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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

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

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “SAÚDE: os desafios da pesquisa na 

atualidade 1” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo 

para o aprendizado e compreensão de varias temáticas 

dentro da área em estudo. Esta obra é uma coletânea de 

pesquisas de campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos 

apresentados no Congresso Internacional de Saúde e Meio 

Ambiente realizado entre os dias 28 e 29 de Novembro de 

2020. No ano de 2020 devido a pandemia causada pelo 

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

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

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

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

Os livros SAÚDE: os desafios da pesquisa na 

atualidade 1, 2 e 3” apresentam interdisciplinaridade entre 

a as áreas da saúde concentrado em títulos com temas que 

relatam experiências profissionais e revisões bibliográficas 

em diversas áreas. O Livro SAÚDE: os desafios da 

pesquisa na atualidade 1 traz atualizações nas áres de 

Atenção à Saúde, Saúde Pública, Biossegurança, Bioética, 

Radiologia, Produtos Naturais, Atenção à Saúde, Bioética e 

áreas afins. O Livro SAÚDE: os desafios da pesquisa na 

atualidade 2 traz atualizações nas áreas de Saúde da 

Criança, Saúde o Adolescente, Saúde do Trabalhador, Saúde 

da Mulher,Saúde do Idoso e Saúde do Homem. O Livro 

SAÚDE: os desafios da pesquisa na atualidade 3 traz 

atualizações nas áreas de Biomedicina, Citologia Oncótica, 

Estética, Epidemiologia, Fisioterapia, Microbiologia, 

Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia do Ensino 

Aprendizado, Psicologia Social, Fundamentos e Medidas da 

Psicologia, Saúde Mental e Psicologia, Saúde e Segurança 

Alimentar, Saúde e Meio Ambiente e áreas afins. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 



 
 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

A IMPORTÂNCIA DA INTENSIFICAÇÃO DO 
AUTOCUIDADO PARA A PREVENÇÃO DE 

COMPLICAÇÕES NO DIABETES MELLITUS 
TIPO II FRENTE À COVID-19: UMA 

REVISÃO INTEGRATIVA 
 

Maria Gabryelle da Silva SOARES1 

Maria Letícia Cardoso da Silva BARBOSA2 

Ana Alice Domingos PONTES3 
Camila Carolina de Menezes Santos BERTOZZO4 
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RESUMO: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) 
são graves problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, 
assim como a DM2, que se destaca entre as DCNTs por seus 
impactos nos indicadores de morbimortalidade no âmbito 
contextual e global. Portanto, mais que nunca se faz necessária 
à intensificação do autocuidado na população diabética, tendo 
em vista quea DM é um fator de risco para o novo coronavírus 
(COVID-19). O presente estudo teve como finalidade realizar 
uma revisão integrativa da literatura relacionando Diabetes 
Mellitus tipo 2 (DM2), COVID-19 e autocuidado. Considerando 
a carência de estudos articulados com as temáticas 
mencionadas, trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 
com pesquisa nos bancos de dadosScielo, PUBMED-NCBI-NIH 
e PMC. Foram selecionados artigos dos últimos cinco anos, 
usando as palavras-chaves: COVID-19, DM2, obesidade e 
autocuidado, selecionados artigos nacionais e internacionais. 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a educação 
estruturada se dá por meio de práticas planejadas para 
desenvolver competências de reabilitação da saúde, buscando 
prevenir complicações causadas pelo descontrole glicêmico. 
Esse processo de educação, inclui um conjunto de ações com 
o intuito de melhorar a qualidade de vida do usuário diabético 
por meio de sua autonomia e alertar sobre as complicações com 
o novo coronavírus para fortalecer o autocuidado nas 
populações de risco. 
Palavras-chave: Autocuidado. Diabetes Mellitus tipo 2. COVID-
19. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma patologia caracterizada 

como uma doença crônico-degenerativa, sendo diagnosticada 

quando ocorre alguma deficiência na produção ou ação da 

insulina no organismo, de modo que os níveis de glicose no 

sangue estejam sempre elevados (FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL DE DIABETES, 2019). 

