudos encontrados na 
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busca da literatura; Categorização dos estudos e coleta de dados; Avaliação dos 

estudos incluídos na revisão integrativa; Interpretação e discussão dos resultados; 

Apresentação da revisão integrativa (CROSSETTI, 2012). Após a delimitação, seguiu-

se com a avaliação do problema de pesquisa e sua estratificação seguindo a 

estratégia PVO (População / Problema, Variável e Resultados / Outcomes). A busca 

foi realizada na base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO). 

O estudo contemplou os critérios de elegibilidade dos quais se destacaram 

publicações de artigos científicos, selecionados e publicados no período de 2010 a 

2019, disponíveis eletronicamente em texto completo, nos idiomas português, inglês e 

espanhol. Utilizou-se da terminologia em saúde consultada nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings (MeSH). 

Foram excluídos artigos repetidos, aqueles que mesmo entrando na busca não 

se adequavam à temática, resenhas, capítulos de livros, dissertações ou teses. 

Utilizou-se para análise do rigor metodológico um instrumento adaptado pelos 

pesquisadores que permitiu levantar as dimensões dos estudos, contendo principalmente 

as seguintes variáveis: Base de dados, ano de publicação, método. Todos os artigos 

selecionados foram submetidos à leitura minuciosa, realizada em duas etapas: na 

primeira foi realizada a síntese dos dados de identificação e a caracterização da amostra 

e, na segunda, a análise do conteúdo dos artigos, sendo validado por dois 

pesquisadores. 

 

3. RESULTADOS 

 

Em relação ao período de publicação dos artigos, estavam distribuidos em seis 

periódicos diferentes, sendo que todos tiveram o mesmo número de publicações 

conforme tabela 1. 

Tabela 1 - Distribuição dos artigos conforme base de dados SciELO (2010-2019). 

Periódicos n % 

_   

Revista Pro Univer SUS 1 16,67 

Fisiot. Mov. Curitiba 1 16,67 

Reben 1 16,67 

Revista Científica UMC 1 16,67 

Revista Escola de Enfermagem USP 1 16,66 

Revista Bioética 1 16,66 

 6 100 
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Fonte: autor, 2021. 

Em relação ao ano de publicação dos artigos, 2018 foi o ano de maior publicação 

com dois artigos (33,36%) , seguido pelos anos de 2016, 2013, 2011, 2010 com um 

artigo por ano em cada um (16,66%), conforme demostra a tabela 2. 

 
Tabela 2 – Distribuição dos artigos conforme base de dados SciELO e ano de publicação. 

 

Periódico/Ano n % 

2018 2 33,36 

2016 1 16,66 

2013 1 16,66 

2011 1 16,66 

2010 1 16,66 

Total 6 100 
 

Fonte: autor, 2021. 

 

Quanto ao método utilizado o estudo de revisão bibliográfica – sistemática 

apresentou maior número de artigos, sendo tres publicações (50,02), os demais foram 

estudo extraído de tese, estudo de pesquisa e estudo de caso que apresentaram uma 

publicação cada um (16,66%) conforme tabela 3. 

 
Tabela 3 – Distribuição dos artigos de acordo com o método utilizado: 

Método n % 

Revisão Bibliográfica 3 23,07 

Estudo Extraído de tese 1 16,66 

Estudo de Pesquisa 1 16,66 

Estudo de Caso 1 16,66 

Total: 6 100 

Fonte: autor, 2021. 

 

Quanto a síntese analisada das publicações foi possível construir as 

categorias conforme mostra a tabela 4. 

 

Tabela 4 – Número de publicações conforme abordagem na base de dados SciELO (2010 – 2019) 

Síntese n % 

Dilemas Bioéticos Associados a Cuidados Paliativos 3 50 

Assistência e Direitos de Saúde 

Relacionamentos éticos e autonomia 

 
3 

 
50 

Total: 6 100 

Fonte: autor, 2021. 
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4. DISCUSSÃO 

 

A discussão será descrita conforme as categorias classificatórias apresentadas 

na síntese dos artigos conforme tabela 4, a forma escolhida foi associação dos artigos. 

Dilemas Bioéticos Associados a Cuidados Paliativos, Assistência e Direitos de Saúde. 

Os artigos analisados nesta categoria representa as questões éticas voltadas 

para os cuidados paliativos, assistência e direito a saúde. Os dilemas apresentados 

nestes artigos são condutas e responsabilidade profissional frente a assistência, 

cuidados paliativos, relação vida e morte (CALDEIRA, 2010; MALUF, 2017; RIBEIRO, 

2005; LINO, 2001). 

Um dos artigos selecionados refere a conduta profissional frente a 

terminalidade e cuidados paliativos juntos estabelecendo reflexões acerca do cuidado 

e da conduta profissional na relação ao prolongamento da vida (PESSINI, 2004; 

ESPÍNDULA, 2010). Em outro artigo encontramos a preocupação nas intervenções de 

enfermagem e procedimentos enfocando preceitos éticos, refletindo e analisando a 

forma de conduzir as tomadas de decisões e ações profissionais (ESPÍNDULA, 2010). 

De acordo com outro artigo encontramos a preocupação com o avanço 

tecnológico e o cuidado nas ações e intervenções de enfermagem, reforçando a 

importância frente a conscientização profissional de um pensamento estruturado, 

priorizando o ponto de vista moral e operacional, o não equívoco e a proteção do 

paciente em relação a vida e a morte em todo seu contexto (PESSINI, 2004). 

Todos os artigos encontrados nesta categoria estavam relacionados com o 

ambiente hospitalar, a UTI, os profissionais de saúde e os pacientes fazendo uma 

reflexão sobre a necessidade da interface bioética e UTI, as perspectivas na formação 

profissional. Reforçando assim, as inquietações do grupo de estudo vinculado ao 

processo de formação e aprimoramento da autora (PESSINI, 2004; ESPÍNDULA, 

2010; ZANATTA, 2006). 

Relacionamento ético e autonomia 

Nesta categoria encontramos um artigo salientando as questões éticas frente 

aos aspectos relacionados a pouca discussão dos temas humanização e 

cuidados/intervenções entre todos os profissionais que atuam na UTI, e não apenas 

para enfermeiros e médicos (PINHO, 2008). 
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De acordo com outro artigo encontramos a discussão entre bioética e UTI com 

indagações sobre esse tema, buscando reforçar o caráter histórico e o contingente 

das ações refletindo sobre autonomia profissional. 

Corroborando outro artigo extraído de uma tese trás as discussões fazendo um 

desdobramento dos diferentes discursos sobre modo de intervir do enfermeiro na UTI 

articulado a tecnologia avançada e a bioética, sendo reforçado em algumas literaturas 

que embasaram nossas leituras para a produção do artigo (ESPÍNDULA, 2010; 

ZANATTA, 2006). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Entre os artigos encontrados a temática cuidados paliativos e a relação vida e 

morte se destacaram e demonstraram ser os assuntos a serem mais explorados no 

contexto da bioética e UTI. Podemos destacar que nos últimos anos as publicações 

são bem reduzidas principalmente em âmbito nacional. Porém artigos recentes, 

embora sejam poucos traduzem a vulnerabilidade humana frente aos avanços 

tecnológicos, o sofrimento e prolongamento da vida; bem como a conduta e 

intervenções dos profissionais evidenciando essa interface entre bioética e UTI 

proposta neste estudo. 

Considera-se por tanto necessário mais pesquisas acerca dessa temática 

intervindo em tomada de decisões conscientes dos próprios profissionais de 

enfermagem e todos que atuam neste setor. 
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CAPÍTULO 19    
ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO BRASIL: UMA 
REVISÃO  BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA 
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RESUMO: O estado nutricional de crianças e adolescentes do Brasil: uma revisão 
bibliográfica sistemática trata-se de um estudo com objetivo de avaliar os resultados 
obtidos na literatura acerca das prevalências do estado nutricional de jovens e 
crianças no Brasil, classificados em baixo peso, eutrófico, sobrepeso, obesidade e 
excesso de peso, também  determinadas separadamente por regiões do Brasil. Para 
analisar esses aspectos realizou-se uma revisão bibliográfica sistemática e 
exploratória nas bases de dados Scielo e BVS, conforme o método PRISMA, em que 
se obteve os seguintes resultados:  baixo peso: 3,6%, eutrófico: 71,9%, excesso de 
peso: 25%, sobrepeso:17,1% e obesidade:10,7%. Portanto, concluiu-se que há uma 
alta taxa de prevalência de escolares com excesso de peso, sobrepeso e obesidade, 
principalmente na Região Sul (sobrepeso: 17,9% e obesidade:11,3%) e Sudeste 
(excesso de peso: 27,0%), sendo um fator preocupante de saúde pública. A expansão 
desta pesquisa em mais uma plataforma, que está em curso, deverá trazer resultados 
mais consistentes e abrangentes, envolvendo mais estudos da Região Centro-Oeste 
e Norte, aqui pouco demonstrado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estado nutricional; Avaliação Nutricional; Ensino básico; 
Ensino fundamental; Escolares. 
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ABSTRACT: The nutritional status of children and adolescents in Brazil: a systematic 
literature review is a study with the objective of evaluating the results obtained in the 
literature about the prevalence of the nutritional status of youth and children in Brazil, 
classified as underweight, eutrophic, overweight, obesity, and overweight, also 
determined separately by regions of Brazil. To analyze these aspects, a systematic 
and exploratory literature review was carried out in the Scielo and VHL databases, 
according to the PRISMA method, in which the following results were obtained: 
underweight: 3.6%, eutrophic: 71.9%, overweight: 25%, overweight:17.1%, and 
obesity:10.7%. Therefore, it was concluded that there is a high prevalence rate of 
Schopenhauer with overweight, overweight, and obesity, especially in the South 
(overweight: 17.9% and obesity:11.3%) and Southeast (overweight: 27.0%) regions, 
being a worrisome public health factor. The expansion of this research in one more 
platform, which is in progress, should bring more consistent and comprehensive results, 
involving more studies from the Midwest and North Region, little shown here. 
 
KEYWORDS: Nutritional status; Nutritional assessment; Elementary school; 
Elementary school; Schoolchildren. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estado nutricional é caracterizado pelo balanço entre a ingesta de alimentos 

e o gasto desses nutrientes, logo esses mecanismos estão ligados, diretamente, à 

saúde das crianças e adolescentes, juntamente com uma dieta adequada e a prática 

de atividades físicas podendo proporcionar, quando não realizadas corretamente, uma 

alta taxa de excesso de peso (MELLO, 2002). 

Nos últimos anos notou-se um aumento da prevalência de excesso de peso e 

diminuição do quadro de desnutrição em crianças e adolescentes, com exceção de 

algumas regiões na África e Ásia onde ainda persiste alta prevalência de desnutrição, 

sendo por este motivo a obesidade considerada um problema de saúde pública 

mundial (WHO, 2020). 

As alterações no estado nutricional podem ocasionar diversas doenças, como 

desnutrição, anemia e raquitismo quando apresentam baixo peso, assim como 

doenças cardiovasculares, respiratórios, endócrinas, ortopédicas, renais e 

psicológicas, entre outras, quando apresentam excesso de peso (ASSUMPÇÃO, 

2013). 

Outra preocupação é que há uma tendência de aumento progressivo do nível 

de  adiposidade durante o passar dos anos até se atingir a idade adulta, tanto em 

crianças previamente eutróficas como as com sobrepeso e obesidade, 

independentemente do sexo  (FERRARI et al., 2013). 

Sendo assim, o objetivo principal desta pesquisa é determinar o estado 

nutricional das crianças e adolescentes estudantes do ensino básico no Brasil. 

Também determinar o estado nutricional destes estudantes conforme cada Região do 

Brasil. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Estado nutricional 

 

O estado nutricional indica o equilíbrio entre a ingesta alimentar e as 

necessidades nutricionais do organismo e, desta forma, a sua verificação corresponde 

ao resultado final entre o processo de ingestão, absorção, metabolização e excreção 

de nutrientes (MELLO, 2002). 
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Avaliar o estado nutricional de uma criança ou adolescente serve para verificar 

se as proporções corporais, assim como o seu crescimento, está dentro do previsto 

para a normalidade ou não conforme a sua idade e sexo, ou seja, a verificação do 

estado  nutricional é uma ótima ferramenta para indicar os casos de sobrepeso e 

obesidade,  assim como as condições de saúde e qualidade de vida desta população 

(MELLO, 2002).  

Os métodos utilizados para avaliar o estado nutricional podem ser 

antropométricos, anamnese alimentar, história clínica, exames laboratoriais e por 

dados  psicossociais e, além disso, a antropometria, método mais recomendado 

pela Organização Mundial da Saúde e que será utilizado neste estudo, que se 

baseia na  mensuração física e composição corporal total (BRASIL, 2018). Além 

de ser um  importante instrumento diagnóstico do estado nutricional da criança e 

adolescente, também serve para graduar o seu crescimento e desenvolvimento 

(IBGE, 2015). 

O Ministério da Saúde do Brasil, em sua Caderneta de Saúde da Criança mais 

atualizada, disponibiliza as curvas de avaliação do IMC/idade e classificação em 

escore  Z conforme indicado também pela OMS (ONIS, 2007; BRASIL, 2013). 

 

3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa se caracterizará como exploratória e bibliográfica de revisão 

sistemática de literatura que utilizará os procedimentos metodológicos estabelecidos 

pelo guia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

– PRISMA (MOHER et al.; 2005). Utilizou-se as palavras estado nutricional, escolares, 

ensino fundamental, ensino básico e ensino médio, escritos nas línguas inglesa, 

espanhola e portuguesa. Foram selecionados somente artigos originais, de estudos 

realizados no Brasil, entre 2009 e 2020. Foram incluídos somente as pesquisas com 

alunos entre 6 e 18 anos. 

Inicialmente, todos os títulos selecionados nas bases de dados (n=1.051) foram 

transferidos para o software Excel e, em seguida, foram excluídos os títulos repetidos 

(n= 147). O processo de revisão sistemática foi composto por quatro fases: A primeira 

fase consistiu na leitura dos títulos, dos 904 (100%) títulos encontrados, 668 artigos 

(73,9%) foram excluídos por não apresentarem relação com o tema, publicados em 

outra  língua e outros documentos como monografias e dissertações; Na segunda fase 
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foi realizada a leitura dos resumos (n= 236; 25,3%), destes 156 artigos foram excluídos 

por não apresentarem como desfecho principal o estado nutricional em escolares do 

ensino  fundamental e médio, realizado com alunos da educação infantil; Na terceira 

fase foi realizada a leitura na íntegra dos artigos restantes (n= 80; 8,8%) e destes, 21 

artigos foram excluídos por não apresentarem fatores associados ao estado 

nutricional em alunos do ensino fundamental e médio. Ao final, 59 artigos (6,5%) 

atenderam aos critérios empregados e foram selecionados para revisão. 

Os 59 artigos eleitos foram lidos e revisados na íntegra, sendo extraídos os 

dados conforme apresentados nos textos ou tabelas das pesquisas. Inicialmente 

procurou-se obter o nome dos autores, ano de publicação, número absoluto de 

participantes, idade dos alunos em cada pesquisa, cidade e estado ou região no qual 

a pesquisa foi realizada, distribuição por sexo e zona de moradia (urbana ou rural) e a 

porcentagem dos alunos distribuídos conforme o estado nutricional em baixo peso, 

eutrófico, sobrepeso e obesidade. Como alguns artigos não diferenciavam os 

estudantes com sobrepeso e obesidade, classificando-os em “excesso de peso”, 

optou-se por fazer uma coluna a mais com esta mesma designação. Cabe ressaltar 

que excesso de peso corresponde à associação dos estudantes com sobrepeso e os 

com obesidade. 

Alguns artigos não diferenciaram entre os sexos ou gêneros, apenas 

demonstrando o valor total de estudantes. Nestes casos irão aparecer a designação 

“ND”, o que se entende por não determinado. 

Para mostrar a prevalência média e seus respectivos intervalos de confiança 

(IC95%) de acordo com a classificação do estado nutricional nas regiões brasileiras, 

foi  realizado a estatística descritiva utilizando o programa Statistical Package for the 

Social Sciences-SPSS, versão 22.0 for Windows. Os cálculos foram realizados 

proporcionalmente, levando em conta a população de cada estudo para o peso final 

dos  cálculos estatísticos. A Figura 1 apresenta o processo de busca aos artigos, os 

resultados  e os respectivos motivos de exclusão dos mesmos. 
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Figura 1 – Fluxograma de identificação e seleção dos artigos para a revisão sistemática. 
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4. RESULTADOS PARCIAIS 
 

Tabela 1 - Artigos eleitos para a revisão sistemática e seus resultados conforme estado nutricional dos escolares 

 
Área 

escolar 

Estado nutricional 

Autores/Ano Amostra Idade Cidade/Estado 
Baixo  
peso Eutrófico 

Excesso  
de peso Sobrepeso Obesidade 

 
Pivatto; Lima (2018) 

236 alunos do ensino 
fundamental (M= 121; F= 115) 

de escolas públicas 

6 a 10 
anos 

Porto Alegre/RS Urbana 
 

2,5% 
 

50% 
 
- 

 
21,6% 

 
25,9% 

Andreasi et al. 
(2010) 

988 alunos (M=522; F=466) de 
escola pública, filantrópica e 

privada 

 
7 a 15 
anos 

Botucatu/SP Urbana 
 

3,4% 
 

63,8% 
 
- 

 
15,9% 

 
16,9% 

Watanabe 
(2017) et al. 95 alunos (M=49; F=47) 

12 a 14 
anos Curitiba/PR Urbana 0% 73,7% 26,3% - - 

Nogueira; (2009) 

Sichieri 

1.423 alunos  F=712) de 
públicas (M=711; escolas 

9 a 16 
anos 

Niterói/RJ Urbana 
 

12,1% 
 

68,7% 
 
- 

 
14,8% 

 
4,4% 

D’Avila et al. (2015) 

962 alunos (M=401; 
F=574) De escolas públicas e 

privadas 

11 a 14 
anos 

Florianópolis/SC 
 

Urbana 
 
- 

 
- 

 
- 

 
18,3% 

 
11,6% 

Coelho et al. (2012) 
661 alunos (M=345; F=316) 

de escolas 
públicas e privadas 

6 a 14 
anos 

Ouro Preto/MG 
 

Urbana 
 

1,8% 
 

78,1% 
 
- 

 
12,5% 

 
7,6% 

Lara et al. (2017) 
80 alunos (M=33; F=47) de 

escola pública 
6 a   7 
anos Uruguaiana/RS Urbana - - - 26,3% 15,0% 

Rosaneli et al. 
(2012) 

5.037 alunos (M=2.185; 
F=2.448) de escolas públicas 

e particulares 

6 a 10 
anos 

Maringá/PR 
 

Urbana 
 

8% 
 

68% 
 
- 

 
17% 

 
7% 

Biaziolli; (2014) 
Gonçalves 

257 alunos  F=123) de 
públicas (M=134; escolas 

6 a 10 
anos 

Jundiaí/SP 
 

Urbana 
 

0,4% 
 

79,3% 
 
- 

 
15,1% 

 
5,2% 

Ferrari et al. (2012) 
384 alunos  F=153) de 

públicas (M=231; escolas 
10 a 11 

anos 

 
Ilha Bela/SP 

 
Urbana 

 
0% 

 
80,4% 

 
- 

 
15,1% 

 
4,5% 

Lunardi; Moreira; 
Santos (2010) 

374 alunos (M=150; F=200) de 
escolas públicas e privadas 

10 a 12 
anos 

 
Santa Maria/RS 

 
Urbana 

 
0% 

 
79,3% 

 
- 

 
15,4% 

 
5,3% 
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Alexandre et al. 
(2018) 

210 alunos (M=?; F=?) de 
escola particular e de pública 

6 a 10 
anos 

 
Fortaleza/CE 

 
Urbana 

 
8,6% 

 
73,3% 

 
18,1% 

 
- 

 
- 

 
Cardoso et al. 

(2017) 

1.082 alunos (M=547; 
F=535) de escolas públicas 

6 a 10 
anos 

 
Florianópolis/SC 

 
Urbana 

 
1,7% 

 
55,8% 

 
- 

 
25,1% 

 
17,4% 

Guedes; Mendes 
(2012) 

5.100 alunos (M=2.370; 
F=2.730) de escolas públicas 

e particulares 

6 a 18 
anos 

 
Vale do 

Jequitinhonha/MG 

 
Urbana 

 
2,5% 

 
85,7% 

 
- 

 
10,5% 

 
1,3% 

 
Machado et al. 