Embora haja predisposição genética em alguns 

indivíduos, estudos epidemiológicos já demonstraram que o 

desenvolvimento do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), pode ser 

conjurado com mudanças no estilo de vida. São vários os 

fatores de risco para o surgimento de tal patologia, a exemplo 

da obesidade, sedentarismo e o próprio envelhecimento 

(ZHENG et al., 2017; FLOR; CAMPOS, 2017).  

Uma observação importante, é quanto a relação entre 

obesidade e DM2 que tem sido objeto de pesquisas para 

compreensão do processo de adoecimento e agravamento 

dessas patologias. Pessoas obesas realizam suas refeições 
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com maior ingesta de gorduras saturadas, provocando 

elevação nas reservas de ácidos graxos livres (AGL) nas 

células, incluindo os adipócitos. Este aumento na 

disponibilidade de AGL promove maior oxidação e redução na 

mobilização de glicose e glicogênio nos tecidos, podendo levar 

ao que chamamos de resistência a insulina (RI) (SILVA JR, 

2017). Como dito antes, esse é apenas um dos fatores que 

podem desencadear processo de RI e consequentemente, levar 

ao DM2.  

Nessas condições, é necessário que os pacientes 

diabéticos realizem o autocuidado visando uma melhor 

qualidade de vida. A definição de autocuidado no DM está 

ligada a uma diversidade de fatores, que compreendem a 

manutenção de uma alimentação saudável, automonitoramento 

da glicemia capilar, atividade física regular, uso de 

medicamentos, cuidados com os pés, enfrentamento saudável 

e redução de riscos. Sendo assim, a implementação de 

estratégias que visem o autogerenciamento da doença e o 

incentivo ao autocuidado são fundamentais (CORTEZ et al., 

2017). 

Em Dezembro de 2019, um novo surto de síndrome 

respiratória surgiu em Wuhan, na China. Causada pelo novo 

coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-

CoV-2), a doença COVID-19 causou um surto nacional de 

pneumonia grave na China e se espalhou rapidamente pelo 

mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), em todo o mundo, havia 38.002.699 casos confirmados 

e 1.083.234 mortes até o dia 14 de Outubro de 2020. A doença, 

inicialmente restrita à China, é agora uma pandemia, exceto na 
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Antártica, tornando-se um importante problema de saúde 

planetária (OMS, 2020). 

A doença do coronavírus de 2019 (COVID-19), afeta 

principalmente, o trato respiratório superior e inferior por 

insuficiência respiratória grave, mas pode ocasionar falência de 

múltiplos órgãos e, por isso, é considerada fatal para pacientes 

do grupo de risco, como diabéticos e portadores de outras 

doenças crônicas (FEI ZHOU et  al., 2020;). 

Ainda não há uma vacina ou tratamento específico 100% 

eficaz para a população. Nesse sentido, considera-se 

necessário a volta do cuidado às doenças já existentes, as 

quais se caracterizam como maiores fatores de risco em casos 

de contágio pela infecção, podendo levar a sérias complicações 

ou até ao óbito. Vale salientar que, com o período de isolamento 

social, o monitoramento desses pacientes tem reduzido a cada 

dia, devido à redução das consultas com a equipe da Unidade 

Básica de Saúde, uma vez que o medo gerado e as medidas de 

isolamento, tem deixado os pacientes longe desse cuidado. 

Nessa perspectiva, objetivou-se avaliar a importância e 

eficácia dos aspectos relacionados a intensificação do 

autocuidado para a proteção de saúde, prevenção e tratamento 

dos fatores de risco do diabetes frente à COVID-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa 

exploratória realizada no período de 01 de Outubro à 14 de 

Outubro de 2020, nos bancos de dados da Scielo, PUBMED-

NCBI-NIH, PMC, site oficial da OMS e site da Organização Pan 



A IMPORTÂNCIA DA INTENSIFICAÇÃO DO AUTOCUIDADO PARA A 
PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES NO DIABETES MELLITUS TIPO II 

FRENTE À COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

22 
 

Americana de Saúde (OPAS) para dados mais recentes sobre 

a COVID-19.  

Como critério de elegibilidade para a pesquisa, foram 

selecionados artigos dos últimos cinco anos referentes a 

autocuidado, COVID-19 e DM2, considerando a dificuldade de 

achados, articulando as três temáticas. Não houve critério de 

exclusão quanto ao idioma, no entanto, consideram-se 

escassos  estudos abordando a “Severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2” (SARS-CoV-2) ou “Síndrome 

respiratória aguda grave do coronavírus 2” e seus mecanismos 

na população portadora de DM2 na literatura portuguesa, 

sobressaindo-se as publicações estrangeiras, como da China e 

da Grécia. Foram selecionados 10 artigos e avaliados de forma 

qualitativa, mediante a leitura metodológica.  

Os resultados da pesquisa foram coletados de diferentes 

fontes, sumarizados, articulados e apresentados no estudo 

descritivo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Panorama geral do Diabetes Mellitus tipo 2 

 

O Diabetes Mellitus está presente na população na 

mesma crescente do envelhecimento populacional, o que 

retrata que as DCNTs se tornam mais suscetíveis como uma 

consequência do estilo de vida durante a vivência adulta. No 

entanto, a DM2 não está presente apenas na velhice, mas 

também na população mais jovem. 
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Estudos indicam que até 2030 haverá uma ampliação 

dos casos em relação ao número de pessoas com DM em até 

20% nos países desenvolvidos e 69% em países em 

desenvolvimento (FRANCISCO et al., 2019). 

Um estudo avaliou o índice de prevalência do diabetes 

na região Nordeste do Brasil, e constatou que, há 72,90% de 

predominância da diabetes tipo 2 (n=6,784) nessa população. 

Apresentando os seguintes resultados, Bahia (n=2188), Ceará 

(n=900), Maranhão (n=773), Pernambuco (n=742),  Paraíba 

(n=622), Alagoas (n=534), Piauí (n=445), Rio Grande do Norte 

(n=379) e Sergipe (n=201) (MACEDO et al., 2019). 

Esses dados mostram que os problemas causados pelas 

DCNTs são complicações da saúde pública, pois o país em 

desenvolvimento atribui mais determinantes sociais e riscos 

para a saúde da população, causando o comprometimento da 

qualidade de vida. 

Além do diabetes ser uma das maiores causas de 

morbimortalidade no mundo, observa-se uma relação da 

patologia com o novo coronavírus, pois infecções respiratórias 

como pneumonia e gripe são mais frequentes e mais críticas 

em pacientes idosos e indivíduos com a DM2. A presença da 

diabetes associada ao não controle glicêmico esteve 

relacionado a uma predisposição à gravidade e letalidade em 

pacientes que contraíram algumas infecções virais já 

enfrentadas, como a Influenza A subtipo H1N1, o SARS-CoV e 

a “Middle East Respiratory Syndrome” (MERS-CoV) ou 

“Síndrome Respiratória do Oriente Médio” (HUSSAIN; 

BHOWMIK; MOREIRA, 2020). 
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Diabetes Mellitus e COVID-19 

 

Pessoas que apresentam doenças pré-existentes, como 

DM, hipertensão arterial, doença cardiovascular, doença 

respiratória crônica ou câncer, são consideradas grupo de risco 

para a síndrome respiratória aguda grave (SRAG) (FEI ZHOU 

et al., 2020). Em alguns casos, pode ocorrer a síndrome do 

desconforto respiratório agudo (SDRA), sepse seguida de 

choque séptico, lesão renal aguda e lesão cardíaca (YANG, et  

al., 2020), miocardite, diarreia e até mesmo uma infecção 

assintomática (ZHENG et  al., 2020). 