(2011) 

645 alunos (M=270; 
F=375) de escolas públicas 

10 a 14 
anos 

 
Florianópolis/SC 

 
Urbana 

 
3,1% 

 
70,1 

 
- 

 
17,2% 

 
9,6% 

Fidelix et al. (2013) 
1.730 alunos (M=1.730; F=0) 

de escolas públicas 
7 a 17 
anos Cascavel/PR Urbana 0% 82,8 17,2% - - 

 
Santos et al. (2015) 

581 alunos (M=297; F=284) 
de escolas públicas 

7 a 10 
anos 

Município do 
Noroeste do 

Paraná (?)/PR 

 
Urbana 

 
0% 

 
77,1% 

 
- 

 
15,0% 

 
7,9% 

 
Martins et al. (2010) 

16.068 alunos (M=7.935; 
F=8.133) de escolas públicas 

7 a 10 
anos 

Piracicaba/SP 
 

Urbana 
 

4,1% 
 

73,0% 
 
- 

 
17,7% 

 
5,2% 

Pudla; Gonzaléz- 
Chica; Vasconcelos 

(2015) 

2.826 alunos (M=1.375; 
F=1.451) de escolas públicas e 

particulares 

7 a 14 
anos 

Florianópolis/SC 
 

Urbana 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8,6% 

 
Ramires et al. (2014) 

860 alunos (M=445; F=415) 
de escolas públicas 

5 a 19 
anos 

 
Maribondo/AL 

Urbana
e  Rural 

 
2,0% 

 
74,1% 

 
23,9% 

 
- 

 
- 

 
Conde et al. (2018) 

16.556 alunos (M=?; F=?) de 
escolas públicas e privadas 

11 a 19 
anos 

Todo Brasil Urbana
e  Rural 

 
2,9% 

 
74,9% 

 
22,2% 

 
- 

 
- 

 
Silva et al. (2009) 

1.701 alunos   (M=900; 
F=801) de escolas públicas e 

privadas 

10 a 17 
anos 

 
Natal, Mossoró e 

Lajes/RN 

Urbana
e Rural 

 
1,2% 

 
70,3% 

 
- 

 
14,9% 

 
13,6% 

Martins; Ribeiro; 
Barros Filho (2010) 

11.290 alunos (M=5.669; 
F=5.621) de escolas públicas 

7 a 10 
anos 

Sorocaba/SP 
 

Urbana 
 

5,6% 
 

72,1% 
 
- 

 
12,2% 

 
10,1% 
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Araújo et al. (2010) 

60.973 alunos (M=28.993; 
F=31.980) de escolas públicas 

e particulares 

 
11 a 19 

anos 

 
Todo Brasil 

 
Urbana
e Rural 

 
2,9% 

 
66,8% 

 
- 

 
23% 

 
7,3% 

 
Anjos; Silveira (2015) 

13.677 alunos (M=6.838; 
F=6.839) de escolas 

particulares 

5 a 17 
anos 

 
Todo Brasil 

 
Urbana 

 
1,5% 

 
68,6% 

 
- 

 
17,5% 

 
12,4% 

 
Krinski et al. (2011) 

5.883 alunos (M=2.763; 
F=3.120) de escolas públicas 

6 a 17 
anos 

 
Vilhena/RO 

 
Urbana 

 
3,2% 

 
80,9% 

 
15,9% 

 
- 

 
- 

Pelegrini et al. (2010) 
1.415 alunos (M=720; 

F=695) de escolas públicas 
10 a 17 

anos 

Chapecó/SC, 
Concórdia/SC, 
Saudades/SC e 

Erval Grande/RS 

Urbana
e  Rural 

 
11,5% 

 
77,3% 

 
11,2% 

 
- 

 
- 

Pedraza et al. (2017) 
1.081 alunos (M=542; F=539) 

de escolas  públicas 
5 a 10 
anos 

 
Campina 

Grande/PB 

Urbana
e  Rural 

 
2,2% 

 
76,3% 

 
- 

 
12,3% 

 
9,2% 

Ramos; Santos; Reis 
(2013) 

400 alunos (M=321; F=179) 
de escolas públicas 

6 a 10 
anos 

 
Canoinhas/SC 

 
Urbana 

 
1% 

 
76% 

 
- 

 
13% 

 
10% 

Vasconcellos MD; 
Anjos; 

Vasconcellos  MTL 
(2013) 

328 alunos (M=108; 
F=220) de escolas  públicas 

10 a 18 
anos 

 
Niterói/RJ 

 
Urbana 

 
1,8% 

 
73% 

 
- 

 
18% 

 
7,7% 

 
Bertin et al. (2010) 

259 alunos (M=124; F=135) 
de escolas públicas 

8 a 10 
anos 

 
Indaial/SC 

 
Urbana 

 
2,7% 

 
63,3% 

 
- 

 
21,2% 

 
12,7% 

Pasquarelli et al. 
(2010) 

2.802 alunos (M=1.522; 
F=1.280) de escolas  públicas 

10 a 12 
anos 

 
São José dos 
Campos/SP 

 
Urbana 

 
- 

 
- 

 
22,7% 

 
- 

 
- 

 
Kneipp et al. (2015) 

417 alunos (M=204; F=209) 
de escolas públicas 

6 a 11 
anos 

 
Itajaí/SC 

 
Urbana 

 
- 

 
- 

 
44% 

 
- 

 
- 

Camargo; Marín- 
León (2016) 

509 alunos (M=260; F=249) 
de escolas públicas 

7 a 10 
anos 

 
Campinas/SP 

 
Urbana 

 
0,5% 

 
60,1% 

 
- 

 
19,2% 

 
20,2% 
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Bernardo et al. 

(2012) 

1.223 alunos (M=602; F=621) 
de escolas públicas e 

particulares 

7 a 10 
anos 

 
Florianópolis/SC 

 
Urbana 

 
- 

 
- 

 
34,5% 

 
- 

 
- 

 
Gabriel et al. 

(2012) 

4.964 alunos (M=2.375; 
F=2.589) de escolas públicas 

e particulares 

6 a 11 
anos 

Chapecó, Joaçaba, 
Blumenau,  Jaraguá 

do Sul, Lages, 
Joinville, 

Florianópolis e 
Criciúma/SC 

 
Urbana 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15,4% 

 
6,1% 

Aquino et al. (2014) 
342 alunos (M=160; F=182) de 

escolas  públicas 
7 a 10 
anos 

Picos/PI Urbana
e  Rural 

 
3,6% 

 
85,5% 

 
10,9% 

 
- 

 
- 

Lima; CC 
Romaldini; JH 

Romaldini (2015) 

175 alunos (M=68; F=107) de 
escola pública 

6 a 17 
anos 

Santa Rita do 
Sapucaia/MG 

 
Urbana 

 
- 

 
- 

 
37,2% 

 
- 

 
- 

Pelegrini; Petroski 
(2009) 

595 alunos (M=196; 
F=399) de escolas públicas 

14 a 18 
anos 

Florianópolis/SC 
 

Urbana 
 

11,6% 
 

75,3% 
 

13,1% 
 
- 

 
- 

Leal et al. (2018) 
1.232 alunos (M=624; F=608) 

de escolas  públicas e 
particulares 

7 a 10 
anos 

 
Florianópolis/SC 

Urbana
 
e Rural 

 
- 

 
- 

 
34,4% 

 
- 

 
- 

 
Carmo et al. (2016) 

319 alunos (M=180; F=139) 
de escolas públicas 

8 a 12 
anos 

Belo 
Horizonte/MG 

 
Urbana 

 
1,9% 

 
65,2% 

 
32,9% 

 
- 

 
- 

Enes; Pegolo; 
Silva (2009) 

105 alunos (M=39; F=66) de 
escolas públicas 

10 a 14 
anos 

Piedade/SP 
Urbana
e  Rural 
(maioria) 

 
0% 

 
84,8% 

 
15,2% 

 
- 

 
- 

 
Finato et al. (2013) 

1.230 alunos (M=624; F=606) 
de escolas públicas 

11 a 14 
anos 

Caxias do Sul/RS 
 

Urbana 
 
- 

 
- 

 
30,1% 

 
- 

 
- 

 
Del Duca et al. 

(2010) 

5.028 alunos (M=2.984; 
F=2.044) de escolas públicas 

15 a 19 
anos 

 
Todo Estado de 
Santa Catarina 

Urbana
e  Rural 

 
- 

 
- 

 
9,9% 

 
- 

 
- 

 
Triches; Beal 

(2018) 

216 alunos (M=108; 
F=108) de escolas  públicas 

8 a 10 
anos 

Ampére/PR Urbana
e  Rural 

 
2,8% 

 
59,7% 

 
- 

 
14,4% 

 
23,1% 
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Miranda et al. 

(2011) 

413 alunos (M=178; F=235) 
de escolas públicas 

15 a 19 
anos 

Goianá, Tabuleiro, 
Belmiro Braga e 

Pequeri/MG 

Urbana
e Rural 

 
3,4% 

 
71,9% 

 
- 

 
13,1% 

 
9,0% 

Pandolfi et al. 
(2011) 

1.761 alunos (M=880; F=881) 
6 a 10 
anos São Paulo/SP 

Urbana e 
rural 8,5% - - - - 

 
Teixeira et al. 

(2019) 

546 alunos (M=204; F=342) de 
escolas públicas e particulares 

10 a 19 
anos 

 
São José do Rio 

Preto/SP 

 
Urbana 

 
2,4% 

 
74,3% 

 
- 

 
16,7% 

 
6,6% 

 
Silva et al. (2016) 

2.180 alunos (M=1.115; 
F=1.065) de escolas públicas e 

privadas 

7 a 10 
anos 

 
Cascavel/PR 

 
Urbana 

 
6,1% 

 
73,0% 

 
- 

 
9,8% 

 
11,1% 

 
Schmitz et al. 

(2010) 

4.964 alunos (M=2.373; 
F=2.591) de escolas públicas e 

privadas 

6 a 10 
anos 

Florianópolis, 
Jaraguá do Sul, 

Blumenau, 
Joinville, Criciúma, 
Lages, Joaçaba e 

Chapecó/SC 

Urbana
e  Rural 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15,4% 

 
6,1% 

Aerts et al. (2011) 
707 alunas (M=0; F=707) de 

escolas públicas 
10 a 18 

anos Gravataí/RS Urbana 10,2% 68,2% 21,6% - - 

 
Pinto et al. (2010) 

1.405 alunos (M=605; F=800) 
de escolas  públicas e privadas 

10 a 14 
anos 

Recife/PE 
 

Urbana 
 
- 

 
- 

 
- 

 
15,9% 

 
4,5% 

Berria et al. (2013) 
2.595 alunas (M=0; F=2.595) 

de escolas públicas e 
privadas 

8 a 17 
anos 

Cascavel/PR 
 

Urbana 
 
- 

 
87,7% 

 
12,3% 

 
- 

 
- 

Azambuja et al. 
(2013) 

939 alunos (M=456; 
F=483) de escolas  públicas 

6 a 10 
anos 

Cruzeiro do 
Oeste/PR 

 
Urbana 

 
0% 

 
75,6% 

 
- 

 
16,4% 

 
8,0% 

Queiroz et al. (2010) 
750 alunos (M=348; F=402) 

de escolas públicas 
6 a 9 
anos 

João Pessoa/PB 
 

Urbana 
 

3,1% 
 

75,7% 
 
- 

 
10,5% 

 
10,7% 

Momm; Höfelmann 
(2014) 

523 alunos (M=250; F=263) de 
escola pública 

6 a 11 
anos Itajaí/SC Urbana 2,4% 67,7% - 18,5% 11,5% 

Rossi; Vasconcelos 
(2014) 

2.696 alunos (M=1.278; 
F=1.418) de escolas públicas 

e particulares 

7 a 14 
anos 

Florianópolis/SC 
 

Urbana 
 
- 

 
- 

 
- 

 
24,3% 

 
7,6% 
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Lima et al. (2019) 

1.169 alunos (M=509; F=660) 
de escolas  públicas 

12 a 17 
anos 

Petrolina/PE 
 

Urbana 
 

7,0% 
 

77,7% 
 
- 

 
10,5% 

 
4,8% 

Cruz et al. (2014) 
382 alunos (M=151; 

F=231) de escola pública 
10 a 16 

anos 
Montes 

Claros/MG 
Urbana 0% 73,6% - 18,8% 7,6% 

Fonte: o autor (2020). 
 

Tabela 2 – Prevalência de excesso de peso, sobrepeso e obesidade por Regiões do Brasil 
 

Região Amostra  (Total) Estados 
Baixo peso 
(Média ± Dp) 

Eutrófico (Média 
± Dp) 

Excesso de peso 
(Média ± Dp) 

Sobrepeso 
(Média ± Dp) 

Obesidade 
(Média ± Dp) 

Sul 
45.231 alunos 

M=21.512 
F=23.719 

PR, RS, SC 
(29 artigos) 

4,0% ± 4,2 71,1% ± 9,4 23,1% ± 11,5 17,9% ± 4,4 11,3% ± 5,7 

Sudeste 
43.129 alunos 

M=21.356 
F=21.773 

MG, RJ, SP 
(17 artigos) 

3,0% ± 3,3 73,6% ± 7,3 27,0% ± 9,9 15,3% ± 2,7 8,1% ± 5,1 

Nordeste 
7.518 alunos  

M=3.614 
F=3904 

AL, CE, PB, PE, 
PI, RN (8 artigos) 3,9% ± 2,7 76,1% ± 4,7 17,6% ± 6,5 12,8% ± 2,5 8,5% ± 3,9 

Norte 
5.883 alunos  

M=2.763 
F=3.120 

RO (1 artigo) 3,2 % 80,9% 15,9% ND ND 

Centro-Oeste ND ND ND ND ND ND ND 

BRASIL 193.309 alunos 
M=93.505 F=99.804 

13 Estados 
(59 artigos) 

3,6% 
(IC95% 1,3 -5,9) 

71,9% (IC95% 66,7 
– 77,0) 

25,0% (IC95% 19,4 
–30,7) 

17,1% (IC95% 
14,9 – 19,4) 

10,7% (IC95% 
7,4 – 14,1) 

Fonte: Os autores (2020). Nota: ND: não determinado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desta revisão bibliográfica, cujas prevalências de baixo peso 

(3,6%), eutróficos (71,9%), sobrepeso (17,1%) e obesidade (10,7%), assim como 

daquelas pesquisas que determinaram apenas dados de excesso de peso (25,0%), 

confirmam uma tendência mundial de aumento da obesidade das crianças e 

adolescentes  (NCD-RISC, 2017). 

Quando avaliado por Regiões do Brasil, observa-se uma maior prevalência de 

sobrepeso e obesidade em escolares da Região Sul. Com relação aos resultados das 

pesquisas que determinaram apenas dados com excesso de peso, a Região Sudeste 

apresentou uma maior prevalência. Já as Regiões Norte e Nordeste demonstram as 

menores prevalências de excesso de peso (Tabela 2). Estes resultados também 

ocorrem em outras regiões a nível mundial, onde há uma tendência de aumento da 

obesidade em regiões de clima frio (NCD-RISC, 2017). 

Estes resultados são importantes para que estratégias de saúde pública 

possam ser definidas de forma regionalizada, conforme as suas maiores 

necessidades, com relação ao estado nutricional de seus escolares crianças e 

adolescentes. Apesar destas diferenças regionais, os índices de excesso de peso são 

elevados a nível nacional, sendo necessário maior atenção à implementação de 

medidas preventivas para estes distúrbios nutricionais, evitando assim, problemas 

maiores na vida adulta. 

Embora tenha-se eleito uma grande quantidade de artigos que foram utilizados 

nesta revisão bibliográfica, percebe-se a ausência de artigos relacionados à Região 

Centro-Oeste e apenas um da Região Norte, o que limita a interpretação do estado 

nutricional dos escolares destas regiões. A inclusão de novos artigos que serão 

selecionados de mais uma plataforma (Scopus), deverá minimizar estas lacunas. No 

entanto, os resultados obtidos serviram para avaliar o estado nutricional dos escolares 

das demais Regiões, assim como a nível nacional, desta forma atingindo os objetivos 

propostos para esse projeto. 
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RESUMO: A percepção do enfermeiro diante da pessoa com câncer sob cuidados 
paliativos, e o cuidado à criança e/ou adolescente com câncer, requerem além da 
inclusão de terapias curativas, e do alívio da dor, um apoio à família, uma vez que ao 
ser diagnosticado o câncer, a proporção da notícia causa um choque desesperador 
nos pais, por acreditarem em ser uma doença incurável relacionando-a com a morte.O 
câncer infanto-juvenil, é caracterizado como uma doença rara, correspondendo entre 
1 e 3% de todos os tumores malignos na maioria da população brasileira; quando 
diagnosticado precocemente, a chance de cura varia em torno de 70%, entretanto, 
quando as opções de tratamentos curativos se esgotam, a proposta do tratamento 
passa a ser paliativo (MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). INSTITUTO NACIONAL DO 
CÂNCER; 2014; SOARES VA; et al., 2014) Visto que o número de casos de câncer 
infantil tem aumentado e a importância do tema papel do enfermeiro nos cuidados 
paliativos e na atenção à criança com câncer na atualidade, desenvolvemos este 
projeto para que assim seja possível a atualização e divulgação de informações desse 
contexto de saúde tão relevante. Dessa maneira, o objetivo do estudo é realizar uma 
revisão da literatura acerca da atuação do enfermeiro na atenção aos cuidados 
paliativos na criança com câncer. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermeiro; Câncer infantil; Cuidados paliativos. 
 
ABSTRACT: The perception of nurses facing the person with cancer under palliative 
care, and the care of children and/or adolescents with cancer, require, besides the 
inclusion of curative therapies and pain relief, a support to the family, since when 
cancer is diagnosed, the proportion of the news causes a desperate shock in parents, 
because they believe to be an incurable disease relating it to death. Child and 
adolescent cancer is characterized as a rare  disease, corresponding between 1 and 3% 
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of all malignant tumors in most of the Brazilian  population; when diagnosed early, the 
chance of cure varies around 70%, however, when  the curative treatment options are 
exhausted, the proposed treatment becomes palliative (MINISTÉRIO DA SAÚDE 
(BR). NATIONAL INSTITUTE OF CANCER; 2014; SOARES VA; et al. 2014) Given 
that the number of cases of childhood cancer has increased and the importance of the 
role of nurses in palliative care and in the care of children with cancer today, we 
developed this project so that it is possible to update and disseminate information 
about this relevant health context. Thus, the objective of this study is to conduct a 
review of the literature about the role of nurses in palliative care of children with cancer. 
 
KEYWORDS: Nurse; Childhood cancer; Palliative care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Câncer é uma proliferação descontrolada de células anormais que invadem 

tecidos e órgãos, podendo se espalhar em diversas partes do corpo, ocasionando as 

metástases. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2014). 

O câncer infanto-juvenil, é caracterizado como uma doença rara, pois 

corresponde entre 1 a 3% de todos os tumores malignos na maioria da população 

brasileira; portanto,  no Brasil a segunda principal causa de morte infanto-juvenil na 

faixa etária de 0 a 19 anos se dá devido ao câncer, perdendo apenas para os óbitos 

por causas externas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUTO NACIONAL DO 

CÂNCER; 2014), enquanto que mundialmente o câncer infantil representa a primeira 

causa de terminalidade em crianças e adolescentes acima de 1 ano; (PACHECO et 

al., 2018). 

A taxa de incidência para o câncer infantil é de 0,5% a 3% dos casos, obtendo 

um a créscimo de 1% ao ano. Considera-se, portanto, raro quando comparado com o 

câncer na idade adulta; bem como aos achados histológicos, que possuem uma 

variação com a faixa etária, sendo este na fase infantil considerado mais agressivo, 

devido ao estímulo recebido e a resposta de desenvolvimento da doença, porém 

respondem melhor ao tratamento. Os tipos mais comuns da doença, são as que 

atingem principalmente as células sanguíneas (leucemias), com taxa de 25% a 30%, 

os tecidos de sustentação (osteossarcomas) e Sistema Nervoso Central - SNC com 

taxa de 19% a 27% dos casos. (SAMPAIO; COSTA, 2017). 

Em quase todos os casos, à criança, receberá a quimioterapia como principal 

opção de tratamento, na qual, atuará em diversas etapas do ciclo celular, interferindo 

diretamente na síntese ou transcrição do Ácido Desoxirribonucleico (DNA), ou mesmo 

diretamente na formação de proteínas, agredindo as células em multiplicação, desta 

forma, a célula maligna, torna-se um alvo fácil para esta droga. (SAMAIO; COSTA, 

2017) Entretanto, quando as opções de tratamentos curativos que vão desde a 

cirurgia, radioterapia, quimioterapia e transplante se esgotam, a proposta de 

tratamento passa a ser os cuidados paliativos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUTO 

NACIONAL DO  CÂNCER; 2014; SOARES; et al., 2014). 

Na infância, o câncer representa uma situação trágica, portanto, independente 

da faixa etária, sabe-se que estes pacientes, desejam um tratamento humanizado, 

considerando todos seus aspectos, incluindo a espiritualidade/ religiosidade de cada 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 53524-53540 may 2021 ISSN: 2525-8761 280 

paciente e familiares, onde na prática os auxiliam a lidar com a doença e sobretudo 

com as situações de terminalidade. (GARANITO; et al., 2016). Em casos cujos o 

estágio da doença é avançado, o processo de hospitalização é inevitável, o qual 

afastará esta criança de seu lar, de seus amigos, de sua escola, para ser inserida em 

um ambiente completamente novo, imergindo em uma rotina diferenciada da qual 

vivenciava, além de que, em grande parte dos casos, a criança fica impossibilitada de 

desenvolver atividades que realizava regularmente, devido sensações de dor, 

desconforto e mal-estar. (PACHECO; et al., 2018). 