Alguns dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 

avaliam que, aproximadamente 9,2 milhões de brasileiros 

possuem DM, sendo uma curva ascendente de prevalência com 

o avançar da idade (FRANCISCO et al., 2019).  

Antes do surgimento da COVID-19, 81% de todas as 

mortes na região das Américas ocorreram devido a doenças 

crônicas não transmissíveis, 39% dessas mortes foram 

prematuras, antes dos 70 anos de idade. A maior preocupação 

quanto a isso é o maior risco que essas pessoas correm de ficar 

gravemente doentes e chegarem a óbito precocemente se 

forem acometidos pela COVID (OPAS, 2020), ou seja, ao ser 

acometido, esse público pode sofrer mais com as complicações 

da infecção pelo COVID e ter uma causa de morte que não 

corresponde apenas ao DM.  

Um exemplo disso, está em uma pesquisa feita em uma 

unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Wuhan Jin Yin-

tan, em Wuhan, na China, onde as morbidades de 32 não 

sobreviventes de um grupo de 52 pacientes com COVID-19 
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foram diabetes (22%) e doenças cerebrovasculares (22%) 

(YANG et al., 2020). 

Possíveis explicações sobre mecanismos de ação e 

facilidade de infecção pelo vírus a esse público, são apontados 

por alguns autores, trazendo que, os coronavírus de SRAG, 

principalmente a correspondente ao COVID-19, se ligam às 

células-alvo através da enzima conversora de angiotensina 2 

(ECA2), que se manifesta pelas células epiteliais do pulmão, 

rins, vasos sanguíneos e intestino. A expressão de ECA2 está 

consideravelmente aumentada em portadores de diabetes tipo 

1 ou 2, que são tratados com inibidores da ECA e bloqueadores 

do receptor de angiotensina II (BRA) tipo I (WAN et al., 2020). 

Os dados expressos transmitem que a manifestação da 

ECA2 está elevada no diabetes e o tratamento com inibidores 

de ECA e BRA aumenta a expressão de ECA2. Dessa forma, o 

aumento da expressão de ECA2 facilitaria a infecção pelo 

COVID-19. Logo, é sugerido que o tratamento do diabetes e da 

hipertensão com fármacos estimuladores da ECA2 pode 

aumentar o risco de infecção pelo vírus em sua forma grave e 

letal. Sendo assim, portadores de doenças cardíacas, 

hipertensão ou diabetes, que são tratados com drogas que 

aumentam ECA2, tem maior risco de infecção por COVID-19 de 

forma grave, necessitanto de monitoramento quanto ao uso de 

medicamentos moduladores de ECA2, como inibidores da ECA 

ou BRAs (FANG; KARAKIULAKIS; ROTH, 2020). 

Nessa perspectiva, os indivíduos com DM apresentam 

uma letalidade de até 50% em relação aos que não tem a 

patologia, esse fato pode ser explicado ainda por outros fatores, 

como defeitos na imunidade, comprometendo inclusive a 
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fagocitose e quimiotaxia de neutrófilos, explicando assim o 

aumento da incidência e mortalidade relacionada ao COVID-19 

(BORNSTEIN et al., 2020). 

Dessa forma, pode ser visto que, indivíduos com DM têm 

duas vezes mais chances de desenvolver a doença de forma 

grave ou de morrer devido a COVID-19; e as medidas adotadas 

nessa pandemia, como ficar em casa, interrupções na 

prestação de serviços de saúde e medo de comparecer às 

unidades de saúde contribuíram para que as visitas eletivas 

tivessem uma redução e menor acesso, assim, os riscos de 

piora do quadro e até mortes por doenças tratáveis como o 

DM2, podem se tornar ainda mais recorrentes (OPAS, 2020). 