Dentro do quadro em que o paciente se encontra, deve-se considerar os três 

níveis  de intervenções: o físico que se refere aos sintomas como dor e náusea, o 

psicossocial no processo de identificar medos e preocupações e o espiritual cuja 

crença pessoal pode influenciar no processo de confiança do tratamento, 

possibilitando uma melhor abordagem do paciente e de sua família. (PACHECO; et 

al., 2018). 

Tendo em vista as mudanças que acontecerão, como as acimas citadas, o 

trabalho  da equipe multidisciplinar, viabiliza meios para que o processo de aceitação 

dos familiares às mudanças geradas a partir da descoberta do diagnóstico da doença 

seja favorável, permitindo que haja uma relação mais segura entre o enfermeiro, 

paciente e sua família, favorecendo o entendimento e um grau de conforto durante 

todo o processo ao qual o paciente será submetido. (GOMES, 2019). 

A função do enfermeiro na prestação da assistência aos cuidados paliativos, 

tem seu papel fundamental no momento da notícia à família e à criança. O profissional 

desenvolverá um cuidado centrado nas particularidades da criança, estabelecendo 

uma comunicação direta com a família, componente essencial para uma assistência 

integral aos cuidados prestados (MONTEIRO; et al., 2012; FOSTER; et al., 2010). 

Sendo assim, deve ser informado a real situação aos familiares e paciente, 

informando-os sobre as etapas do tratamento, com a finalidade de ganhar a confiança 

da família e do paciente para a prestação dos cuidados em sua total plenitude. 

(ANDRADE; et al., 2019). 

Os cuidados paliativos fazem parte de conceitos diferentes dos tradicionais no 

modo de cuidar, e são baseados nos princípios que visam a diminuição do sofrimento 

e a manutenção do bem-estar físico e mental até a finitude da vida. (OLIVEIRA; 

GRANGEIRO; 2017). 

Diante os cuidados a serem prestados, deve-se considerar as diversas 
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peculiaridades que permeiam o universo oncológico e pediátrico, sendo de extrema 

importância que o enfermeiro esteja seguro em suas práticas diárias e que ultrapasse 

seus  limites técnicos ao cuidar da criança em tratamento. (AMADOR; et al., 2011). 

Vale ressaltar, que é indispensável que o profissional de enfermagem busque ampliar 

o  aprimoramento do cuidar, da responsabilidade e da sensibilidade para vivenciar as 

minucias do câncer infantil, visto que, o processo de cuidar em oncologia pediátrica é 

desafiante, requerendo uma equipe de saúde atenta para o que medeia o universo 

infantil (AMADOR; et al., 2011). 

Tendo em vista que a ciência da saúde luta contra uma doença 

potencialmente  fatal como o câncer, por este configurar-se como uma doença que 

causa alterações no corpo, no psicológico e nas relações sociais e familiares do 

indivíduo acometido, como também na família; o enfermeiro se depara com uma 

situação na qual a morte é um risco iminente, ou seja, consequentemente inevitável, 

devido o fator cura, por vezes, tornar-se impossível (OLIVEIRA; GRANGEIRO, 2017). 

Desta forma, os cuidados paliativos, são desenvolvidos com uma atenção aos 

pacientes sem a possibilidade de cura, buscando um alívio da dor e de outros 

sintomas advindos da doença, compreendendo as relações  psicológicas, sociais e 

espirituais de cada paciente e de seus familiares. (SANTOS, 2009). No campo 

pediátrico, o tratamento do câncer infantil pode levar um longo período, onde, o 

convívio dos profissionais de enfermagem com as crianças e seus familiares faz com 

que os mesmos vivenciem as expectativas dos familiares no tratamento, além de fazer 

com que também, vivenciem o sofrimento dos familiares no momento em que as 

possibilidades de cura se esgotam (FAITH; HANCOCK, 2012). 

Cuidados paliativos na assistência do câncer pediátrico é caracterizado como: 

“ativa e total do corpo, mente e espírito da criança, e a prestação de apoio à família, 

inclusive no período do luto” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE; 2013). Tal 

acontecimento, necessita além de um conhecimento técnico-científico dos 

profissionais de enfermagem, um preparo emocional para auxiliar as famílias a 

enfrentarem esse momento derradeiro da existência (STAYER, 2012). 

Contudo, na oncologia, o respeito à individualidade e à valorização do ser em 

sua  totalidade são aspectos fundamentais que guiarão o profissional dessa área para 

o exercício de um cuidado ético e humano (ISSI, 2012). 
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1.1 Influência da graduação na formação e no papel do enfermeiro na prestação da 

assistência aos cuidados pediátricos 

 

Torna-se evidente que, a incidência de câncer está ampliando gradualmente a 

cada ano, e com isso, os novos tratamentos e cuidados geram novos desafios aos 

profissionais. Por meio dessa circunstância, a enfermagem tem a responsabilidade de 

acompanhar o progresso do conhecimento em oncologia, especificamente pelas 

investigações científicas, que conduzem a melhoria nos cuidados com o paciente 

oncológico, além disso, há a exigência cada vez maior de profissionais qualificados e 

aperfeiçoados para lidar com as novas especificidades do exercício profissional. 

(AMADOR; et al., 2011). 

Observa-se que há uma falha na capacitação em oncologia, da qual, a origem 

é na  graduação, visto que, a maioria dos cursos de Enfermagem, não oferecem um 

aperfeiçoamento considerável nesse ramo. É de suma importância, que este 

profissional, amplie sua base de conhecimento, para além das limitações impostas 

pela graduação. (AMADOR; et al., 2011). 

É relevante destacar, a falta de preparo técnico e científico de alguns 

profissionais em determinados ambientes hospitalares, sendo que estes estão 

diretamente em contato e  convívio com os pacientes em fase terminal. Muitos desses 

pacientes que se encontram alojados nesses hospitais, buscam conforto e alívio para 

suas dores. O conhecimento é tido como um recurso para se ter uma assistência 

holística e eficiente. (GOMES, 2019). 

 

1.2 A importância da comunicação e observação no tratamento do câncer infantil 

 

A relação entre os enfermeiros e a criança com câncer é vista como uma 

presença  autêntica, ou seja, o se dispor para estar com o outro, compreendê-lo em 

todas as suas dimensões. Desta forma, faz-se necessário que o enfermeiro 

estabeleça um relacionamento agradável para que esta criança compreenda a sua 

experiência e, assim, possa ser desenvolvido uma assistência em toda sua 

integralidade fundamentada nos princípios humanísticos. (FRANÇA; et al., 2013) A 

informação é o alicerce fundamental para que este paciente e familiares, 

compreendam a real situação e não se sintam enganados, informando-os sobre as 

fases do tratamento, onde o profissional deve manter uma relação de compreensão, 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 53524-53540 may 2021 ISSN: 2525-8761 283 

com a finalidade de conquistar a confiança; “em cuidados paliativos, o processo de 

humanização torna-se essencial a vida”. (ANDRADE; et al., 2019). 

Através do mecanismo de observação juntamente com o de comunicação, 

torna-se possível que o profissional de enfermagem identifique alterações no 

comportamento da criança, possibilitando assim, reconhecer se esta criança se 

encontra bem ou mal, visto  que, em sua fase de terminalidade, às vezes, não 

apresenta uma comunicação em palavra, mas sim, por uma expressão, um olhar, ou 

um toque. (FRANÇA; et al., 2013). 

Segundo França et al. (2013); [...], comunicação não apenas por palavras: é 

um acordar, é um bom dia que esta criança lhe dá. É um sorriso que ela transmite 

para você; é saber identificar esses sinais. (FRANÇA; et al., 2013). 

No contexto sobre a assistência de enfermagem à criança hospitalizada com 

câncer avançado, representa-se como uma grande complexidade na área de atuação 

da enfermagem, requerendo total empenho da equipe de saúde para atender as 

necessidades do cuidado com a criança e sua família dentro das possibilidades. 

Portanto, não basta aplicar um único saber científico, mas sim, uma abordagem 

transdisciplinar diante das incertezas e imprevisibilidades que demarcam a realidade 

complexa, mediante a instabilidade do quadro clínico do paciente. (SILVA; MOREIRA, 

2010). Por essa razão que o enfermeiro possui um papel fundamental em cuidados 

paliativos, pois sua atuação  se inicia no processo de aceitação do diagnóstico e na 

contribuição ao paciente, para que este consiga conviver com a doença, promovendo 

assim, uma assistência integral ao paciente e familiares através da escuta. (COSTA; 

CEOLIM, 2010). 

Vale destacar que além de encarregar-se a frente na liderança da equipe de 

enfermagem, o enfermeiro é o responsável pelo planejamento e organização do 

cuidado como prática assistencial, formalizada através da inserção da sistematização 

da assistência de enfermagem (SAE), na qual, consiste na organização do trabalho 

da enfermagem, proporcionando um melhor atendimento as necessidades de cuidado 

do indivíduo, família e comunidade, (SILVA; MOREIRA, 2011). 

Desta forma, o profissional de enfermagem está a frente aos cuidados 

promovendo  conforto, aconselhamentos às famílias e pacientes. (SOUSA; ALVES, 

2015) Cuidado  este que vai além das terapias curativas e do manejo da dor. (COSTA; 

CEOLIM, 2010). Ademais, o cuidado ao paciente terminal requer do enfermeiro 

conhecimentos específicos sobre controle da dor, administração de analgésicos, 
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comunicação com o paciente, e uma reflexão sobre a terminalidade da vida. 

(FREITAS; PEREIRA, 2013) Nesse sentido, o cuidado de enfermagem, é 

fundamentado nos sintomas psicológicos e físicos, que na maioria das vezes nas 

crianças manifestam-se através da dor, inapetência (ausência de apetite), fadiga, 

êmese (vômito) e dificuldade na mobilidade. Dentre os psicológicos estão tristeza, 

dificuldade de falar sobre câncer e morte com os pais, e medo da solidão. Portanto, a 

assistência de enfermagem é voltada ao medo dos pais pela morte do filho e no 

tratamento de limitações físicas, tristeza e raiva. (COSTA; CEOLIM, 2010). 

Vale ressaltar que a diminuição da dor do paciente facilitará no tratamento 

fazendo  com que esta criança se torne mais participativa nos processos de cuidar, 

corroborando diretamente em uma melhor resposta ao tratamento. (SAMPAIO; 

COSTA, 2017). 

A dor, portanto, está relacionada muitas vezes ao tratamento agressivo, 

ocasionada em decorrência de cirurgias, quimioterapias e radioterapias, sendo este, 

uma das principais queixas em consultas ambulatoriais, sendo relatada em cerca de 

25% a 50%  das consultas e, em 80% de procedimentos terapêuticos e diagnóstico. 

Embora seja uma forma de defesa do organismo, é apresentada de forma 

individualizada e subjetiva, sendo um sinal importante utilizado como base ao 

tratamento, devendo ser obrigatoriamente registrada no prontuário do paciente, de 

acordo com sua frequência e intensidade. Ao se tratar da dor infantil, torna-se mais 

complicado, pois muitas vezes não relatam com veracidade a intensidade da dor que 

estão sentindo. (SAMPAIO; COSTA, 2017). 

Dentro do ambiente hospitalar, parte das ações da enfermagem, condiz com a 

importância de explicar às crianças os procedimentos que será realizado, onde, as 

habilidades e competências atribuídas ao enfermeiro no cuidado destas crianças, será 

na forma de promover e incentivar a expressão dos sentimentos, reduzir ansiedade e 

medos,  evitar dor e desidratação, manter e melhorar o estado nutricional, ajudar na 

adaptação da  criança, etc. Desta forma, além do controle da dor e sintomas advindos 

de todo tratamento, a assistência de enfermagem prestada a esses pequenos 

pacientes, vão além de cuidados referentes à higiene, alimentação, coleta de material 

para exames e administração de medicamentos, desempenhando ações que auxiliam 

no relacionamento da criança com a equipe de enfermagem. (VIEIRA; CASTRO; et 

al., 2016). 

 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 53524-53540 may 2021 ISSN: 2525-8761 285 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista o expressivo número de casos de cânceres que ceifam as vidas 

de  crianças, adolescentes e o papel primordial do enfermeiro no tratamento e no 

cuidado desses indivíduos e de seus familiares, este estudo tem como intuito atualizar 

e divulgar à importância do enfermeiro frente ao universo dos cuidados paliativos nos 

cânceres pediátricos em seu exercício profissional. Contudo, este estudo, possui 

público-alvo: profissionais de saúde, bem como, graduandos de enfermagem que 

desejam se aprofundar e realizar novos estudos fundamentados nesta temática. 

 

3. OBJETIVO 

 

Realizar uma revisão da literatura acerca do papel do enfermeiro nos cuidados 

paliativos oncológicos pediátricos e da forma que tem sido desempenhado à 

assistência do profissional com a criança hospitalizada nessas condições. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este projeto de pesquisa é um projeto de Iniciação Científica do Bacharelado 

em  Enfermagem da Universidade Brasil, Campus de Descalvado – SP. 

Trata-se de um estudo de revisão da literatura, abrangendo o período de 2009 

a 2019, nos seguintes bancos de dados informatizados: Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(BIREME), onde o critério de busca baseia-se nos descritores: “Cuidados paliativos”, 

“Oncologia pediátrica”, “câncer infantil/ na criança” e “atendimento do enfermeiro”. A 

edição e formatação textual dar-se através das normas da “Associação Brasileira de 

Normas Técnicas” – ABNT. 

Esse modelo de estudo foi realizado sob forma sistematizada contendo 

cinco passos: 

• PRIMEIRO PASSO: Pergunta norteadora. 

“O papel e a importância do enfermeiro diante dos cuidados paliativos em 

crianças  e adolescentes sob a ótica da assistência de enfermagem nas produções 

científicas em onco pediatria.” 
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• SEGUNDO PASSO: Buscas na literatura. 

1. Atendimento do enfermeiro. 

2. Câncer infantil. 

3. Cuidados paliativos. 

4. Oncologia pediátrica. 

 

• TERCEIRO PASSO: Análise dos artigos. 

Após a busca de artigos em bases de literatura, realizou-se uma análise dos 

artigos utilizando-se o método de inclusão aos que demonstraram ser pertinentes ao 

presente estudo. 

 

• QUARTO PASSO: Execução do artigo. 

Dar-se após a análise dos artigos, iniciando o processo de produção do artigo. 

 

• QUINTO PASSO: Execução do artigo.  

Análise do conteúdo e finalizações. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da temática cuidados paliativos ficou evidente por meio da realização 

do presente estudo, que tais cuidados são desenvolvidos por uma série de 

profissionais, no qual denominamos como equipe multidisciplinar, que possui o intuito 

de promover resultados positivos para esta criança e/ou jovem através dos cuidados. 

E qual a importância do profissional de enfermagem na prestação dos cuidados em 

oncologia? 

Ficou evidente que o destaque principal está no fato do profissional estar à 

frente  aos cuidados promovendo conforto, aconselhamentos às famílias e pacientes. 

Sendo assim, no quadro em que este paciente se encontra, o profissional de 

enfermagem tem sua  importância destacada em manter a saúde vital deste paciente, 

sendo assim, por possuir contato constante com este paciente e familiares este é o 

responsável na intervenção de situações e sintomatologias que possam a vir 

interromper uma melhor abordagem do paciente e de sua família. 

É notório que ao receber um diagnóstico de uma doença da qual a ciência não 

desenvolveu um método de cura, a aceitação é difícil tornando as mudanças um 
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grande desafio, pois ocorre repentinamente, somado a isso, a prestação dos cuidados 

atuará no físico tratando sintomas como dor e náusea, no psicossocial no processo 

de identificação de medos e preocupações e no espiritual cuja crença pode influenciar 

diretamente no processo de confiança do tratamento, possibilitando uma melhor 

abordagem do paciente e de sua família, viabilizando o processo de aceitação dos 

familiares as mudanças geradas com o diagnóstico, sendo assim, a equipe de 

cuidados paliativos, visa minimizar a impacto da enfermidade na vida do paciente e 

família, envolvendo intervenções para o alívio e propedêuticas não curativas, para 

quaisquer estágios da doença, da qual deve iniciar-se já no diagnóstico em paralelo 

com o tratamento. 

Embora haja muitos desafios a serem enfrentados, conforme o presente 

estudo, seja este pelo dimensionamento e planejamento do manejo no cuidado, bem 

como, o despreparo destes profissionais e dificuldades encontradas no processo de 

comunicação  com o paciente e família da qual, possui grande influência durante todo 

o processo dos cuidados a serem prestados, para preencher esta lacuna de 

despreparo, é importante enfatizar a relevância da educação continuada sendo 

indiscutível que estes profissionais realizem treinamentos com competências 

específicas como técnicas especializadas, comunicação, pensamento crítico e ética 

em oncologia. 

Após a realização das buscas de artigos com base nos descritores, “Cuidados 

paliativos”, “Oncologia pediátrica”, “câncer infantil/ na criança”, "Tratamento do 

câncer", “atendimento/ assistência do enfermeiro”, foram encontrados através do 

cruzamento destes cinco descritores, 1270 artigos relacionados com o presente 

projeto de pesquisa. 

Para os resultados e discussões dos trabalhos elaborou-se 3 quadros 

representando os artigos selecionados, cuja especificidade foram desempenhadas, 

apresentando suas características principais e análise do tema de cada artigo 

pertinentes para formulação do  presente estudo. 

• No Quadro 1, exposição do levantamento de artigos selecionados 

através dos descritores pertinentes a temática do estudo. 

• No Quadro 2, categorização dos artigos publicados anualmente. 

• No Quadro 3, será demostrado os artigos selecionados expondo seu autor, 

ano de publicação, título e tema principal. 
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Quadro 1 - Levantamento dos artigos, através dos descritores. 

BUSCAS DOS DESCRITORES NÚMERO DE ARTIGOS 

Cuidados Paliativos 19.900 

Oncologia Pediátrica 18.600 

Câncer Infantil 44.000 

Tratamento do Câncer 4.630 

Atendimento do enfermeiro 16.000 

CRUZAMENTO DOS DESCRITORES: 1270 

Fonte: Autor. 

 
Quadro 2 - Número de publicações categorizadas anualmente. 

Fonte: Autor. 

 

Nesta revisão bibliográfica, foram analisados 24 artigos relacionados ao tema 

desse estudo, onde nas atividades desempenhadas pela enfermagem diante dos 

cuidados paliativos, destacam-se: 

• Controle de sintomas e humanização na assistência. 

• Qualidade do cuidado ofertado. 

• Comunicação entre enfermeiro x família. 

• Importância da qualificação da equipe de enfermagem para a prestação 

de cuidados em oncologia. 

Para uma melhor apresentação e análise destes resultados, foi elaborado o 

quadro 3 abaixo que contém a designação das informações dos artigos utilizados 

na  fundamentação desta revisão. 
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Quadro 3 – Breve síntese dos artigos utilizados para a revisão da literatura do presente estudo. 

 

Autores (as) 
Ano de 

Publicação 
Título Tema Principal 

SANTOS SR.  
2009 

A importância de ser ético: da 
teoria à  prática na enfermagem 

Reflexão sobre a 
importância do agir ético na 

enfermagem. 

FOSTER TL. 
 

2010 

Cuidados paliativos pediátricos na 
enfermagem em câncer infantil: 
do diagnóstico à cura ou fim da 

vida. 

Componentes dos cuidados 
paliativos pediátricos desde 

o diagnóstico até a cura ou o 
fim da vida que ajudam os 
profissionais a alcançar 
metas de atendimento 

SILVA MM, 
MOREIRA MC. 

 
2010 

Desafios à sistematização da 
assistência de enfermagem em 
cuidados paliativos oncológicos: 

uma perspectiva da complexidade 

Analisar os fatores 
intervenientes no processo 

de implantação da 
sistematização 

da assistência de 
enfermagem (SAE). 

COSTA TF, 
CEOLIM MF. 

 
2010 

A enfermagem nos cuidados 
paliativos à criança e adolescente 
com câncer: revisão  integrativa da 

literatura 

Identificar ações de 
enfermagem nos cuidados 

paliativos à criança e 
adolescente com câncer, 

considerando as 
especificidades da doença 

e o processo de morte. 

AMADOR DD. 
 

2011 

Concepção dos Enfermeiros 
acerca da capacitação no cuidado 

à criança com câncer 

Concepção dos 
enfermeiros que trabalham 
com oncologia pediátrica. 

SILVA MM, 
MOREIRA MC. 

 
2011 

Sistematização da assistência de 
enfermagem em cuidados 

paliativos na oncologia: visão dos 
enfermeiros 

Descrever a visão dos 
enfermeiros a respeito da 

sistematização da 
assistência de enfermagem 

(SAE) a clientes com 
câncer avançado em 
cuidados paliativos. 

Fonte: Autor. 
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Quadro 3 – Breve síntese dos artigos utilizados para a revisão da literatura do presente estudo. 

 

Autores (as) 
Ano de 

Publicação 
Título Tema Principal 

MONTEIRO ACM. 
 