 

Contextualizando o autocuidado: diabetes mellitus e 

pandemia  
 

Observa-se que a convivência com o diabetes é 

complexa, necessitando de estratégias como o autocuidado e a 

mudança de hábitos para o controle da doença (MENINO; 

DIXE; LOURO, 2016). De acordo com a Sociedade Brasileira 

de Diabetes (2020), mudanças no estilo de vida, diminuíram a 

incidência do DM2 em aproximadamente 58% em três anos.  

As condutas de intervenção realizadas, incluindo as 

frequentes visitas domiciliares, apresentaram resultados 

efetivos, prevenindo complicações decorrentes do diabetes, 

através do controle glicêmico. Além disso, a implantação de 

metas e o cumprimento das mesmas refletiram positivamente 

na mudança do estilo de vida e na efetividade da promoção do 

autocuidado. Uma das características e benefícios da visita 

domiciliar vem a ser justamente a possibilidade de atuar e 
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problematizar, em conjunto com os indivíduos atendidos pela 

equipe, conhecimentos e práticas de autocuidado, melhorando 

assim adesão e autonomia quanto a essas práticas, essenciais 

no curso do DM2 (SOUZA et al., 2017). 

A OMS classificou a qualidade de vida como “a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da 

cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.  

Algumas pesquisas já revelaram que as crenças dos 

usuários podem constituir obstáculos no manejo da doença, 

porém, também foi observado que a relação 

profissional/paciente tem um papel fundamental para o sucesso 

da adesão nutricional e terapêutica, pois através do vínculo e 

acolhimento, o usuário passa a ter autonomia e desenvolve 

competências para enfrentamento de sua condição crônica, 

melhorando sua qualidade de vida (TESTON et al., 2018).  

Outras pesquisas apontam que pessoas mais jovens 

demonstram mais disposição a buscar informações, e talvez, 

até a aderir a práticas mais saudáveis para atuar no controle do 

DM, do que pessoas com idade mais avançada, justificando que 

a disposição a adesão ao autocuidado pode ser influenciada 

pelo tempo que o indivíduo vive com a doença (SOUZA et al., 

2017). 

Por essa razão, e diante do atual e preocupante 

panorama, o autocuidado tem sido a melhor estratégia para o 

enfrentamento desta pandemia. 

O autocuidado diz respeito a uma dedicação para 

melhorar a própria qualidade de vida, dentro as limitações dos 

determinantes de saúde no período de pandemia, como a 
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realização de uma alimentação saudável, a prática de 

exercícios físicos em domicílio ou ao ar livre, sem 

aglomerações, o cuidado com a saúde mental para redução dos 

níveis de estresse e emoções, que também podem alterar a 

glicemia, além da conscientização do DM2 como um dos fatores 

de riscos agravantes da COVID-19.  

Nesse sentido, vale destacar a importância das medidas 

preventivas para o COVID-19, que são básicas, de baixo custo, 

porém eficientes, como a constante higienização das mãos, 

tendo em vista que as mãos são o principal meio propagador de 

contaminação cruzada. Portanto, a higienização correta reduz 

os números de letalidade nos centros de saúde (DE OLIVEIRA; 

LUCAS; IQUIAPAZA, 2020). 

O autocuidado para prevenção da COVID-19 inclui a 

utilização de álcool em gel 70%, não compartilhamento de 

utensílios de uso individual, distanciamento social, manter 

lugares bem arejados, além do uso de máscaras e proteger o 

nariz e a boca sempre ao tossir ou espirrar (OLIVEIRA et al., 

2020). As máscaras restringem a transmissão da COVID-19, 

tendo em vista que, são eficientes em deter as gotículas, 

reduzindo, assim, o contágio (GARCIA, 2020). 