2012 

O enfermeiro e o cuidar da 
criança com câncer sem 

possibilidade de cura atual 

O cuidado do enfermeiro à 
criança hospitalizada 
portadora de doença 
oncológica fora de 

possibilidade de cura atual. 

FAITH C. 
 

2012 
Cuidados Paliativos Pediátricos: 

Além do  fim da vida 

O cuidado paliativo é uma 
especialidade emergente 

na enfermagem e em 
ascensão no campo da 

pediatria. 

STAYDER D. 
 

2012 

Cuidados paliativos pediátricos: 
uma análise conceitual para a 

prática de enfermagem pediátrica 

Entender, identificar, 
atender e aprimorar as 
necessidades dessas 

crianças com uma 
doença que limita a vida e 

suas famílias. 

ISSI HB. 
 

2012 

A experiência existencial de ser 
mãe de criança portadora de 

doença crônica com prognóstico 
reservado: implicações para 

o ensino e a prática da 
enfermagem. 

Interfaces do cuidado em 
enfermagem à criança e ao 

adolescente. 

FRANÇA JRFS. 
 

2013 

Importância da comunicação nos 
cuidados paliativos em oncologia 

pediátrica: enfoque na Teoria 
Humanística de Enfermagem 

Comunicação nos cuidados 
paliativos em oncologia 

pediátrica, sob o ponto de 
vista de enfermeiros. 

FRANÇA JRFS. 
 

2013 
Cuidados paliativos à criança com 

câncer. 

Experiência existencial de 
enfermeiros, no cuidar de 
crianças com câncer sem 
possibilidades terapêuticas. 

ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE 

SAÚDE. 

 
2013 

Cuidados paliativos- Organização  
Mundial de Saúde 

 
Parte essencial da luta 

contra o câncer e podem 
ser administrados de 
maneira relativamente 

fácil e econômica 

Fonte: Autor. 
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Quadro 3 – Breve síntese dos artigos utilizados para a revisão da literatura do presente estudo. 

 

Autores (as) 
Ano de 

Publicação 
Título Tema Principal 

FREITAS NO, 
PEREIRA MVG. 

 
2013 

Percepção dos enfermeiros sobre 
cuidados paliativos e o manejo da 

dor na UTI 

Identificar e analisar a 
percepção dos enfermeiros 

acerca dos cuidados 
paliativos e o manejo da 

dor 

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE- INCA. 

 
2014 

Incidência do câncer Brasil-2014 

Estimativa de casos novos 
de câncer, para prover 

serviços de saúde, centros 
de pesquisa e sociedades 

científicas com informações 
atualizadas. 

SOARES AV. 
 

2014 

O uso do brincar pela equipe de 
enfermagem no cuidado paliativo 

de crianças com câncer 

Utilização do brincar pela 
equipe de enfermagem no 

cuidado paliativo de 
crianças com câncer. 

SOUSA JM, 
ALVES ED. 

 
2015 

Competências do enfermeiro para 
o  cuidado paliativo na atenção 

domiciliar 

Identificar competências   
do enfermeiro para o 

cuidado  paliativo na atenção 
domiciliar. 

GARANITO MP. 
 

2016 
A espiritualidade na prática 

pediátrica 

Destacar que a dimensão 
espiritual é parte integrante 

do cuidado do paciente 
pediátrico. 

VIEIRA APMS, 
CASTRO DL, 

COUTINHO MS. 

 
2016 

Assistência de enfermagem na 
oncologia pediátrica 

Identificar as ações de 
enfermagem prestadas aos 
pacientes oncopediátricos 

hospitalizados. 

OLIVEIRA TCB. 
 

2017 

Equipe Multiprofissional de 
Cuidados Paliativos da Oncologia 

Pediátrica: Uma Revisão 
Sistemática 

Revisão sistemática sobre 
o papel da equipe 

multiprofissional de 
cuidados  paliativos em 

oncologia pediátrica 

SAMPAIO JF, 
COSTA MF. 

 
2017 

Métodos para o tratamento da dor 
em  crianças com câncer 

Identificar e descrever os 
métodos para o tratamento 

da dor em crianças com 
câncer 

Fonte: Autor. 
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Quadro 3 – Breve síntese dos artigos utilizados para a revisão da literatura do presente estudo. 

Autores (as) 
Ano de 

Publicação 
Título Tema Principal 

PACHECO CL. 
 

2018 

Percepções da equipe 
interdisciplinar sobre cuidados 

paliativos em oncologia pediátrica 

Percepções da equipe 
interdisciplinar sobre 

cuidados  paliativos no 
contexto do câncer infantil. 

ANDRADE GB. 
 

2019 

Cuidados Paliativos e a 
importância da Comunicação 

entre o Enfermeiro e o Paciente, 
Familiar e Cuidador 

Relação cuidados paliativos 
e a  importância da 

comunicação na estratégia 
dos cuidados paliativos. 

GOMES MI. 
 

2019 

Cuidados Paliativos: Relação 
Eficaz entre equipe de 

enfermagem, pacientes 
oncológicos e seus familiares. 

Importância da 
comunicação na relação 

entre família, equipe 
de enfermagem e pacientes 

em finitude. 
Fonte: Autor. 

 

Destaca-se no quadro 3 a categorização de cada artigo utilizado no trabalho. 

Os artigos analisados, abordavam duas temáticas principais: o cuidado do paciente 

pediátrico  em fase terminal, evidenciando a importância de uma relação humanizada 

a ser estabelecida entre o profissional de enfermagem, o paciente pediátrico e sua 

família, e o destaque do papel do enfermeiro na assistência ao paciente e familiares, 

em sua totalidade. Objetivou-se descrever e interpretar o contexto encontrado dentre 

as bases de dados dos artigos citados. Destacando: 

 

• Título 

Informando através da titulação do artigo uma breve contextualização do 

objetivo a ser destacado no artigo. 

• Temática e Ações de enfermagem - Discussão 

As ações de enfermagem que mais se destacaram nos artigos dos autores. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Sabe-se, portanto, que no câncer infantil, é considerado como uma doença rara, 

se  comparado ao câncer no adulto, graças ao baixo índice percentual de casos, que 

corresponde entre 1 e 3% de todos os tumores malignos, embora a chance de cura 

varie em torno de 70%, ou seja, uma alta possibilidade de cura, quando tal fato não é 

possível, e as opções de tratamentos curativos se esgotaram, a proposta do 
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tratamento passa a ser os cuidados paliativos. 

Sendo os (temas) oncologia pediátrica e cuidados paliativos muito amplo e por 

apresentarem muitos aspectos a serem estudados, fica evidente e urgente a 

necessidade da  produção de conhecimento específico. Atualmente o profissional de 

enfermagem deve estar qualificado para o enfrentamento de um mercado de trabalho 

competitivo que exige  conhecimento diversificado e especializado. Por meio desta 

circunstância, cabe à estes profissionais transcenderem além da própria graduação, 

visto que o assunto é pouco ou minimamente abordado na grade curricular da 

enfermagem. 

O profissional de enfermagem está a frente do tratamento terapêutico como no 

alívio da dor e quaisquer sintomatologias advinda da doença, bem como dos cuidados, 

buscando reduzir o sofrimento e promovendo o conforto e dignidade do paciente e 

família,  atendendo as necessidades básicas de saúde física, emocional, espiritual e 

social. 

Desta forma, espera-se que esta pesquisa venha a fazer surgir o interesse pela 

temática, bem como enaltecer a grande importância do profissional de enfermagem 

frente à assistência e cuidados com o paciente a partir de sua admissão em âmbito 

hospitalar e/ou órgãos de saúde. 
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RESUMO: A Diverticulite é uma complicação decorrente da doença diverticular que 
afeta a população mais idosa. A identificação da afecção deve ser feita a base de 
critérios clínicos e auxilio de exames de imagem, de forma a estabelecer o grau de 
acometimento. Em muitos serviços está definido condutas mediante as alterações 
encontradas durante o diagnóstico, levando a tratamentos tanto conservadores 
quanto cirúrgicos. Dentre as alternativas cirúrgicas, hoje vem ganhando espaço o uso 
de videolaparoscopia como método de escolha, tanto sua forma tradicional quando o 
método de sigmoidectomia laparoscópica assistida com mão (HALS). O objetivo desse 
estudo é levantar atualizações  dos métodos utilizados atualmente frente a um quadro 
de paciente com doença diverticular ou diverticulite aguda. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Doença Colônica; Doença Diverticular; Diverticulite Aguda. 
 
ABSTRACT: Diverticulitis is a complication resulting from diverticular disease that 
affects the older population. The identification of the condition must be based on clinical 
criteria and imaging tests associated, in order to establish the degree of involvement. 
In many services, conducts are defined based on changes found during diagnosis, 
leading to both conservative and surgical treatments. Among the surgical alternatives, 
the use of videolaparoscopy as a method of choice has been gaining ground today, 
both in its traditional form and in the method of hand-assisted laparoscopic 
sigmoidectomy (HALS). The objective of this study is to raise updates on the methods 
currently used in the face of a patient with diverticular disease or acute diverticulitis. 
 
KEYWORDS: Colonic Disease; Diverticular Disease; Acute Diverticulitis. 
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1. METODOLOGIA 

 

Esse é um estudo de revisão de literatura sistemática, respaldado na análise 

da identificação e condutas diante de pacientes portadores de doença diverticular e 

diverticulite aguda, além da escolha da via de resolução. Foram implantados nessa 

pesquisa artigos correspondentes dos anos de 1987 a 2020. Os dados empregados 

originam-se das bases de dados Scielo, Pubmed, Cochrane e Tratados de 

Gastroenterologia e Patologia e Doença Colorretal e World Journal of Emergency 

Surgery, respectivamente. A pesquisa bibliográfica está embasada no uso de revisões 

de  literatura, estudos observacionais e de intervenção e em monografias, que tratam 

do tema discutido. Os descritores usados foram Doença Diverticular, Diverticulite 

Aguda, Cirurgia Laparoscópica, HALS e Laparotomia. Os artigos e monografias 

encontradas, foram triadas de acordo com as características de suas metodologias e 

de seus graus de confiabilidade. Foram selecionados 21 artigos relacionados aos 

temas e 2 monografias que discorriam a respeito da fisiopatologia da doença. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, com o aumento da expectativa de vida, a diverticulose se torna 

cada  vez mais presente na área médica, sendo de importante relevância para a saúde 

pública. A Diverticulose é uma doença com íntima relação com a idade, sendo que 

menos de 2% dos pacientes tem esta afecção com menos de 30 anos e que, no 

entanto, a partir de 60 até 80 anos a prevalência aumenta para cerca de 40 a 80%. 

Todavia, não há uma correspondência que defina prevalência em sexos diferentes 

(10). Outro fator de risco de  suma importância é a ingestão deficitária de fibras nos 

alimentos, condizendo com a prevalência aumentada em regiões industrializadas. 

Data-se a primeira descrição de inflamação e infecção na década de 1890 por Graser, 

enquanto que foram relatados sintomas associados na década de 1900 por Beer (9). 

Em 1983 foi levantado que cerca de um terço da população americana acima de 60 

anos possuía doença diverticular (23). 

Dessa forma, percebe-se que o aumento da expectativa de vida, que por 

consequência leva ao envelhecimento da população, a industrialização dos alimentos 

e diminuição da ingesta de fibras indica um esperado aumento dos casos de doença 

diverticular e, proporcionalmente, de diverticulite. Nesses pacientes idosos, sabe-se 
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que o quadro e resolução tendem a ser menos satisfatório conforme o avançar da 

idade (18). Devido a isso, para a determinação de um tratamento é importante um 

diagnóstico bem determinado e diferenciação da doença diverticular e diverticulite 

com exames de imagem, uma vez que o quadro clinico evolutivo é muitas vezes 

insuficiente por apresentar baixa predição quando usado isoladamente (20). 

Corresponde a cerca de 11,6% as indicações para cirurgia em pacientes com 

doença Diverticular como levantado em MG (1), demonstrando uma prevalência 

importante das cirurgias colorretais. 

É importante ressaltar que essa doença tem uma prevalência maior nos países 

desenvolvidos ocidentais (cerca de 30 a 40%) em comparação aos países 

desenvolvidos orientais (cerca de 1 a 4 %). Além disso, há diferenças de segmentos 

colônicos acometidos (10). Enquanto que em países ocidentais 95% dos casos se 

restringem ao sigmoide e cólon descendente, os países orientais demonstram um 

acometimento de 70%  do cólon ascendente (7). 

A Diverticulite Aguda é uma complicação comum em pacientes com Doença 

Diverticular. Determinada por componentes inflamatórios e infecciosos, essa 

complicação está presente em cerca de 30% dos pacientes que apresentam 

diverticulose. Como levantado por Bollom et al. (22), na população americana do 

Condado de Olmsted houve um aumento de 50% dos casos de diverticulite entre as 

dadas da década de 1990 até 2007, inclusive entra a população mais jovem. Entre as 

datas de 1998 e 2005 houve um aumento de 29% de cirurgias eletivas em todo o EUA. 

 

3. FISIOPATOLOGIA 

 

Para definir a formação de uma diverticulite é importante entender as diferenças 

cronológicas da doença. Inicialmente tratamos de entender o significado de 

Divertículo, como uma herniação assintomática e não complicada presente no cólon. 

Essa herniação não ocorre de forma aleatória, estando presentes nos “pontos de 

fragilidade”, definidos pela passagem de vasos sanguíneos. Com a ingesta baixa de 

fibras, aumenta-se o processo  de pressão aplicado sobre tais locais, o que gera uma 

protrusão da camada da mucosa sobre a camada muscular circular do intestino. Além 

disso, com o avançar da idade, há um aumento das reticulações do colágeno, 

podendo ainda explicar possivelmente uma das causas da doença Diverticular 

pancolônica. Conforme aumenta essa reticulações, o cólon se torna mais rígido, 
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perdendo a complacência necessária para acomodar maiores pressões intraluminais 

(10). 

Os chamados “falsos divertículos” ocorrem quando o comprometimento se 

restringe ao nível da mucosa e serosa somente. Contudo, correspondem a maior parte 

dos divertículos encontrados, enquanto que os divertículos verdadeiros, em que há 

herniação de todas as camadas, são raros e geralmente congênitos. 

A diverticulite é entendida com o comprometimento inflamatório e infeccioso 

desses divertículos. Dentre os fatores de risco para esse quadro podem ocorrer 

obstrução do divertículo, estase, alteração da flora bacteriana e isquemia local. 

Acredita-se que a causa de perfurações da diverticulite ocorra pelo processo 

inflamatório somado às altas pressões intraluminais sobre a parede fragilizada do 

divertículo (9). 

 

4. QUADRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO 

 

A Diverticulite Aguda pode ser dividida em linhas gerais como Diverticulite Não 

Complicada e Diverticulite Complicada. É importante ressaltar que, devido ao aspecto 

inflamatório e infeccioso da moléstia, ambas apresentaram sintomas parecidos. 

Diverticulite Não Complicada está associada, em sua maioria, à dor e 

sensibilidade no quadrante inferior esquerdo, febre baixa, leucocitose moderada, 

anorexia, náuseas e vômitos. Enquanto que na Diverticulite Complicada, soma-se a 

esses sintomas a secreção aumentada de muco, diarreia e quadros obstrutivos no 

Trato Gastro Intestinal (TGI), ocorrendo em cerca de 70% dos pacientes, mas apenas 

com 10% evoluindo para obstrução completa. Quando a Diverticulite está adjacente a 

bexiga vesical pode ainda ocorrer sintomas urinários (pneumatúria, fecalúria, 

Infecções do Trato  Urinário). Quando paciente apresenta casos de Descompressão 

Dolorosa, irritação peritoneal e rigidez involuntária da parede abdominal deve-se 

suspeitar de perfuração da diverticulite na presença de abcesso. Além disso, nas 

Diverticulites pode ocorrer hemorragia maciça devido erosão de arteríolas. 

É importante ressaltar que o melhor método diagnóstico se baseia no uso de 

imagens, sendo o exame de escolha para o diagnóstico e diferenciação da doença a 

Tomografia Computadorizada (TC) de Abdômen. Essa técnica avalia os componentes 

intramurais do processo inflamatório, além de ser capaz de estimar sua extensão intra 

e retroperitoneal. Ademais, com o avanço da TC, é possível ainda estadiar a doença 
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e direcionar o tratamento mais adequado. Dessa forma, muitos serviços substituíram 

o enema opaco para simples diagnostico de doença diverticular pela TC de Abdômen 

(5). Na Diverticulite Não Complicada pode-se perceber o acúmulo de tecido mole 

pericólico, flegmão e/ou espessamento da parede colônica. Já na Diverticulite 

Complicada é possível  estadiar a doença através dos critérios de Hinchey, totalizando 

4 estágios. No estágio I é possível identificar abcesso pericólico confinado; o 

Estágio II atribui a inflamação colônica com abcesso que se estende até a pelve 

(retroperitoneal ou pélvico); o Estágio III corresponde a peritonite purulenta, em que 

houve ruptura do abcesso pélvico ou pericólico com peritonite generalizada; o Estágio 

IV identifica-se peritonite fecal por perfuração livre. É importante ressaltar que, 

conforme progride-se para estágios maiores, a mortalidade tende a aumentar, 

chegando próximo a 45% no estágio IV (6). 

Atualmente uma nova proposta para os Estágios de Hinchey foram levantadas, 

dividindo-se ainda em diverticulite não-complicada como Estágio 0, mas acrescendo 

subdivisões para os Estágios I, com presença de ar pericólico próximo (IA) ou 

Abcesso ≤ 4cm (IB), e Estágio II, com Abcesso > 4 cm (IIA) ou presença de gás em 

regiões distantes de mais de 5 cm da região intestinal inflamada (IIB). Foi ainda 

determinado o Estágio III como diverticulite com presença de fluido difuso sem 

presença de gás distante e o Estágio IV como diverticulite com presença de fluido 

difuso com presença de gás distante (25). 

 
 

Estágios de Hinchey 

Estágio 0 Diverticulite Não-Complicada 

Estágio I 

A – Ar pericólico ou pequena quantidade de fluido pericólico sem 
abcesso (com  menos de 5 cm de segmento intestinal inflamado) 

B – Abcesso ≤ 4 cm 

Estágio II 

A – Abcesso > 4 cm 

B – presença de gás a distância (acima de 5 cm do segmento 
intestinal inflamado) 

Estágio III Fluido Difuso sem presença de gás a distância 

Estágio IV Fluido Difuso com presença de gás a distância 
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5. MANEJO 

 

Apesar de Chabok (13) demonstrar em um ensaio clínico randomizado com 623 

pacientes que não há diferença entre a presença e ausência do uso de antibiótico 

(ATB) em pacientes com diverticulite não complicada, a conduta é mantida em 

guidelines por opiniões de especialistas. Essas se norteiam no uso de ATB com 

cobertura para gram negativos e anaeróbicos em terapia ambulatorial por uma 

margem de 7 a 10 dias, com muitos resultados positivos (5). Além disso, pode-se 

utilizar também medidas de suporte com aumento da ingesta de Fibras, uso de 

Probióticos e até mesmo uso de mesalazina para inibição de cascata pró-

inflamatória (8). Em um estudo de coorte prospectivo realizado por Juha(24) foi 

ainda demonstrado que o tratamento apenas com sintomáticos  (anti-inflamatórios não 

esteroidais e paracetamol) em pacientes com diverticulite não complicada pode ser 

considerado, sendo uma alternativa efetiva e segura. Ademais, não é recomendado a 

prescrição de ATB para pacientes imunocomprometidos sem que haja sinais de 

inflamação sistêmica (25). 

Restringe-se de 10 a 20% os pacientes que possuem características mais 

expressivas, sendo necessário ATB Parenterais em ambiente hospitalar e descanso 

intestinal – são paciente que apresentam dor com necessidade de narcóticos para 

analgesia, vômitos incoercíveis, intolerância a ingestão oral (nesse caso podendo ser 

idoso, imunossuprimidos, transplantado ou que apresente comorbidades relevantes 

como  diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, doenças hematológicas malignas 

e síndrome da imunodeficiência adquirida) (7). Espera-se uma melhora do quadro em 

48 a 72 horas. Quando não ocorre, deve-se suspeitar da formação de Abcesso, 

passando para um quadro de diverticulite complicada (6). 

Em sua maioria, pacientes com diverticulite não complicada não necessitam 

de tratamento cirúrgico. No entanto, recorrência do quadro pode ser indicativo de 

colectomia sigmoide com anastomose primária eletiva (principalmente no segundo 

episódio). Pacientes jovens e imunossuprimidos tem indicação da cirurgia mesmo 

após primeiro episódio. Após 4 a 6 semanas da resolução do episódio agudo é 

indicado sigmoidoscopia  ou colonoscopia para avaliar recuperação e malignidade da 

doença (6). 

Diferentemente, na Diverticulite Complicada deve ser feito o Estadiamento da 

doença para direcionar o tratamento. Conforme relatado na antiga classificação, no 
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Estágio I, onde o abcesso se encontra < 4cm, é preconizado o uso de ATB com 

repouso intestinal. Quando frente ao Estagio II, onde há abcesso >4cm, pode ser 

necessário uma drenagem percutânea guiada por TC associada ao uso de ATB. 