Vale ressaltar que, as medidas de cuidado que eram 

realizadas antes da COVID-19 estão menos frequentes, visto 

que as consultas do programa “Hiperdia” diminuíram, levando 

em consideração o fato dos profissionais de saúde estarem na 

linha de frente no cuidado dessa nova infecção viral, 

fragilizando, assim,a atenção e monitoramento do paciente 

diabético. Por isso é tão relevante o foco no autocuidado no 

âmbito de tais ações, quando em períodos oportunos, em 
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trabalhar capacitando o paciente a agir da forma mais acessiva 

possível no seu próprio ambiente domiciliar.  

 

Importância da equipe de saúde no decorrer do processo 

de autocuidado 

 

Para que o processo de educação em saúde seja efetivo 

é necessário o desenvolvimento e implantação de estratégias 

pedagógicas, competências de interlocução e escuta por parte 

da equipe do cuidado, pois para prevenir as complicações 

secundárias do diabetes é necessário maneiras de otimizar o 

manejo da doença, e esse processo necessita da parceria da 

equipe de saúde, o usuário diabético e seus cuidadores 

(VELAZQUEZ, 2015; FERNANDES, 2018).  

A equipe multiprofissional de saúde deve promover a 

assistência em relação ao manuseio do desenvolvimento das 

habilidades de autocuidado, de forma a tornar o paciente 

diabético corresponsável pelas exigências do cotidiano, no que 

diz respeito ao tratamento, mudando ou mantendo hábitos 

saudáveis e fortalecendo o autocuidado e a confiança 

(MENDONÇA et al., 2017). 

O autocuidado com a educação estruturada em saúde 

para o DM2, é um método estratégico com objetivo de preparar 

o paciente diabético para a tomada de decisões em relação ao 

tratamento perante o diagnóstico. Uma pesquisa de revisão 

sobre o processo educativo mostrou resultados positivos para 

o autocuidado no DM2. Os resultados dizem respeito ao apoio 

fornecido para o autogerenciamento da patologia e ao 

monitoramento frequente no controle glicêmico, assim como na 
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prevenção de complicações agudas e crônicas (MENDONÇA et 

al., 2017). 

Portanto, é de suma importância que, dentro do processo 

educacional em saúde, o profissional atue em conjunto com o 

indivíduo, o incluindo em todas as fases de cuidado, 

trabalhando a conscientização com relação a conhecimentos, 

habilidades e responsabilidades pertinentes ao paciente 

portador de DM2, tudo isso para que seja direcionado, da 

melhor forma possível a prática do autocuidado. Informações 

do tipo são muito positivas e favorecem ao processo de 

mudança no comportamento de vida, e consequentes hábitos 

saudáveis, possuindo relação benéfica ao tratamento do 

diabetes (FRIGO; SILVA; MATTOS, 2013; CORDEIRO; 

JÚNIOR, 2011 apud VELAZQUEZ, 2015). 

É importante levar em consideração a complexidade do 

DM, com a necessidade de medicações, restrições alimentares, 

principalmente com relação aos carboidratos, complicações 

crônicas como neuro e nefropatias, retinopatias, dentre várias 

outras associadas, em conjunto com a grande ocorrência e 

prevalência do diabetes, como fatores de reforço para a 

importância das ações em saúde, adotando terapias adequadas 

tanto medicamentosas, quanto não medicamentosas 

(VELAZQUEZ, 2015). 

A resiliência é um dos fatores importantes na gestão da 

DM, por promover ao usuário habilidades para superar os 

obstáculos e proporcionar uma melhor adaptação à doença, 

principalmente por se tratar de uma condição crônica de saúde, 

ela facilita a aceitação do usuário em relação às barreiras 

postas pelas circunstâncias, dessa forma, a resiliência melhora 
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a adesão à terapêutica e assegura autossuficiência e 

segurança ao usuário diabético (BOELL et al., 2020). 

Observou-se que pacientes com uma maior resiliência, 

tendem a aderir de forma mais comprometida à terapêutica 

proposta. Assim, sabe-se que essa reação positiva frente as 

adversidades e o autocuidado são ferramentas importantes 

para melhorar a adesão e a qualidade de vida dos usuários 

diabéticos.  