Como em quase todos os casos deveriam ser tentados excisar o seguimento 

acometido, a possibilidade de drenagem  exclui uma cirurgia de urgência, passando 

para uma eletiva após cerca de seis a oito semanas do procedimento. Os estágios I 

e II podem ser candidatos á colectomia sigmoide  com anastomose primaria (2). Há 

pouco tempo, acreditava-se que tanto o Estágio III quando Estágio IV (peritonite 

purulenta e peritonite fecal) deveriam ser resolvidas com uma colectomia sigmoide 

com colostomia terminal e bolsa de Hatmann ou ainda colectomia sigmoide com 

anastomose primaria somado a ileostomia em alça de proteção. Apesar de efetiva, a 

presença de flegmão e inflamação pode aumentar o risco de dano uretral durante a 

mobilização do cólon sigmoide (6). 

É importante ressaltar que segundo a nova classificação e conforme orientado 

pela  World Journal of Emergency Surgery, a presença de gás próximo a região 

pericólica (Hinchey Ia) é preconizado que se realize triagem com ATB, visto que 

existe potencial chance para evolução em sepse (26). Enquanto que em pequenos 

abcessos (Hinchey Ib) é preconizado o uso de ATB isoladamente, enquanto que 

abcessos maiores (Hinchey IIa) ainda se preconiza a drenagem percutânea 

combinada ao uso de ATB. Na impossibilidade de realizar a drenagem,  é 

recomendado ainda  que se inicie ATB isolado ou, caso necessite, realização 

cirúrgica. Já para pacientes com presença de gás a distância, mas sem fluidos 

difusos intra-abdominais (Hinchey IIb), é recomendado de forma geral uma 

intervenção cirúrgica, sendo que o tratamento não cirúrgico se restringe a pacientes 

selecionados. Para pacientes com peritonite sem presença de gás (Hinchey III) e 

peritonite com presença de gás (Hinchey IV) é indicado conduta cirúrgica. O 

procedimento Laparoscópico, ainda que em primeira instância pareça uma conduta 

melhor, a longo prazo demonstrou ser necessário uma reabordagem cirúrgica em 

diversos pacientes. Ademais, entre os procedimentos abertos, é recomendado 

cirurgia à Hartmann para pacientes críticos e para pacientes com diversas 

comorbidades associadas, enquanto que a anastomose primaria, com ou sem 

estomia de proteção, se preza aos pacientes sem comorbidades. Ao optar pelo 

método da ressecção, aberto ou por laparoscopia, deve-se apenas considerar o uso 

de laparoscopia quando disponível e o médico responsável for capacitado para o 



 
 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.5, p. 42844-42855 apr 2021 ISSN: 2525-8761 303 

procedimento (25). 

Levantamentos da American Society of Colorectal Surgeons demonstraram 

que dentre as cirurgias colorretais no Brasil, houveram cerca de 33,9% de 

indicações por  acometimento Diverticular, realizado em cerca de 1194 pacientes em 

114 equipes  medicas (12). Quando comparado cirurgias por laparotomias abertas 

(Hartmann e ressecção com anastomose primária - RAP) por uma meta-análise de 

Halim (14), em 3546 pacientes não houve diferença significativa na mortalidade 

(Hartmann: 10.8% e RAP: 8.2% em estudos observacionais; Hartmann: 9.4% e RAP: 

4.3% em estudo randomizado  controlado), tampouco na infecção da ferida operatória 

(Hartmann: 14.9%; RAP: 15.6%). Ao estender essa comparação à processos 

laparoscópicos é possível entender a preferência que há em cirurgias por vídeos. Em 

um estudo de meta-análise sistematizado  por Wu (15) foram analisados um total de 

grupo de até 14.562 pacientes submetidos a cirurgia laparoscópica e um total de até 

110.172 pacientes submetidos a cirurgia aberta. Foram encontradas mortalidades de 

até 25% em estudos compilados nas cirurgias abertas, enquanto que em cirurgias 

laparoscópicas a porcentagem não ultrapassou mais de 7.1%. 

Além disso, pacientes submetidos a abordagens laparoscópicas demonstram 

vantagens ao  apresentarem menor tempo de internação, retorno precoce da 

atividade intestinal e maior independência do paciente no pós-operatório com retorno 

as atividades (3). No entanto deve-se entender em qual circunstância utilizar a 

laparoscopia. Em se tratando de lavado e drenagem peritoneal, segundo estudos 

realizados (28-30) e conforme ressaltado pela World Journal of Emergency Surgery 

(25), apesar de se mostrar em menor mortalidade, a necessidade de reabordagem 

cirúrgica é um fator determinante no qual ainda não se utiliza laparoscopia como 

primeira linha para tratamento. 

Quando optado pela laparoscopia, há ainda uma diferença entre os métodos 

escolhidos para os procedimentos laparoscópicos. Uma abordagem laparoscópica 

convencional é dificultada devido reação inflamatória importante de uma diverticulite 

complicada. Dessa forma, um método conhecido como Sigmoidectomia 

laparoscópica assistida com mão (HALS) vem se tornando uma preferência, onde há 

abordagem pelo segmento acometido através de uma incisão de Pfannenstiel (11). 

Conforme levantado por Alvarez (2) diversos autores, em comparação de 

casos e meta-análises demonstraram um benefício ao realizar técnica de HALS em 

Estágio III de Hinchey. O procedimento além de menos invasivo, diminui o tempo 
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cirúrgico. Dessa forma, foi eleita como uma cirurgia de urgência de escolha na 

atualidade. Contudo, outros levantamentos demonstraram que, apesar da menor 

mortalidade, o índice de necessidade de reabordagem cirúrgica e formação de 

abcessos intra-abdominais são elevados, resultando em uma mortalidade a longo 

prazo similar a ressecção cirúrgica convencional (25). 

Somado a isso, por mais que estudos demonstrem que videolaparoscopica de 

urgência em pacientes jovens apresentam boa resposta (16), em pacientes mais 

velhos há uma mortalidade aumentada (4), devendo-se individualizar tanto o paciente 

quanto a experiência do cirurgião na escolha do procedimento. 

 
6. DISCUSSÃO 

 

Idealmente, a melhor conduta se preserva a um tratamento conservador, no 

qual o  emprego de antibióticoterapia ou observação com controle sintomático seja o 

suficiente para a resolução do quadro. Quando falho ou quando paciente já se 

apresenta com sinais  de peritonite, é indicado cirurgia de urgência, sendo ainda que 

em grau de severidade é necessária uma cirurgia de emergência (19). 

Nesses casos, o entendimento de qual a melhor resolução é um passo 

importante para o paciente, visando menores complicações e/ou mortalidade. 

Quando frente a um procedimento de cirurgia eletiva, a escolha dentre 

videolaparoscopia ou laparotomia (Hartmann ou Anastomose Primaria) se 

mostraram com valores semelhantes. Evidentemente que o procedimento por vídeo 

apresentou menor tempo de recuperação, menor tempo de retorno da função 

intestinal, internação hospitalar diminuída e, em alguns casos, diminuição da 

morbidade uma vez que é menos invasivo (21). Ainda assim, o mesmo método 

apresentou maior risco de reabordagem subsequente. 

Dessa forma, a compreensão da doença e suas complicações é importante 

para determinação de um tratamento de uma doença cada vez mais emergente e 

presente em uma população idosa e/ou que carece de hábitos alimentares 

adequados. Cada caso deve ser diagnosticado e analisado corretamente para que se 

evite procedimentos desnecessários, além de determinar, quando necessário, qual 

melhor procedimento para o paciente em questão, visando não somente a resolução 

do quadro, mas em sua magnificência a melhor qualidade possível para o caso. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Com os avanços tecnológicos e de pesquisa a metodologia e classificação da 

Doença Diverticular e Diverticulite Aguda passaram por mudanças importantes. Os 

tratamentos sempre devem ser individualizados de acordo com o paciente, a 

disponibilidade de equipamentos e a capacidade do cirurgião. Contudo, as 

necessidades não cirúrgicas e cirúrgicas se tornaram mais claras, possibilidade cada 

vez mais uma conduta de maior acurácia. 
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RESUMO: O profissional enfermeiro é indispensável no serviço de urgência e 
emergência, tanto em unidade de pronto atendimento ou pronto socorro hospitalares 
ou no pré hospitalar. Porém, muitas vezes suas funções são confundidas e o 
conhecimento delas na graduação  é insuficiente. Portanto, o presente trabalho tem 
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como objetivo geral buscar na literatura brasileira disponível a atuação do profissional 
enfermeiro na urgência e emergência, e como objetivo especifico identificar suas 
atribuições nas Unidade de pronto atendimentos  e pronto socorro hospitalar. O 
trabalho trata-se de revisão integrativa da literatura, sendo que os artigos foram 
selecionados na base de dados da Scielo, através das palavras chaves e critérios de 
inclusão e exclusão para e, após, realizado leitura seletiva com objetivo de obter 
informações relevantes para responder os objetivos do presente trabalho. Os 
resultados obtidos foram: na assistência o Enfermeiro deve realizar classificação de 
risco, a sistematização da assistência de enfermagem, punção arterial, aspiração, 
cuidados de maior complexidade, curativos complexos e, na parte administrativa, o 
gerenciamento da equipe, distribuição e dimensionamento do pessoal, participar na 
aquisição de materiais,  organização do fluxo, cumprimento das normas da instituição, 
atualização dos protocolos e capacitação da equipe de enfermagem, entre outros. 
Logo, foi possível verificar que é necessário melhorar a formação na graduação 
desses profissionais, oferecendo cursos de aperfeiçoamento, estágio em diferentes 
campos de prática e conhecimento teórico aprofundado para a atuação. Também é 
necessário a criação de protocolo para amparar sua atuação em caso de emergência, 
ressaltar a importância do atendimento humanizado  nesse serviço, oferecendo uma 
assistência segura e livre de dano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Atuação; Enfermeiro; Urgência e Emergência. 
 
ABSTRACT: The professional nurse is indispensable in the urgency and emergency 
servisse, both in the emergency care unit or in the hospital emergency roo mor in the 
pre hospital. However, their functions are often confused and their knowledge at 
university is insuficiente. Therefore, the present study has as its general objective to 
search in the avaliable Brazilian literature the role of the professional nurse in urgency 
and emergency, and as a specific objective to identify their attributions in the 
emergency room and. This study is na integrative literature review, and the articles 
were selected in the Scielo database, using the keywords and inclusion and exclusion 
criteria, after, carried out selective Reading in order to obtain relevant information to 
answer the objectives of the present work. The resuçts obtain were: in care, the nurse 
must perform a risk classification, systematize nursing care, arterial puncture, 
aspiration, more complex care, complex dressings and, in the administrative part, team 
management, distribution and saff sizing, participate in the acquisition of materials, 
organization of the flow, compliance with the rules of the instituition, uptdating of 
protocols and training of the nursing team, among others. Therefore, it was possible 
to verify that it is necessary to improve the training in the gratuation of these 
professionals, offering training courses, internships in diferente fields of pratice and in-
depth theoretical knowledge for the performance. It i salso necessary to create a 
protocol to suport it’s performance in the event of emergency, highlighting the 
importance of humanized care in this servisse, offering sale and harm- free assistance. 
 
KEYWORDS: Performance; Nurse; Urgency and Emergency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O enfermeiro é o profissional na área da saúde que está presente em todas as 

unidades, sejam elas posto de saúde, hospital e similares. Sua atuação está centrada 

no cuidado integral que vai desde a promoção até a reabilitação da saúde do indivíduo. 

É considerado um membro da equipe capaz de identificar problemas e decidir 

brevemente soluções para os mesmos, através de seu conhecimento teórico e prático 

referente aos agravos de saúde existentes (DANTAS et al., 2015). 

As unidades de pronto atendimento e pronto socorro hospitalares são lugares 

para  atendimentos de urgência e emergência, onde existe a classificação de risco 

para atendimentos de pessoas com risco de morte. Onde recebem primeiros 

atendimentos no lugar e são internadas ou encaminhada para outros hospitais de 

referências de acordo com cada caso e gravidade. A equipe de enfermagem é a 

primeira a ter contato com o paciente nesses lugares e o enfermeiro tem como 

atividade privativa realizar a classificação de risco. A equipe de enfermagem precisa 

mesmo em caso de emergência e urgência realizar acolhimento e atendimentos 

humanizado que nesse setor muitas vezes são esquecidos pelo protocolo e rotina 

existentes (DANTAS et al., 2015; FILHO et al., 2016). 

Durante a formação do enfermeiro, ele aprende a trabalhar em todos os lugares 

possíveis, porém, percebe-se que é necessário um maior preparo dos acadêmicos 

para atuarem nos serviços de urgência e emergência, uma vez que percebe que seu 

papel pode ser confundido com os demais membros da equipe pois em muitas 

situações os enfermeiros realizam atendimentos e procedimentos que não são de sua 

competência técnica, mas em caso de emergência vida ou morte estão respaldados 

a realizar (SILVA;  INVENÇÃO, 2018). 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo geral buscar na literatura 

brasileira disponível a atuação do profissional enfermeiro na urgência e emergência e 

como objetivo especifico identificar suas atribuições nas Unidade de pronto 

atendimentos  e pronto socorro hospitalar. 

Diante do exposto anteriormente justifica-se a escolha pelo tema, para buscar 

quais ações o enfermeiro pode realizar nesses casos, levando posteriormente a 

melhorar os conhecimentos e entender mais seu papel na urgência e emergência, 

uma vez que fica  meio confuso quando falamos da equipe de saúde durante esses 

atendimentos e o papel de cada integrante. 
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2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo revisão 

integrativa  de literatura. A revisão da literatura permite através de estudos já realizado 

preencher lacunas do conhecimento sobre determinado assunto; reunido estudos e 

posteriormente resultando em conclusão geral para uma área de estudo especifico. O 

primeiro passo segundos os autores é rever os objetivos, questionamentos e 

hipóteses, para então realizar a busca e coletar máximos de informações relevantes, 

para responder aos mesmos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A base de dados escolhida para procurar os artigos foi a Scielo, utilizando as 

seguintes palavras chaves: Atuação. Enfermeiro. Urgência e Emergência; para 

selecionar melhor os artigos. 

Os artigos aceitos para elaboração do presente artigos foram os que atenderam 

os  critérios de inclusão: 

• Artigos publicado entre os anos 2009 até 2019; 

• Escritos por profissionais da saúde; 

• Escritos em português; 

• Artigos de relevância com o tema; 

• Tipo de documentos: artigos na íntegra. 

 

Os artigos que não atenderam aos critérios anteriores foram excluídos, 

seguindo os critérios de exclusão: 

• Que não estiveram em coerência com o tema; 

• Escritos em língua estrangeira; 

• Escritos por profissionais que não são da área da saúde; 

• Artigos incompletos; 

• Fora do período determinado nos critérios de inclusão. 

O Instrumento de coleta de dados utilizado foi o de URSI, 2005 apud 

PEDERSOLI, 2009, que se encontra no anexo I desse trabalho. 

Optou-se pela leitura seletiva para seleção das informações a serem retiradas 

dos artigos, partindo dos objetivos do mesmo para evitar leitura de informações que 

não contribuam para responder ao objetivos e problemas propostos (GIL, 2002). 
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A leitura seletiva é mais profunda que a exploratória; todavia, não é definitiva. 

É possível que se volte ao mesmo material com propósitos diferentes. Isso porque a 

leitura de determinado texto pode conduzir a algumas indagações que, de certa forma, 

podem ser respondidas recorrendo-se a textos anteriormente vistos. Da mesma 

forma, é possível que determinado texto, eliminado como não pertinente, venha a 

ser objeto de leitura posterior, em decorrência de alterações dos propósitos do 

pesquisador (GIL,2002, pág. 78) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao iniciar a busca foram encontrados 112 artigos e, após aplicar os critérios de 

exclusão e leitura dos resumos, permaneceram 7 artigos. O próximo passo foi a leitura 

seletiva, onde percebeu-se que os 7 artigos seriam pertinentes para esta revisão, os 

quais  são apresentados no quadro abaixo. 

 
Quadro 1 – Apresentação dos artigos. 

ARTIGO AUTORES/ANO TÍTULO 

1 
SILVA, A. M. S. M. INVENÇÃO, 

A. S. A. Ano 2018. 
A atuação do enfermeiro no atendimento de 

urgência e  emergência. 

2 DANTAS, et al. Ano 2015. 
O trabalho dos enfermeiros no setor de urgência e 

emergência:  limites e perspectivas. 

3 MUNHOZ, et al. Ano 2016. 
Atuação do enfermeiro em unidade de pronto 

socorro: relato  de experiência. 

4 OLIVEIRA, et al. Ano 2015. 
Unidade de pronto atendimento- UPA 24h: 

Percepção da  enfermagem. 

5 FILHO, et al. ANO 2016. 
Competência legal do enfermeiro na urgência e 

emergência. 

6 MOURA, et al. Ano 2014. 
O papel do enfermeiro no atendimento 
humanizado de  urgência e emergência. 

7 ROCHA, E. C. A. Ano 2012. 
Atuação da enfermagem em urgência e 

emergência. 
Fonte: Próprio autor (2019). 

 

Os termos urgência e emergência podem ser parecidos, mas possuem 

significados  diferentes. Na Urgência é necessário que o atendimento rápido e sem 

demora, por sua vez, emergência significa atendimento imediato, pois o paciente 

está em risco iminente  de óbito (SILVA; INVENÇÃO, 2018). 

O Ministério da Saúde traz a definição de urgência e emergência como: 
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Emergência: Constatação médica de condições de agravo a saúde que 

impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo portanto, 

tratamento médico imediato. Urgência: Ocorrência imprevista de agravo a 

saúde como ou sem risco potencial a vida, cujo portador necessita de 

assistência médica imediata (BRASIL, 2014). 

 

O primeiro atendimento realizado ao paciente é a avaliação, que levam o 

enfermeiro a classificar o paciente do mais grave ao menos grave, sendo uma 

atribuição exclusiva do Enfermeiro. Ainda, é de sua competência prestar cuidados 

junto ao médico, administrar medicamentos, passagem de sondas, cuidados com 

traqueostomia, curativos complexos, preparar matérias para intubação, realizar 

punção venosa, monitoramento cardíaco, aspiração, sinais vitais e evolução no 

paciente no prontuário (SILVA; INVENÇÃO, 2018). 

Vale ressaltar que além das funções assistenciais o Enfermeiro tem as funções 

administrativas, como: coordenação da equipe de enfermagem, resolução de 

problemas referente aos atendimentos médicos e outros, dimensionamento de 

pessoal e solicitação de materiais necessários, escala mensal da equipe, atualização 

de protocolo, entre outros (SILVA; INVENÇÃO, 2018). 

É obrigatória a presença de um Enfermeiro onde há realização de cuidados de 

Enfermagem e cabe a ele realizar assistência, planejar, executar e avaliar ela. 

Conforme prioridade, organizar fluxo, distribuição da equipe, executar normas e 

rotinas da instituição. Também é atividade privativa do enfermeiro o atendimento a 

pacientes graves com risco de vida, pois nesse caso é necessário conhecimento 

teórico e prático e tomada de decisões imediatas para estabilizar o paciente (DANTAS 

et al., 2015). 

Ao realizar um atendimento é necessário que o enfermeiro se mantenha calmo, 

mantendo controle da situação, levando confiança e segurança ao paciente e seus 

familiares. Para que isso ocorra se faz necessário apoio da equipe e condições de 

trabalho favoráveis desde estrutura física até equipamentos e materiais (DANTAS et 

al., 2015). 

O enfermeiro é o protagonista no atendimento de urgência e emergência, 

realizando gerenciamento e cuidado ao paciente ao mesmo tempo. O Enfermeiro tem 

autonomia para decisões com capacidade de avaliar, cuidar para resultar numa 

assistência integral e sem danos aos pacientes. Para que isso seja possível é 

necessário preparar-se desde a graduação para atuar nesse setor, com conhecimento 

teórico e práticas adequadas  para garantir resultados de qualidade (MUNHOZ et al., 
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2016). 

O papel do enfermeiro nesses lugares está voltado ao acolhimento e em assistir 

o  paciente. Porém, é notável a falta de preparo e conhecimento para desenvolver sua 

função  nesse local de atuação durante a graduação. Sendo necessário a implantação 

a oferta de cursos de aperfeiçoamento, aprofundamento no conhecimento teórico e 

ampliação dos campos de prática durante a graduação (OLIVEIRA, et al., 2015). 

A atuação do enfermeiro no caso de urgência e emergência vai desde 

classificação  de risco, reposição do carro de emergência, supervisão e capacitação da 

equipe, avaliação  da assistência prestada, realização da sistematização da 

assistência de enfermagem (SAE), até punção arterial, venosa, entre outros 

procedimentos (FILHO et al., 2016). 