 

Principais alternativas adotadas para facilitar o 

atendimento da população com DM e outras DCNTs em 

período pandêmico 

 

Foram vários os motivos pelos quais os serviços de 

atendimento as doenças crônicas foram cancelados ou 

reduzidos para o público-alvo, além do medo da população 

frente a pandemia, houve a convocação e realocação dos 

profissionais de saúde para a linha de frente no enfrentamento 

da COVID-19, com consequente cancelamento ou adiamento 

dos serviços, o não comparecimento dos pacientes e os 

desafios na distribuição de medicamentos para os usuários 

diabéticos e portadores de outras DCNTs, caracterizaram-se 

também como alguns dos motivos. Dentre o tratamento das 

doenças crônicas, o atendimento para portadores de diabetes 

está dentro dos mais prejudicados, com as interrupções dos 

serviços de saúde, principalmente a nível de atenção básica 

(OPAS, 2020). 

Em uma pesquisa realizada justamente pela OPAS 

(2020), algumas das alternativas relatadas pelos serviços de 



A IMPORTÂNCIA DA INTENSIFICAÇÃO DO AUTOCUIDADO PARA A 
PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES NO DIABETES MELLITUS TIPO II 

FRENTE À COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

32 
 

saúde de países que interromperam o atendimento, para 

continuar a assistência a pacientes com DCNTs, foram: a 

triagem para identificação de prioridades de atendimento, 

telemedicina por meio de equipamentos eletrônicos, além do 

encaminhamento para outros centros de cuidado e novos meios 

de distribuição de medicamentos, porém, com relação aos dois 

últimos métodos, não há detalhamento de como são realizados 

tais processos alternativos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Tendo em vista que os indivíduos com DCNTs no 

período de pandemia ficaram fragilizados em relação ao 

cuidado, e que os profissionais de saúde saíram das suas 

devidas rotinas de trabalho para a linha de combate ao 

coronavírus, esses pacientes ficaram mais suscetíveis a 

complicações mais graves e óbitos mais frequentes por 

doenças que podem ser facilmente tratadas, como o próprio 

DM2. 

O manejo do diabetes precisa ser realizado, em especial 

porque as consultas presenciais ficaram restritas pelo risco de 

contágio desses usuários. É necessário alertar essa população 

sobre a importância de realizar de fato esse autocuidado e os 

serviços públicos de saúde pensarem em uma maneira de 

auxiliar esses indivíduos remotamente. 

Para a população diabética é relevante conscientizar, 

intensificar e auxiliar o autogerenciamento da doença, e para a 

população sem morbidades, deve-se também promover o 

autocuidado para a prevenção do desenvolvimento do diabetes, 
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tendo em vista que é uma patologia crônica, que leva a várias 

complicações, além de ter uma alta letalidade quando 

associada ao contagio por COVID-19. 

Concluímos então, que é necessário um cuidado mais 

preciso para a população com DCNTs no período de pandemia, 

considerando que essa população se encaixa no grupo de risco 

ao contágio por essa infecção viral, infelizmente com a maior 

prevalência de mortalidade. 

Como uma das limitações do trabalho, pode se 

considerar o fato de se tratar de um impacto atual no mundo, 

levando a uma certa escassez da literatura quanto à 

problematização do autocuidado do paciente diabético durante 

a pandemia pelo novo coronavírus. Apesar da literatura já 

abordar sobre a fragilidade fisiopatológica do portador diabético 

em artigos internacionais, o reforço do autocuidado durante 

esse período como forma de prevenção das complicações da 

COVID-19 ainda está principiante na sociedade. 