Outro ponto importante que é necessário ressaltar é os procedimentos que não 

são de competência do enfermeiro, mas que em situação de emergência o enfermeiro 

realiza. Os autores citam algumas orientações para sua atuação nesse caso: 

 
Desse modo, é preciso oferecer uma assistência de enfermagem livre de 

negligência, imperícia ou imprudência, conforme esclarece o Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem. Portanto, é primordial o respaldo das 

instituições de saúde por meio de protocolos que amparem o enfermeiro 

diante dessas situações limites, além de contribuir com a formação 

necessária para tal. Especialmente nessas situações, todas as ações de 

cuidado desenvolvidas pelo enfermeiro devem ser fundamentadas em 

recomendações científicas atuais e registradas, mediante elaboração efetiva 

do Processo de Enfermagem, como previsto na Resolução Cofen 358/2009 

(FILHO, et al., 2016, pág. 22). 

 
Vale ressaltar que as resoluções e pareceres do COREN têm validade no seu 

estado, para ter abrangência nacional é necessário ser emitido pelo COFEN (FILHO 

et al., 2016). 

O atendimento humanizado prestado na urgência e emergência é aos 

pacientes com risco de morte e sofrimento intenso, e o papel do enfermeiro é prestar 

uma assistência  livre de risco e danos ao paciente e durante isso iniciar o atendimento 

com uma abordagem mais humanizada possível para o paciente e familiares (MOURA 

et al., 2014). Entretanto, durante o atendimento de urgência e emergência, muitas 

vezes, perde-se essa  humanização, como citam os autores: 

 
A humanização da assistência à saúde exige qualidade tanto na competência 
clínica como comportamental dos profissionais seja da Enfermagem ou de 
qualquer outra área de atendimento. Humanizar a assistência prestada é 
adotar  práticas na qual o profissional respeite o cliente considerando-o como 
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um ser independente e digno. No que se refere às unidades de urgências e 
emergências  hospitalares sabe-se que estes serviços apresentam uma rotina 
acelerada o que pode tornar um ambiente exaustivo e gerador de conflitos 
entre os profissionais. Com frequência a visão integral do ser humano perde 
-se em meio a situações de risco eminente de morte, consequentemente 
fazendo com que o cuidado emergencial seja pouco humanizado (MOURA et 
al., 2014, pág. 12). 

 
Portanto, no atendimento de urgência e emergência, é necessário que o 

enfermeiro  realize o acolhimento, o atendimento, conhecimento técnico e científico: 

 
Assim, pode-se concluir que o atendimento humanizado especificamente em 

situação de emergência exige do enfermeiro raciocínio ágil na tomada de 

decisões para atingir os objetivos do cuidado e o processo de enfermagem é 

um instrumento essencial para tomada de decisão por promover um guia 

sistematizado para o desenvolvimento do julgamento clínico. Dessa forma, 

incorporar a SAE é uma forma de tornar a enfermagem mais científica, 

promovendo um cuidar humanizado de Enfermagem, contínuo, mais justo e 

com qualidade para o paciente/cliente (MOURA et al., 2014, pág. 16). 

 
O enfermeiro desenvolve atendimento ao paciente traumatizado, com afecções 

agudas especificas que requerem outras especialidades médicas e estruturais. Muitas 

vezes esse atendimento se inicia nas unidade móveis, onde o enfermeiro presta o 

primeiro  atendimento, mantendo a sobrevivência do paciente até chegar no hospital e 

receber cuidados mais complexos (ROCHA, 2012). 

Os autores defendem que para atuar nesses setores são necessárias 

competências mínimas na formação do enfermeiro, ter formação complementar e 

especifica em emergência e ser especialista nessa área de atuação no pré e intra-

hospitalar. Ressaltando  que o enfermeiro realiza cuidados de maiores complexidade 

e delega funções supervisionas a para os técnicos e auxiliares de enfermagem, 

conforme a Lei da profissão  (ROCHA, 2012). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O enfermeiro está presente em postos de saúde, hospitais e demais serviços 

de saúde, atuando no cuidado completo dos pacientes, da promoção da saúde à 

reabilitação. Ele é o profissional capacitado para constatar possíveis problemas e 

definir rapidamente  uma solução para isso. O profissional deve tomar suas atitudes 

sempre levando em conta o seu conhecimento teórico e prático em relação aos 

problemas de saúde. 
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O papel do enfermeiro na situação de urgência e emergência é bastante amplo, 

pois ele atua avaliando a assistência prestada, realizando a classificação de risco, 

supervisionando e capacitando a equipe de saúde, realizando punção arterial e 

venosa, entre outros. 

Portanto, para uma melhor atuação e realizar um atendimento adequado são 

necessárias algumas ações como: aperfeiçoar a formação que esses profissionais 

recebem  em sua graduação, ampliar os campos de prática durante a graduação, bem 

como  aprofundar o conhecimento teórico e, após o término da graduação, realização 

de cursos e especializações e também residência para que, assim, o profissional 

esteja melhor habilitado atuar em diversas situações de sua profissão. 

O Enfermeiro trabalha com situações delicadas, muitas vezes com pacientes 

que estão em estado muito grave, logo, o atendimento humanizado é de grande 

importância, além do oferecimento de assistência segura ao paciente. 
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CAPÍTULO 23    
UMA POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO A PARTIR DA TRANSFERÊNCIA: UM 
ESTUDO  DE CASO NA CLÍNICA ONCOLÓGICA DE CUIDADOS PALIATIVOS 
 
Alaiana Menezes da Silva 
Mestra em Psicologia (UFPA) Especialista em Saúde da Mulher e da Criança 
(UFPA) 
E-mail: psialaiana25@gmail.com 
 
Ana Carolina Peck Vasconcelos 
Psicóloga. Psicanalista (CPPA) 
Especialista Em Psicologia da Saúde e Hospitalar (IEPS) 
Mestra em Psicologia (UFPA) 
E-mail: carolinapeck@gmail.com 
 
Daniele Evelin Viana Pinheiro 
Psicanalista (NIPSAM) 
Diretora e Coordenadora do Centro de Estudos Freudianos de Belém 
 E-mail: danipinheiro_@hotmail.com 
 
Jessica Samantha Lira da Costa 
Mestra e Doutoranda em Psicanálise – teoria e clínica (UFPA) 
Docente e Coordenadora Adjunta do curso de Psicologia da Estácio – Nazaré 
(BELÉM)  
E-mail: jessica.s.lira@hotmail.com 
 
Julliana Morgado Rocha 
Psicóloga 
Mestra e Doutoranda em Cuidados Paliativos (Universidade do Porto)  Atualmente é 
coordenadora de ensino e extensão da APAE BELÉM 
E-mail: jullianamorgado@hotmail.com 
 
Marina Moura Mourão 
Fisioterapeuta 
Pós Graduada em Atenção à Saúde Cardiovascular (UEPA)  
E-mail: mari-mourao@hotmail.com 
 
Tamires Viana 
Psicóloga (UNAMA) 
Mestranda em Psicologia na Universidade de São Paulo (USP)  Psicóloga hospitalar 
no Albert Einstein (SP) 
E-mail: viana.tamires@hotmail.com 
 
RESUMO: Este artigo constitui-se em um estudo de caso desenvolvido na clínica 
oncológica de cuidados paliativos. Neste sentido, adotou-se como balizadora para 
escuta e escrita do artigo a teoria psicanalítica. Considerando o que chamamos de 
psicanálise em extensão, o hospital aparece como campo importante de assistência e 
pesquisa sobre as implicações  psíquicas do processo de adoecimento e possíveis 
repercussões deste na  contemporaneidade. Assim, a Psicanálise precisa manter-se 
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atual para acompanhar as demandas de sua práxis que se fazem necessárias em 
outros ambientes que não o consultório da clínica tradicional. 
 
PALAVRAS CHAVE: Psicanálise, Hospital, Oncologia, Cuidados Paliativos, 
Transferência. 
 
ABSTRACT: This article is a case study developed in the oncology clinic of palliative 
care. In this sense, the psychoanalytic theory was adopted as a guide for listening and 
writing the article. Considering what we call psychoanalysis in extension, the hospital 
appears as an  important field of assistance and research on the psychic implications 
of the disease process and its possible repercussions in contemporaneity. Thus, 
Psychoanalysis needs to  keep up with the demands of its praxis that are necessary in 
environments other than the  traditional clinic's office. 
 
KEYWORDS: Psychoanalysis; Hospital; Oncology; Palliative Care; Transference. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Incialmente faz-se necessária uma breve contextualização sobre o objeto de 

estudo desta pesquisa: o sofrimento psíquico, presentificado enquanto angústia, 

desencadeado pelo processo de adoecimento por câncer e a evolução da doença, 

culminando nos cuidados paliativos. Neste contexto, é possível constatar que o câncer 

é caracterizado por  ser uma enfermidade mobilizadora de grande sofrimento, tendo, 

em muitas ocasiões, seu nome substituído por “aquela doença”, assumindo um 

estigma devastador. A doença oncológica possui, ainda, a possibilidade de reaparecer 

após tratamento, e seu curso natural gera prejuízos para a qualidade de vida, com 

possibilidade de levar os pacientes à  morte (INCA, 2011). 

Para Fregonese et al. (2014), desde o momento em que há a comunicação do 

diagnóstico, inicia-se uma vivência de horror, que vem carregada não somente pelas 

representações socioculturais que o envolvem, como, também, pelos tratamentos 

invasivos, muitas vezes mutiladores, e à morte. A doença grave traz para a realidade 

dos  envolvidos nesse processo a perspectiva de sintoma, limitações físicas e da 

morte, como ameaça e possível desfecho. Neste contexto, a psicanálise tem sido 

convocada, cada vez mais, a responder demandas institucionais de sujeitos em 

sofrimento. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa que utilizou a proposta de análise de 

caso clínico, a partir do qual foi realizado um estudo psicanalítico. A pesquisa foi 

desenvolvida  em um hospital geral de referência na região metropolitana de Belém e 

os atendimentos foram realizados na enfermaria onde o paciente estava internado. 

O entrelaçamento de construções teóricas no que tange a área da saúde e a 

psicanálise à fragmentos de casos clínicos, apresenta-se como relevante instrumento 

para  se pensar a experiência subjetiva contemporânea. Gomes e Próchno (2015) vão 

frisar que  alicerçadas nos desafios colocados pela própria condição teórico-clínica da 

atenção ao sujeito em sofrimento nos hospitais, as discussões e reflexões sobre a 

psicanálise e o adoecimento fizeram pública a importância do aprofundamento das 

discussões  condizentes a multiplicidade de sentidos no que tange os processos de 

subjetivação e da escuta psicanalítica. 

Neste sentido, sabe-se que Freud considerava o trabalho com seus pacientes, 

ao mesmo tempo, uma tarefa terapêutica e uma investigação científica. Isso porque 

ele possuía o entendimento de que a clínica proporcionava descobertas que não se 
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reduziam apenas àquele determinado paciente, mas poderiam ser integradas a uma 

teoria geral sobre a psique humana. 

Seja na instituição ou no consultório, a pesquisa é uma dimensão fundamental 

à prática profissional do psicanalista. Segundo Nogueira (2004), a metodologia 

científica em psicanálise entrelaça-se com a própria pesquisa, neste sentido, a 

psicanálise é uma pesquisa, que procura formalizar o que obtém a partir da 

experiência, visto que o que nos  interessa é uma teoria da prática. 

O caso clínico quando utilizado em uma pesquisa, não se limita ao paciente, 

mas  sim remete ao encontro que a clínica possibilita. Contudo, é necessário apontar 

sobre a importância de se permitir recolher nele, em um primeiro momento, a função 

da literalidade do escrito. É preciso atribuir relevância à função de exponenciar o saber 

adquirido com os ensinamentos apreendidos do caso, transformando-o em algo capaz 

de questionar, reformular, diferenciar ou ultrapassar o que já foi colocado pela 

generalização  teórica psicanalítica. Só na literalidade da narrativa escrita do caso 

torna-se viável reconhecer e distinguir o que há de peculiar na clínica. Existe sempre 

algo indizível do texto (VORCARO, 2010). 

Neste aspecto, entendemos que a clínica no hospital incorpora características 

peculiares no que diz respeito a seu funcionamento e organização, onde as 

entrevistas preliminares, o divã, o tempo e os honorários, assumem uma nova 

roupagem. O que veio a mobilizar transformações importantes, sem as quais, não se 

tornaria possível este atendimento, visto que a pluralidade de situações inerentes ao 

contexto hospitalar conduz a necessidade de construção de um campo transferencial 

multifacetado. Desta maneira, nos hospitais, ambiente onde o espaço e tempo podem 

constituir-se como uma prioridade  para toda a equipe de saúde, a escuta analítica 

vem como modo de viabilizar o reconhecimento de limites e a abertura de novas e 

significativas possibilidades na  condução do tratamento. 

 

2. ANÁLISE TEÓRICO-CLÍNICA 

 

Antônio (nome fictício), 66 anos, sexo masculino, possuía diagnóstico de 

neoplasia maligna do esôfago (câncer de esôfago), adenocarcinoma de transição 

esôfago- gástrico (o câncer primário no esôfago estava de estendendo para o 

estômago), recentemente também haviam sido descobertos nódulos nos pulmões, 

mas o resultado da biopsia ainda não havia ficado pronto durante o período dos 
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atendimentos. O paciente idoso já encontrava-se em acompanhamento pela equipe 

de Cuidados Paliativos da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) 

do hospital. Além do quadro oncológico, o paciente desenvolveu também insuficiência 

renal crônica. 

Foi indicada como conduta terapêutica quimioterapia paliativa para melhorar a 

qualidade de vida do paciente e administração de medicamentos para o controle da 

dor. Sua última internação já se estendia por mais de um mês, e foi realizada de 

maneira emergencial, em virtude de o paciente se encontrar muito debilitado e 

apresentando dificuldades de deglutição (dificuldades para se alimentar). Em 

decorrência de seu quadro clínico geral, ele foi submetido a implantação de uma sonda 

nasogástrica, por meio da qual passou a receber alimentação parenteral. 

Quando não existem mais invenções que podem ser empregadas em busca da 

cura da doença, falamos que o paciente encontra-se fora de possibilidade terapêutica 

de cura ou sem possibilidade modificadora da doença, sendo portanto, um paciente 

em cuidados  paliativos. Estes por sua vez são conceituados pela Organização Mundial 

de Saúde (2006)  como cuidados ativos e totais prestados aos pacientes, por meio de 

uma equipe multiprofissional, que irá atuar no controle da dor e dos sintomas 

psicológicos, sociais e espirituais, tendo como objetivo primordial proporcionar 

qualidade de vida aos pacientes,  compreendendo o cuidado ao paciente, aos seus 

familiares e à comunidade. Aqui no Brasil, em muitos casos, quando os pacientes são 

encaminhados para acompanhamento por uma equipe de cuidados paliativos, estes 

já encontram-se com a doença em estágio bastante avançado, logo, a morte já é uma 

realidade iminente e constatada. 

Antônio já estava em tratamento há quase dois anos, e desde então estaria 

residindo na casa de sua irmã, no bairro da pedreira, em Belém, contudo, sua 

residência de origem era em Viseu. O paciente demonstrou no decorrer dos 

atendimentos muito desejo em retornar para o interior onde morava, e por conta disso, 

ele em consenso com sua família, optaram por recusar a quimioterapia paliativa. No 

entanto, o prognóstico dos médicos quanto a possibilidade de alta ainda não era 

cogitado. No decorrer desse processo, a condição de Antônio foi se agravando e a 

possibilidade de reversão de seu quadro ficava cada vez mais distante. 

Para Fregonese et al. (2014), as repercussões do adoecimento por câncer 

refletem não somente nos pacientes, como também em seus familiares. Pois a partir 

do momento em que é feita a comunicação do diagnóstico, inicia-se uma vivência de 
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horror, que vem atrelada não apenas a representações socioculturais que o envolvem, 

assim como pelos tratamentos invasivos, muitas vezes mutiladores, e até mesmo a 

morte. A doença grave traz para a realidade dos que fazem parte desse processo a 

perspectiva de sintoma, das limitações físicas e da morte, como ameaça e possível 

desfecho, de maneira ainda mais acentudada quando os pacientes já estão em 

cuidados paliativos. 

Durante os atendimentos Antônio me contava lembranças boas de “quando 

tinha saúde” (sic.), demonstrava felicidade ao relembrar de quando podia cuidar de 

sua terra e  colher suas frutas do pé. Relatou que o único arrependimento de sua vida 

foi ter deixado  sua ex esposa e perdido o contato com os filhos e que agora nesse 

momento de  adoecimento, que sabia que não teria mais muito tempo de vida, 

desejava vê-los pela última vez e se desculpar. Em um determinado momento desse 

atendimento, ele disse que  eu lembrava muito a sua filha, que eu tinha um olhar doce 

e acolhedor, depois de falar isso me agradeceu por eu estar ali por tanto tempo o 

escutando em pé ao seu lado, que isso tinha um grande significado para ele, pois eu 

realmente parecia me importar e isso era tão raro nos dias de hoje e que ele só havia 

percebido a importância disso agora, que estava prestes a morrer. 

Ao me colocar transferencialmente no lugar de sua filha, Antônio deflagra o 

vínculo estabelecido ao longo do período que o acompanhei no hospital. Neste 

contexto, Freud em “A dinâmica da transferência” ([1912] 2011), pondera que a 

transferência se dá no decorrer do tratamento psicanalítico, mesmo que não se 

estabeleça apenas na análise.  E que a combinação de disposição inata e influências 

sofridas no decorrer dos anos iniciais de vida conduzem a um método peculiar de 

dirigir a vida erótica, constituindo um padrão que se repete ao longo de toda a vida do 

sujeito. 

Contudo, somente uma parcela dos impulsos, que determinam o caminho da 

vida  erótica, está disponível à consciência, outra parte fica represada no inconsciente. 

Desta forma, o investimento de um sujeito que está parcialmente insatisfeito, volta-se 

também para a figura do analista. Este investimento irá recorrer a modelos já 

vivenciados  anteriormente, podendo vir a se vincular a imagos paterna, materna ou 

fraterna, que são substituídas pela figura do analista, que é colocado neste lugar. 

A temática da morte era recorrente em seu discurso, afinal ele via seu corpo 

definhando e a doença a cada dia o deixava mais debilitado. Em um de nossos últimos 

atendimentos ele referiu estar se sentindo estranho, como se um vazio o invadisse, 
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disse que não sabia explicar o que estava sentindo, mas que essa sensação de 

estranheza não o  abandonava. Talvez Antônio estivesse sendo tomado por angústia. 

A morte parecia realmente bem próxima nesse momento, ele já falava pouco e com 

dificuldade, não conseguia mais levantar do leito, estava apresentando dificuldades 

para dormir e desconforto respiratório. 

Para Machado (2005), a psicanálise não busca negar a morte, faz o oposto 

disso, possibilita espaço para que se fale a reflita sobre a mesma. Ao que a psicanálise 

se propõe e ressalta sua particularidade é o acolhimento da fala (ou mesmo do silêncio) 

na sua mais pura subjetividade peculiar. Deste modo, o psicanalista proporciona, a 

partir de sua escuta, com que o sujeito que fala, também possa se escutar. Neste 

sentido, quando o paciente se permite problematizar nesse momento, ainda que ele 

não esteja em um processo analítico, no modo em que temos tradicionalmente, o fato 

de ter sido atingido por essa dimensão reveladora da palavra, possibilitada pela escuta 

de um analista, ao sustentar a falta, provavelmente o conduza a ressignificar sua 

experiência de adoecimento e finitude. 

A partir dos atendimentos realizados com Antônio, este pôde falar sobre sua 

morte, algo que não era sustentado pelos demais membros da equipe e por seus 

familiares, assim como pôde verbalizar sobre seus arrependimentos, momentos 

significativos de sua  vida, possibilitando com que este vivenciasse de maneira intensa 

seus últimos momentos  que vida, resgatando-o em sua dimensão de sujeito e autor de 

sua própria história e de seu  processo de morte e morrer. Entende-se, desta maneira, 

que uma escuta diferencial e o acolhimento podem viabilizar com que o sujeito se 

implique em seu adoecimento, suas queixas, em sua própria condição, o atribuindo o 

lugar de protagonista e sujeito desejante no decorrer deste processo. Neste contexto, 

a experiência nos cuidados paliativos proporciona ao paciente um olhar que ultrapassa 

a finitude, não utópico, porém adquirido  através da ressignificação de seu sofrimento. 

A partir do momento em que o corpo orgânico passa a sofrer modificações, o 

corpo simbólico é convidado a se manifestar. Sendo assim, segundo Moretto (2008) 

a escuta da angústia vinculada ao processo de adoecimento se coloca como 

essencial, uma  vez que o sujeito, mergulhado em sua rede de subjetividades, depara-

se com um real, de  origem patológica, conhecido por nós como doença, que toma seu 

próprio corpo. 

Neste sentido, Lacan ([1962/63] 2005) ratifica o já apontado por Freud ([1926] 

2011) que reside no fato de que a angústia, em seu cerne, trata-se de um afeto e não 
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um sintoma. Esclarecendo que, como afeto, mantém-se à deriva, uma vez que não é 

possível que a mesma seja recalcada. E, justamente por esse motivo, é tão 

inquietante, por não estar atrelada à rede de significantes, não sendo desta maneira, 

passível de ser representada. Assim, retomando o relatado por Antônio, torna-se 

possível associar ao momento em que o paciente refere estar se sentindo estranho, 

com uma sensação de vazio, que ele não conseguia representar, contudo, essa 

sensação de estranheza seguia o acompanhando. 

No dia seguinte ao nosso último atendimento, recebi a notícia de que Antônio 

havia entrado em sedação paliativa e que provavelmente não resistiria mais por muito 

tempo. Antes de eu terminar minha pesquisa, ele evoluiu a óbito, termo comumente 

utilizado pela equipe de saúde, como forma de amenizar o fim da vida e lidar com o 

real que a morte impõe a todos nós. Eu não estava no hospital quando Antônio morreu, 

mas acredito que em nossos atendimentos ele tenha podido ressignificar o momento 

pelo qual estava passando, pôde falar sobre o que todos negavam que estaria tão 

próximo, sua morte e pôde viver esse momento como sujeito que foi validado e 

escutado em sua dor. 

Neste sentido, compreende-se que o corpo se transforma em veículo para a 

manifestação da dor e do sofrimento. Berlinck (1999), pondera que esses fenômenos 

podem utilizar como destino de descarga o corpo, como uma maneira de tentar se 

fazer representar. Ainda nesse contexto, de acordo com Moura (2003, p. 18), “adoecer 

é um momento de crise, de perdas, onde se esbarra com o incontrolável e com a 

fragilidade da  condição humana.” Desta forma, o sujeito humano, marcado por sua 

incompletude, tem sua vulnerabilidade escancarada quando adoece, tanto para si, 

quanto para os demais, e, no hospital a falta se faz presente de forma bastante 

contundente, o que torna-se possível observar no caso de Antônio. 

Ao considerar uma equipe de cuidados paliativos, espera-se que os 

profissionais “psi”, psicólogos ou psicanalistas, atuem junto aos pacientes e familiares 

com o intuito de possibilitar com que estes consigam elaborar parte de suas perdas, 

assim como lidar com o seu processo de morte e morrer. Viabilizando com que o 

sujeito possa falar sobre este processo, ressignificando suas perdas, tanto no que 

dizem respeito ao estado anterior de saúde, como de sua futura morte. Compreende-

se que, nessa circunstância, possa vir à  tona os não ditos, causadores de mal estar, 

tanto com os outros, quanto consigo mesmo (INCA, 2015). Durante os nossos 

atendimentos, emergem a partir dos relatos de Antônio  arrependimentos no que tange 
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o rompimento de vínculo com pessoas significativas em sua vida, e ainda que ele não 

tenha conseguido realizar o desejo de vê-los novamente, pôde falar a respeito disso, 

tentar ressignificar este vazio. 

Sendo assim, para Moretto (2008), pode-se dizer que o processo analítico nos 

mostra que o sujeito não está necessariamente às voltas com a morte, mas sim, com 

algo do registro do que não é possível lembrar, daquilo que não nos permite tradução, 

ou seja, o que não possui possibilidade de representação simbólica e que continua 

permanentemente tentando se inscrever. Sendo algo trazido por meio do relato dos 

pacientes que está para além de sua inquietude sobre a morte. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro do contexto hospitalar, veem-se emergir, a partir da doença orgânica, 

urgências psíquicas que se configuram como um campo propício para o trabalho do 

analista, tendo em vista a demanda iminente da morte e as múltiplas possibilidades 

que o sujeito encontra para lidar com a mesma. Neste sentido, entendemos que a 

questão principal a ser trabalhada na clínica psicanalítica é a subjetividade, que 

encontra na associação livre seu instrumento e na escuta do analista sua ferramenta 

de trabalho. 

Tendo em vista o ensinado por Freud, compreende-se que a transferência, 

condição fundamental para análise, pode se dar em qualquer lugar, o que abre 

possibilidade, assim, para o desenvolvimento do método clínico psicanalítico no 

hospital. No entanto, o cenário hospitalar nos confronta a um novo modelo de atuação 

que se distingue dos settings clássicos e nos direciona a pensar e discutir novas 

questões. Neste sentido, a instituição não pode deixar se ser considerada quando 

temos em vista a relação  transferencial entre psicanalista e paciente, uma vez que 

esta faz parte e causa diretas interferências neste processo. Desta maneira, trata-se 

de um campo intersubjetivo, no qual psicanalista e pacientes estão fazendo parte do 

processo de transferência e contra transferência, atravessadas por elementos 

institucionais. 

Neste contexto, podemos chegar à conclusão de que o adoecer é uma situação 

bastante complexa e que traz múltiplas reverberações para qualquer sujeito. No 

momento em que uma pessoa adoece, para além do impacto orgânico, podemos 

observar significativas alterações psíquicas e isso é inerente ao processo de adoecer. 
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Sendo assim, é compreensível que alguém, ao adoecer e precisar de cuidados 

dispensados pelo hospital para diagnosticar ou tratar uma doença, sobretudo, o 

câncer, que suscita uma possibilidade iminente de morte, acabe por manifestar a 

emergência de sofrimento  psíquico. Deste modo, podemos constatar, que frente ao 

câncer, o sujeito é confrontado com esse corpo que dói, o que irá lhe remeter 

irremediavelmente a sua finitude. Desta forma, notamos que a dor e o sofrimento que 

são mobilizados a partir dos exames e tratamentos invasivos dão sinais de seu corpo 

ao sujeito. 

Neste sentido, a principal tarefa dos profissionais de saúde inseridos nas 

equipes de cuidados paliativos é o resgate do morrer com dignidade. Entendendo que 

esse processo de morrer esta interligado com a história de vida do sujeito, devendo 

ser considerados nesse processo os aspectos sociais e psíquicos, não se centrando 

somente na  questão físico-biológica da perspectiva médico-hospitalar. Sendo assim, 

entendemos que  o grande desafio enfrentado por esses profissionais é possibilitar ao 

paciente que ele tenha  qualidade, inclusive, no seu processo de morrer. 

Mesmo que diferentes discursos possam abordar sobre a morte, esta nos 

remete sempre ao limite, pois é algo que não possui significantes. E frente a esse 

vazio, a escuta do analista configura-se como essencial, para que pacientes e/ou 

familiares consigam ter  possibilidades de elaborar ou mesmo ressignificar algo de 

suas perdas. 

Neste contexto, trabalhar na construção de dispositivos analíticos no hospital 

geral, diz respeito a criação e sustentação de condições para o desenvolvimento de 

atendimento analítico, conduzindo a uma prática da psicanálise que possibilite que no 

cotidiano se arquitete e se alicerce o fazer psicanalítico. Desta maneira, a psicanálise 

no hospital se materializa não apenas com a sua prática, mas também com uma 

sustentação teórica, vinculada a uma técnica que vem sendo edificada e está para 

além de um setting  analítico clássico, no entanto, que protege o valor ético posto pela 

teoria freudiana. 
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RESUMO: Introdução: Pacientes em hemodiálise (HD) apresentam uma alta 
prevalência de desnutrição energético-proteica (DEP) e várias são as causas 
apontadas para essa DEP. Por outro lado, valores indicativos de sobrepeso e 
obesidade vêm aumentando na população em geral o que se reflete nos indivíduos 
com doença renal crônica (DRC). A caracterização do estado nutricional é 
fundamental para portadores de DRC. Entretanto, a determinação do diagnostico 
nutricional desses pacientes permanece um desafio aos profissionais de saúde. 
Objetivo: Determinar o estado nutricional de pacientes renais crônicos em tratamento 
hemodialítico e investigar as possíveis associações entre a ingestão dietética de 
macronutrientes e o estado nutricional. Metodologia: Foram envolvidos no estudo 49 
pacientes em tratamento hemodialítico no serviço de nefrologia do Instituto de 
Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Para determinação do estado 
nutricional foram utilizadas medidas antropométricas (peso seco, altura, índice de 
massa corporal (IMC), circunferência de braço (CB), dobra cutânea triciptal (DCT), 
além de dados bioquímicos. Para avaliação do consumo alimentar foram utilizados 
recordatórios alimentares de 24 horas, aplicados em 3 dias distintos. Resultados/ 
Discussão: O excesso de peso evidenciado pela DCT foi mais frequente em homens 
enquanto as mulheres mostraram melhor reserva de proteínas somática, evidencias 
pela CMB. A maior parte dos pacientes apresentou consumo energético abaixo de 
suas necessidades. Indivíduos que tinham consumo energético adequado 
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apresentaram melhor nível médio de albumina e maior consumo de proteínas. 
Conclusão: Alterações do estado nutricional são prevalentes em pacientes renais em 
hemodiálise, estando o consumo alimentar de calorias e proteínas desses pacientes 
abaixo do recomendado. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Estado nutricional; Insuficiência renal crônica; Consumo de 
alimentos 

 
ABSTRACT: Introduction: Patients on hemodialysis (HD) have a high prevalence of 
protein-energy malnutrition (DEP) and several causes are identified for this DEP. On 
the other hand, values indicative of overweight and obesity are increasing in the 
general population, which is reflected in individuals with chronic kidney disease (CKD). 
The characterization of nutritional status is fundamental for CKD patients. However, 
determining the nutritional diagnosis of these patients remains a challenge for health 
professionals. Objective: to determine the nutritional status of chronic renal patients 
undergoing hemodialysis and to investigate the possible associations between dietary 
ingestion of macronutrients and nutritional status. Methodology: 49 patients undergoing 
hemodialysis treatment at the nephrology department of Instituto de Medicina Integral 
Professor Fernando Figueira (IMIP). In order to determine the nutritional status, 
anthropometric measurements (dry weight, height, body mass index (BMI), arm 
circumference (CB), triceps skin fold (DCT), and biochemical data were used. 
Results/Discussion: Overweight as evidenced by DCT was more frequent in males 
whereas females showed better somatic protein reserve, evidence by CMB. Most 
patients presented energy consumption below their needs. Individuals with adequate 
energy consumption had a better average number of albumin and higher consumption 
of proteins. Conclusion: Changes in nutritional status are prevalent in renal 
hemodialysis patients, with the calorie and protein intake of these patients being below 
the recommended level. 

 
KEYWORDS: Nutritional status; Chronic renal insufficiency; Food consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Doença Renal Crônica (DRC) é definida como anormalidades na estrutura ou 

função renal, presentes por período maior ou igual há três meses, com implicações 

para saúde.1 É caracterizada pela perda lenta, progressiva e irreversível das funções 

exócrinas  e endócrinas desse órgão.2, 3 O diagnóstico da DRC é dado a partir de dois 

componentes, a saber: um componente estrutural, marcador de dano renal e um 

componente funcional,  baseado na taxa de filtração glomerular. 1,3 

Dentre os principais fatores de risco para o desenvolvimento da DRC, 

destacam- se o diabetes mellitus (DM) e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) que 

juntas são responsáveis por cerca de 70% dos pacientes em tratamento 

hemodialítico no Brasil.3,4 Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, em 2018, 

estavam em tratamento dialítico 133.464 pacientes.5 

Hemodiálise (HD), um tipo de terapia renal substitutiva, é um processo no qual 

um rim artificial (hemodialisador) é usado para filtrar o sangue. Esse procedimento 

tem a capacidade de remover líquidos e produtos finais metabólicos, mantendo o 

peso do paciente livre de edema, porém, não é capaz de substituir as funções 

endócrinas dos rins.6   Pacientes em hemodiálise (HD) apresentam uma prevalência de 

desnutrição energético-protéica (DEP) a depender do método utilizado para 

avaliação7,8. Várias são as causas apontadas para a essa DEP, tais como a baixa 

ingestão alimentar de proteínas e energia em consequência de dietas restritivas, 

anorexia, náuseas e vômitos, acúmulo de toxinas urêmicas, processo inflamatório 

sistêmico causado pela própria doença e pelo tratamento, além da perda de proteínas, 

aminoácidos, vitaminas e minerais pelo dialisato.9 A caracterização do estado 

nutricional é fundamental para pacientes em DRC, tanto para indicar adequada 

intervenção quanto para prevenir a má nutrição. Entretanto, o diagnóstico nutricional 

desses pacientes permanece um desafio aos profissionais de saúde.10 

Segundo a National Kidney Foundation, em suas Diretrizes para o 

acompanhamento de pacientes renais em hemodiálise, a avaliação nutricional deve 

contar com parâmetros de medidas válidas e complementares, não existindo um 

parâmetro que possa ser avaliado unicamente. Medidas de ingestão calórica e 

protéica, de reservas corporais de proteínas além de outras medidas de composição 

corporal e de capacidade funcional devem ser utilizadas em conjunto para que se 

possa identificar com maior sensibilidade e especificidade o estado nutricional do 
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paciente.3 

Carrero JJ et al11 observou que a avaliação de reserva de tecido adiposo e 

muscular obtida por medidas objetivas desses compartimentos corporais apresentou 

boa concordância com a avaliação das reservas corporais obtidas pela ASG, porém, o 

método  tem como limitação a baixa sensibilidade para avaliar pequenas mudanças.12 

Dentre os parâmetros bioquímicos mais comumente empregados na avaliação 

de  pacientes com DRC, destacam-se aqueles relacionados às reservas de proteína 

viscerais como a albumina, pré-albumina e transferrina. Dentre estas, a albumina 

continua sendo o marcador mais empregado.13 

Estudos apontam a albumina como um potente marcador de morbidade e 

mortalidade.14,15 Tem sido proposto por Fouque et al, alguns critérios para o 

diagnóstico de DEP utilizando-se valores séricos de albumina inferiores a 3,8g/dL e 

de colesterol abaixo de 100 mg/dL, entre outros parâmetros.16 

A uréia, um metabólito proveniente da degradação hepática de compostos 

nitrogenados, possibilita quantificar a eficácia da diálise, a ingestão protéica e a 

toxicidade da uremia.6 Em pacientes hemodialisados, recomenda-se uma taxa de 

redução  da uréia igual ou maior que 65%, após umas sessões de diálise.17 

Recordatórios ou registros alimentares também devem ser utilizados na 

avaliação  nutricional a cada 6 meses para todos os pacientes em hemodiálise. Esses 

métodos permitem a avaliação não apenas da ingestão energético protéica como 

também de uma variedade de outros nutrientes, além da frequência de refeições, 

informação importante na identificação das causas da inadequada ingestão 

alimentar.3 

Ferraz VD18, estudando 57 pacientes em hemodiálise verificou que tanto o 

consumo de energia quanto o de proteínas estava abaixo do recomendado para esta 

população (30-35 kcal/kg/dia, 1,2-1,4 g de proteína/kg/dia)19, com uma média de 

63,2%  de calorias e 36,8% de proteínas. 

A baixa ingestão energético-protéica, está associada a repercussões de estado 

nutricional de paciente em HD6. De fato, Cuppari e colaboradores, verificaram uma 

redução no tecido muscular e adiposo em pacientes hemodialisados, avaliados pela 

Dobra  Cutânea Tricipital (DCT) e Circunferência Muscular do Braço (CMB), e 

relataram que os percentuais de gordura e músculo estavam significativamente 

diminuídos quando comparados a sujeitos saudáveis.20 

Estudos16,20,21,22 sugerem que pacientes em HD muitas vezes necessitam de 
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suplementação de vitaminas e minerais, especialmente vitaminas do complexo B além 

de vitamina E e minerais como ferro, zinco, selênio, cálcio. Isto porque há perdas 

importantes desses micronutrientes durante todo o processo hemodiálitico, o que 

poderia  agravar o quadro nutricional, imunológico e ósseo. 

Por outro lado, valores indicativos de sobrepeso e obesidade, avaliados pelo 

IMC, vêm aumentando na população com DRC. Estima-se que cerca de 50 a 60% dos 

pacientes na fase não dialítica, 40 a 60% dos pacientes em diálise peritoneal, e em 

menor proporção,  20 a 30% dos pacientes em tratamento hemodialitico apresentam 

algum grau de excesso de peso.6 

Considerando a importância do estado nutricional no prognóstico de doentes 

renais em tratamento dialítico e a necessidade de combinação de vários métodos de 

avaliação do estado nutricional, delineamos o presente estudo com o objetivo de 

descrever o estado nutricional, bem como a ingestão alimentar de macronutrientes 

de pacientes  renais crônicos em tratamento hemodialítico. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo, transversal, realizado no serviço de 

Hemodiálise (HD) do Instituto de Medicina Professor Fernando Figueira, no período 

de novembro de 2016 a janeiro de 2017. 

Foram envolvidos no estudo pacientes maiores de 18 anos de idade, que 

estavam  no programa de HD a pelo menos três meses e que aceitaram participar da 

pesquisa através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

(TCLE). 

Foram excluídos pacientes transplantados, portadores de doenças 

hipermetabólicas e patologias consumptivas, tais como: doenças tireoidianas, 

doenças hepáticas, lúpus eritematoso sistêmico, câncer, SIDA, infecção 

diagnosticada em prontuário e aqueles portadores de alguma deficiência que 

impossibilitasse a coleta de dados. 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo comitê de ética e pesquisa 

do Instituto Materno Infantil, sob número de protocolo CAAE 60443316.0.0000.5201. 

Dados demográficos, socioeconômicos e clínicos foram coletados através de 

entrevistas com a utilização de questionário estruturado, e da pesquisa em prontuário 

médico. 
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2.1 Avaliação antropométrica 

 

Medidas antropométricas tais como: peso seco, altura, circunferência do braço 

(CB) e dobra cutânea triciptal (DCT) foram aferidas logo após o termino da sessão de 

HD. O peso e a altura foram obtidos com o paciente descalço, com roupas leves, 

utilizando-se balança tipo plataforma com capacidade de 150kg com variação mínima 

de  100g. 

A CB foi aferida com fita métrica inextensível, graduada em milímetros, medida 

no ponto lateral médio entre o acrômio da escápula e o olécrano da ulna. Foram 

realizadas  três verificações consecutivas, utilizando-se a média aritmética das duas 

mais próximas. A medida foi realizada no braço contrário a fístula arteriovenosa (FAV). 

A CB e a DCT foram utilizadas para cálculo da Circunferência Muscular do Braço 

(CMB), de acordo com a fórmula proposta por Frisancho23: CMB (cm)= CB(cm) – π x 

[DCT(mm) / 10]. Os valores ideais da DCT e CMB adotados para realização da 

adequação foram extraídos das tabelas de percentil 50 de Frisancho24. A adequação 

foi  realizada conforme Blackburn e Thornton com a seguinte formula25: 

 

% CMB=      CMB  X 100 

CMB (p50) 

 

De acordo com o resultado da CMB, o paciente foi classificado da seguinte 

forma: desnutrição grave para valores < 70%, desnutrição moderada para valores de 

80-90%, adequado para valores de 90-110%, excesso de peso para valores de 

>110%23. 

Para obter a DCT foi utilizado o adipômetro da marca Lange®, no mesmo ponto 

médio utilizado para medida da CB, na parte posterior do braço, na qual a dobra foi 

separada levemente desprendendo-a do tecido muscular. Foram realizadas três 

medidas consecutivas e a média aritmética considerada como resultado final, 

expressa em milímetros26. 

O percentual de adequação da DCT foi obtida através da fórmula: 
 

% DCT= DCT_ X 

100 DCT (p50) 
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Onde p 50 é o valor de referência obtido do percentil 50 para população normal. 

O resultado é então classificado como: desnutrição grave, para valores <70%; 

desnutrição moderada, para valores de 70-80%; desnutrição leve, para valores de 80-

90%; adequado, para valores de 90-110% e excesso de peso, para valores de 110-

120%; obesidade, para valores >120%27. 

Os pontos de corte utilizados para o IMC, calculado pela razão entre peso e o 

quadrado da estatura, foram descritos pela Organização Mundial de Saúde (OMS)28. 

Para  pacientes maiores de 60 anos, foi utilizado o ponto de corte de IMC segundo 

OPAS29.  

Consumo Alimentar 

Para investigação do consumo alimentar, os indivíduos foram submetidos a três 

recordatórios alimentares de 24 horas (R24h), realizados em dias alternados. Os três 

dias foram referentes a um dia em que o paciente se submeteu a sessão de HD e dois 

dias sem  procedimento, sendo um desses dias final de semana (FDS) e um dia da 

semana.  Posteriormente os dados foram analisados com auxílio do programa Avanutri 

Software30. Foram avaliados o consumo diário: Quilocalorias (KCAL), Quilocalorias por 

Quilograma (Kg) de peso por dia (Kcal/Kg de peso/dia), carboidratos (CHO), proteína 

(PTN) e lipídeos (LIP). 

Para análise da adequação da ingestão alimentar foram utilizados os valores 

de recomendações nutricionais diárias para indivíduos em hemodiálise, energia em 

torno de (30-35 kcal/kg/dia) e proteína (1,2 – 1,4 g/kg/dia)18. 

Avaliação Bioquímica 

Os dados bioquímicos foram coletados a partir da transcrição dos prontuários. 

Para avaliação e classificação da adequação dos parâmetros bioquímicos foram 

utilizados os padrões de referência para a população renal crônica3: albumina sérica 

(≥ 4,0 g/dl), proteína total (6,4 a 8,3g/dL), sódio (135 a 145 mEq/L), potássio (3,5 a 5,5 

mEq/l), fósforo (3,5 a 5,5 mg/dl), cálcio (8,4 a 9,5mg/dL), ureia pré-diálise (150 a 

200mg/dl), creatinina (9 a 11 mg/dL),colesterol total (<200mg/dL), LDL-colesterol 

(<130mg/dL), HDL- colesterol (>40mg/dL), triglicerídeos (<150mg/dL),linfócitos (20-

30%), hemoglobina (11 a 12 g/dl), ferro (30 a 160μg/dL),ferritina (≥100ng/dl), 

transferrina (> 30 mg/dl). 

Aspectos Éticos 

O presente projeto foi realizado após liberação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do IMIP, de acordo com a Resolução no 466/2012 do Conselho Nacional de 
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Saúde. O paciente foi previamente esclarecido sobre os objetivos da pesquisa, riscos 

e benefícios, bem como dos parâmetros a serem adotados. Mediante aprovação, foi 

assinado um termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias, ficando a 

primeira com o paciente e a segunda com o pesquisador responsável. 

Analise estatística 

Os dados foram analisados através do Software Statistical Package for Social 

Science (SPSS) na versão 13.0, para comparação entre medias foi utilizado Teste T 

de Student, para variáveis de distribuição normal. Para comparação de freqüências 

foi utilizado Teste Qui- quadrado de Pearson. Foi adotado nível de significância de 

5%. 

 
3. RESULTADOS 

 

Dos 161 pacientes atendidos no serviço, 123 eram dos turnos da manhã e 

tarde. Destes, 74 não aceitaram participar da pesquisa ou não obedeciam aos critérios 

de inclusão. Trinta e oito pacientes eram atendidos no turno da noite, o que 

impossibilitou a  inclusão destes no estudo. Assim, 49 indivíduos foram incluídos no 

estudo. 

De acordo com a caracterização demográfica, observada na Tabela 1, a maior 

parte da população era composta por adultos jovens, na faixa etária de 18 a 59 

anos (59,2%), residiam na região metropolitana do Recife (98%), tinham renda salarial 

de até 1 salário mínimo (65,3%) e apresentavam baixa escolaridade (26,5% não 

concluíram o ensino fundamental ou eram analfabetos). O diabete melito mostrou-se 

como a principal  causa etiológica da DRC (28,6%). O tempo médio de tratamento 

dialítico variou de 3 meses a 10 anos. 
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Tabela 1. Características socioeconômicas, demográficas e de saúde de pacientes renais crônicos 

em  hemodiálise. IMIP/PE – 2017. 

 

Variáveis N (%) 

Gênero 
Homens 
Mulheres 

 
29 (59,2) 
20 (40,8) 

Faixa Etária 
18-59 anos 

60 anos ou mais 

 
29 (59,2) 
20 (40,8) 

Procedência 
Região Metropolitana 

Interior 

 
48 (98) 
1 (2,0) 

Escolaridade 
Analfabeto 

Ensino fundamental incompleto 
Ensino fundamental completo 

Ensino médio incompleto 
Ensino médio completo 

Ensino superior incompleto 
Ensino superior completo 

 
6 (12,2) 

13 (26,5) 
10 (20,4) 
7 (14,3) 
6 (12,2) 
1 (2,0) 

6 (12,2) 

Renda (em salário mínimo) 
Até 1 salário mínimo 

1 – 3 salários mínimos 
3 – 5 salários mínimos 

Maior que 5 salários mínimos 

 
32 (65,3) 
10 (20,4) 
5 (10,2) 
2 (4,1) 

Doença de Base 
Indeterminada 

Hipertensão Diabetes 
Hipertensão + Diabetes Outros* 

 
10 (20,4) 
7 (14,3) 

14 (28,6) 
4 (8,2) 

14 (28,6) 

Tempo em Hemodiálise 
1 ano 

1 – 5 anos 
6 – 10 anos 

 
3 (6,1) 

36 (73,5) 
10 (20,4) 

*Outros: Nefropatia por IgA, Litiase Vesicular, Pielonefrite Crônica, Nefropatia Bilateral, DRPA, 

Nefrolitiase, Estenose de JUP, Rins Policísticos, GESF. 

 

Na Tabela 2, observa-se a comparação do IMC, e dos percentuais de 

adequações  de CB, DCT e CMB dos pacientes estudados de acordo com o gênero. 

Na avaliação dos parâmetros de composição corporal, a frequência de sobrepeso foi 

maior nos homens, quando comparados às mulheres. Já quando o parâmetro avaliado 

foi à circunferência muscular do braço, as mulheres apresentaram maior frequência 

de eutrofia, caracterizando uma maior reserva corporal de gordura nos homens e de 

massa muscular nas mulheres. Em relação aos outros parâmetros antropométricos 

avaliados, o IMC e a adequação de CB não foram capazes de encontrar diferença 

no estado nutricional entre  homens e mulheres. 
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Tabela 2- Dados antropométricos e bioquímicos de pacientes renais crônicos em hemodiálise 

segundo  gênero. IMIP/PE, 2017. 

 

Variáveis Homens N(%) Mulheres N(%) Total N (%) P 

IMC     
Desnutridos 6 (75) 2 (25) 8 (100) 0,73 
Eutróficos 11 (55) 9 (45) 20 (100)  
Sobrepeso 8 (61,5) 5 (38,5) 13 (100)  
Obesidade 4 (50) 4 (50) 8 (100)  

% de adequação de 
CB     

Desnutridos 15 ( 65,2) 8 (34,8) 23 (100) 0,56 
Eutróficos 10 (58,8) 7 (41,2) 17 (100)  
Sobrepeso 4 (44,4) 5 (55,6) 9 (100)  

% de adequação de 
DCT     

Desnutrido 5 (38,5) 8 (61,5) 13 (100) 
0,041

* 
Eutrofico 1 (25) 3 (75) 4 (100)  

Sobrepeso 23 (71,9) 9 (28,1) 32 (100)  
% de adequação 

de CMB 
    

Desnutrido 25 (71,4) 10 (28,6) 35 (100) 
0,006

* 
Eutrofico 4 (28,6) 10 (71,4) 14 (100)  

*Qui- quadrado de Pearson. p <0,05. 

 

A Tabela 3 traz os valores médios de parâmetros bioquímicos dos pacientes 

avaliados segundo gênero. Nesse contexto, é possível notar que apenas o colesterol 

sérico  mostrou diferença significativa entre homens e mulheres (p=0,05) onde, 

embora ambos estejam dentro da faixa de recomendação, os homens apresentaram 

maior nível médio de  colesterol. 

 
Tabela 3 – Parâmetros bioquímicos dos pacientes avaliados segundo gênero. IMIP/PE 2017. 

 

Dados Bioquímicos Homens Mulheres P 

Albumina (g/dl) 3,9 ±027 4,1 ±0,3 0,74 

Colesterol total (mg/dL) 153,7 ±40,7 132,2 ±20,2 0,05* 

Ureia pré (mg/dL) 137,1 ±33,2 134,3 ±34,2 0,76 

Transferrina (mg/dL) 166,8 ±37,7 168,5 ±30 0,17 

Fósforo sérico (mg/dL) 5,5 ±1,5 5,2 ±1,4 0,48 

Potássio sérico (mEq/dL) 5,1 ±0,9 4,9 ±0,9 0,49 

Cálcio sérico (mg/dL) 9,2 ±0,6 9,0 ±0,8 0,06 

*Test T de student 

 

Na tabela 4 observa-se que a média do consumo calórico foi de1.566,8 ±485,9 
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calorias (24,5 ±10,4 Kcal/kg de peso seco), distribuídas em 53,5% de carboidratos 

(209,22 ±67 g), 22% de proteínas (85,08 ± 34,79 g) e 24 % de lipídeos (42,5 ±18 g). 

O grupo estudado não apresentou diferença significativa entre os dias avaliados. 

 
Tabela 4 - Consumo alimentar médio de pacientes renais crônicos em hemodiálise, segundo registros 

alimentares de 3 dias. IMIP, 2017. 
 

VARIÁVEIS DIA SEM DIÁLSIE 
DIA COM 
DIÁLISE 

FINAL DE SEMANA P 

Calorias (Kcal) 1510,1 ± 622,03 1622,1± 668,15 1568,4 ± 640,59 0,69 

Proteínas(g) 82,97 ± 50,29 82,66 ±41,29 89,60 ± 55,94 0,73 

Carboidratos (g) 202,7 ±83,9 215,2 ±94,0 209,6 ± 81,4 0,56 

Lipídeos (g) 40,2 ± 22,8 44,6 ± 25,9 42,5 ± 25,3 0,68 

*ANOVA 

 

Na tabela 5, observa-se a comparação entre as variáveis estudadas, a partir do 

consumo energético dos pacientes. É possível observar que a maior parte 

apresentava consumo energético inadequado (75%), ou seja, consumiam menos que 

90% de suas necessidades energéticas. Os indivíduos que tinham consumo 

energético adequado (consumo maior ou igual a 90% de suas necessidades 

energéticas) apresentaram melhor nível médio de albumina e maior consumo de 

proteínas. Estes indivíduos, porém,  mostraram parâmetros de composição corporal 

significativamente pior que os indivíduos com consumo inadequado. Destaca-se, 

porém, que, embora não estatisticamente significativo, aqueles com consumo 

energético adequado apresentaram tendência a um maior tempo em diálise. 
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Tabela 5 - Parâmetros antropométricos e bioquímicos de estado nutricional de pacientes em 
hemodiálise, a partir da adequação do consumo energético. 

 

Variáveis 
Consumo energético 

adequado (n=12) 
Consumo energético 
inadequado (n=37) 

P 

Tempo em HD (meses) 58,7± 34,4 39,7±26,9 0,056 

IMC médio (kg/m²) 22,2± 4,3 26,5 ±5,3 0,014* 

% de adequação CB 88,6± 21,4 97,6±18,7 0,196 

% de adequação DCT 115,3± 63,6 149,9±73,8 0,122 

% de adequação CMB 70,9±15,3 85,4± 14,1 0,006* 

Albumina 4,1±0,2 3,8± 0,3 0,006* 

Colesterol total 134,4±41,3 153,6±20,5 0,047* 

Ureia pré- diálise 136,9±33,3 136,3±33,8 0,962 

 
Consumo alimentar 

   

Valor calórico total 2172,9 1360,4 0,004 

Proteína (g) 115,3±5,8 75,3±7,6 0,022 

Carboidratos (g) 238,5±6,3 185,1±6,1 0,0001 

Lipídeos (g) 64,2±6,1 35,9±4,7 0,0001 

*Teste T de Student, p < 0,05. 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

O estado nutricional de pacientes com DRC em tratamento hemodialítico foi 

avaliado por meio de distintos métodos de avaliação nutricional, entre eles a avaliação 

do consumo alimentar e dos fatores socioeconômicos, critérios estes, determinados 

pelo Censo de Avaliação Nutricional da Sociedade Brasileira de Nefrologia. 4. 

Dentro da população estudada houve predominância do gênero masculino 

como observado em estudos realizados em outras regiões do Brasil.31,32,33A maior 

parte, 59,2%  tinha idade inferior a 60 anos, percentual semelhante ao apontado por 

Brandão et al. que  encontrou 76,9 % dos pacientes, na mesma faixa etária. 33 

O baixo nível socioeconômico tem sido apontado como um fator de risco para 

as  doenças crônicas34. Cerca de 65,3% dos pacientes avaliados apresentavam renda 

igual ou  inferior a 1 salário mínimo, pertencendo as classes econômicas mais baixas, 

fato também  encontrado em outros estudos brasileiros.26,35 Abaixa escolaridade dos 

pacientes estudados foi outro resultado relevante encontrado, onde o grupo de 

analfabetos e indivíduos com ensino fundamental incompleto representam 38,7% da 
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população. Bousquet-Santos K, Costa LG, Andrade JML avaliando a baixa 

escolaridade encontrou um percentual elevado (50,0%) o que se correlacionou ao 

nosso trabalho.17 

Dentre as doenças de base, o DM e a HAS foram as mais prevalentes31. 

Constatou- se que o DM teve maior prevalência em relação às outras comorbidades 

com cerca de 28,6%. O mesmo achado foi feito por Trenhago EP et al., onde cerca 

de 36,0% dos pacientes tinham o diabete melito36. O DM, é classificado como uma 

doença crônica não  transmissível (DCNT), de causa multifatorial. Gottlieb e col. em 

seu estudo mostram que a transição epidemiológica está associada ao 

desenvolvimento de DCNT, que têm como fatores desencadeantes o sedentarismo, 

hábitos alimentares inadequados, dislipidemia e obesidade. Este grupo de doenças 

atinge grande parte da população nos dias atuais, inclusive a população em diálise.37 

O percentual de adequação da DCT evidenciou a maior frequência de 

sobrepeso no gênero masculino, fato reforçado pela medida do IMC. Por outro lado, 

as mulheres tiveram maior frequência de eutrofia, segundo a adequação da CMB, 

evidenciando melhor reserva protéica somática. Considerando então que os homens 

têm uma maior reserva de gordura, enquanto que as mulheres têm uma maior reserva 

de massa magra. Resultado diferente do encontrado por Calado et al. onde sua 

população era pacientes desnutridos de acordo com a DCT e CMB. 38 

No que se refere ao consumo energético observou-se que o grupo estudado 

apresentou um consumo médio de 1.566,8 Kcal por dia, o que representa 

aproximadamente 61,2% das necessidades calóricas médias estimadas para esta 

população. O National Kidney Foundation (K/DOQI) preconiza a ingestão de 30 a 35 

Kcal por quilograma de peso seco por dia para pacientes em hemodiálise, o que 

significaria um valor médio aproximando de 2561 kcal / dia considerando o grupo 

estudado.3 Esse achado tem sido relatado por estudos que também avaliaram o 

consumo alimentar de pacientes em hemodiálise.18,36 Oliveira e colaboradores, em 

sua análise do consumo de energia, encontraram uma média de 1227,40 Kcal, sendo 

este valor também  muito inferior ao recomendado. 39 

Pacientes que apresentaram consumo adequado de calorias, mostraram 

melhores índices de albumina e também consumo de proteínas significativamente 

maior que aqueles que consumiam menos que 90% de suas necessidades 

energéticas. Embora as medidas de composição corporal desses indivíduos, como 

IMC e adequação de CMB, tenham se mostrado piores em relação ao grupo que 
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apresentava menor consumo energético, alguns fatores devem ser considerados. Os 

pacientes com melhor consumo tinham também maior tempo em hemodiálise, o que 

contribui para um pior estado nutricional.24 O procedimento de hemodiálise promove 

espoliação de proteínas e aminoácidos, além de vitaminas hidrossolúveis, entre 

outros importantes macro e micronutrientes.40 

Por outro lado, pacientes com mais tempo em diálise, são mais adaptados ao 

tratamento, e podem controlar melhor o ganho de peso interdialítico. O IMC é um 

índice,  que embora muito utilizado para diagnóstico nutricional, tem recebido muitas 

críticas quando utilizado em pacientes renais crônicos, pois pode facilmente ser 

mascarado pelo excesso de liquido corporal. O estado inflamatório crônico, também 

comumente encontrado nesses pacientes, pode ser refletido em piores níveis de 

albumina e menor consumo energético.41 

É importante ressaltar que o método empregado para avaliar o consumo 

alimentar, recordatório de 24 horas, possui diversas limitações, uma vez que é 

baseado nas informações descritas pelos participantes, dependendo assim da 

memória e fidelidade das  quantidades referidas em porções. O relato subestimado é 

visto como problema para esse  método ser aplicado, tanto na visão quantitativa 

quanto na qualitativa, entretanto a sequência de recordatórios de três dias torna as 

informações coletadas mais fidedignas. Por outro lado, a carência de estudo que 

avaliam o consumo alimentar de pacientes em hemodiálise, justifica o uso desta 

ferramenta.18 
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1. COMMENT 

 

Suicide is considered an important public health problem and with considerable 

rates around the world(1). Some population groups become more susceptible to this 

worsening of mental health. One of these classes is the medical one, and it has been 

affecting both health students as professionals. The estimated average of depression 

is 25%, representing a risk factor for suicidal ideation, and a frequency of 2.45 times 

higher  when compared to other people(2). 

The Medical school requires an integral health (physical and mental), because 

there is a constant need for resistance to consecutive pressures to which students are 

subject(3). These situations may lead to the development of depression, bipolar 

disorder,  addiction to alcohol and other drugs and much anxiety. All of these factors may 

contribute to a rate of 70% of suicide, being higher in doctors than in the general 

population(4). 

The high rates of suicide in the medical class incites the need for analyses and 

discussions on the topic, these points allow planning potential strategies for the 

development of health prevention. Thus, the objective of this study was to analyze 

suicide-associated factors in the medical class. 

In order to substantiate the study, a systematic literature search was performed 

on MEDINLIE, PUBMED, SciELO, SCOPUS, LILACS, Science Direct and Web of 

Science. Other relevant literatures were also considered, such as arguments of 

authority for reasoning. 

There was inclusion of studies without temporal clipping, due to the scarcity of 

studies specifically involving the medical class; available with abstract or in full, 

excluding studies with a high risk of bias analyzed by the GRADE system. There was 

analysis of risk factors for the development of suicide among students and doctors, as 

well as the proportion of the class affected. 

The information was collected with the use of descriptors and the following 

strategy: “risk factors" AND “suicide" AND doctors. The information extracted was the 

number of suicides and associated risk factors. A correlation analysis and proportion 

were  carried out using the software Rtudio. 

Initially, 470 studies were found, of which 10 were selected to compose the 

reasoning and analysis. Figure 1 unveils the analysis of the association between the 

area  (medicine) and the development of suicide and figure 2, the ratio of these cases. 
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Figure 1 – Association of suicide between students and doctors 

 
 

 
Figure 2 – Ratio of cases of suicide 

 
 

 

It is possible to check a high association of 0.57 and a ratio of approximately 25% 

with p -value < 0.05. 

Researchers indicate a number of pragmatic factors that contribute to the 

suicide involving doctors, which include mood disorders, use of drugs and alcohol-

related  disorders, cognitive style, psychosocial factors and particular characteristics of 

personality(5). Another group of highlight in this context are the medical interns, who, 

in addition to the predisposing factors, are often exposed to intimidation on the part of 

their superiors and directors of programs, which configures a type of bullying in this 

environment(6). Through a prediction analysis, there is a possibility of great growth in 

the coming years: 
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Figure 3 – suicide trend analysis 

 
 

Many factors, such as an extensive workload, intense studies, contribute as risk 

factors. These are points that accompany the person since graduation, period in which 

there arise some frustrations, causing stress(7). During the academic to professional 

transition, pressures associated with selection tests encourage the need for more 

hours of  study, which generate pictures of anxiety and other psychological disorders 

that can trigger negative health events(8). 

The professional experience may also act as a trigger for suicide. The 

experience  with the patients, and the related sufferings, can contribute substantially to 

the development of an emotional vulnerability(9). In this way, there is a clear need to 

adopt measures aimed at good mental health and strategies that could change the 

panorama of stress to which doctors and medical students are exposed(10). A 

discussion with more than 20 years, but which has not yet obtained the proper 

significance in the scientific environment. 

For the doctor psychiatrist at the Psychiatry Institute of USP (IPq-HCFMUSP), 

Arthur Danila, among the factors that can trigger these events with students are the 

changes in interpersonal relations in society – more fragile and transitory – and the 

lack of dialog between direction, professors, students and their families. In Brazil, the 

Regional Councils of Medicine decided to widen the approach and clarification about 
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suicide in the Brazilian medical population, through booklets, lectures and symposia 

on the theme, creating the yellow September. In order to deploy a humanistic view 

about the doctor, besides facilitating that the professional seek treatment with 

specialists(11). 

Even with the worrying signs of occurrences of suicide among doctors and 

medical students, studies and data that address the suicide in this class are still 

incipient, which requires the effective accomplishment of in-depth researches about the 

topic. What  needs to be stressed is that suicide is the tragic outcome of a mental 

illness, often undiagnosed and untreated. Depression is the psychiatric disorder most 

often associated with suicide. This is very important, because it means that, in almost 

all cases of suicide,  the individual presented behavioral changes, increased indecision, 

disorganization and related symptoms that could have been perceived and directed to 

health prevention. 

Some alternatives may be considered as an improvement of this situational 

frame. One of these measures would be the rest breaks during the work period in the 

university and confidential sessions, with clinical psychologists, free of charge. The 

specialist in medical ethics Arthur Caplan, director at the Division of Medical Ethics of 

the NYU Langone Medical Center, encourages the student to complain of mistreatment 

and  excesses. He emphasizes that, since students are cheap work force and without 

influence  in the academic environment, they are exposed to mistreatment(12). 

In this way, an early approach of this class of professionals could be an 

alternative  to prevent significant injuries in health like depression. The large proportion 

of suicides is a fact that should be rethought by educational and professional sectors 

involved in order  to route to better health outcomes in this population. 
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