Diante disso, é oportuno salientar a relevância de mais 

investigações acerca dessa temática, como forma de visualizar 

o autocuidado como o maior potencializador para a proteção de 

saúde da população diabética perante a pandemia pelo novo 

coronavírus e a prevenção de seus agravantes, além de 

compreender o mecanismo de fragilidade fisiopatológico dessa 

população frente ao COVID-19 para uma medida de auxílio 

remoto com o intuito de incentivar e estimular a conscientização 

do reforço do autocuidado, para redução dos agravos na 

população diabética e fazer do autogerenciamento da DM2 uma 

das formas de redução de complicações pelo contágio de 

COVID-19. 
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RESUMO: O estudo objetivou explorar a produção científica da 
área da saúde, disseminada no cenário nacional e 
internacional, quanto às evidências científicas acerca dos 
aspectos sociodemográficos e clínico-terapêuticos da pessoa 
com pioderma gangrenoso. Trata-se de uma revisão de escopo, 
realizada através de busca sistemática nas bases de dados 
CINAHL, EBSCO, LILACS, MEDLINE, SciELO e PubMed, 
utilizando-se os descritores “pyoderma gangrenosum”, 
“diagnosis” “treatment”, e “epidemiology” combinados com o 
operador booleano “AND” e “OR”, sendo localizados 507 
artigos. Foram incluídos estudos publicados de janeiro de 2010 
a janeiro de 2020; nos idiomas português, inglês e espanhol; e 
que abordassem o pioderma gangrenoso, e excluídos artigos 
de revisão integrativa, teses, dissertações, notas prévias, livros 
e guidelines. Os 21 artigos selecionados pertencem a área da 
medicina, a maioria com nível de evidência IV (57,86%). As 
características mais associadas ao pioderma gangrenoso 
foram: sexo feminino (95,23%); idade entre 14 e 90 anos; 
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patergia (47,61%), doença de Crohn (33,33%) e atrite 
reumatóide (33,33%); acometimento em membros inferiores 
(71,42%); a dor (52,38%) foi a manifestação mais comum; 
exame histopatológico (71,42%), o mais utilizado para 
diagnóstico. Destaca-se tratamento com corticosteroides 
sistêmicos (100%). Principal complicação foi a infecção local 
(42,85%). Observa-se estudos com menores níveis de 
evidências e escassez de publicações nas demais áreas da 
saúde, o que torna imprescindível novas pesquisas para 
subsidiar uma assistência integrada ao paciente.  
Palavras-chave: Pioderma gangrenoso. Diagnóstico. 
Tratamento. Epidemiologia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Pioderma Gangrenoso (PG) é uma dermatose 

inflamatória rara, com etiologia pouco conhecida, de caráter não 

infeccioso, sendo classificada como uma doença neutrofílica 

crônica (GABE et al., 2018).  Sua etiopatogenia não está bem 

esclarecida, considera-se uma doença idiopática, 

possivelmente causada por um processo auto inflamatório e 

que cerca de 50% dos casos apresenta alguma patologia 

sistêmica relacionada à doenças autoimunes, doença 

inflamatória intestinal, neoplasias hematológicas, doenças 

hematológicas, entre outros (VEGA, 2018). 

 Há associação do Pioderma Gangrenoso a vários 

medicamentos, incluindo a isotretinoína, alitretinoína, 

propiltiouracil, azacitidina, sulpirida, interferon α-2b, etanercept, 

adalimumab, imatinibe e sunitinib; além de substâncias como 

cocaína e uso terapêutico de sanguessugas. Além disso, 

componentes genéticos podem estar envolvidos. 

Recentemente, foi descrita associação de Pioderma 
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Gangrenoso com a síndrome PAPA (artrite piogênica, pioderma 

gangrenoso, acne), distúrbio auto inflamatório, autossômico 

dominante, extremamente raro. Têm-se observado ainda que, 

a patergia tem sido descrita como um importante gatilho para o 

surgimento da doença, com 20% a 30% dos casos de Pioderma 

Gangrenoso ocorrendo após pequenos traumas ou 

intervenções cirúrgicas (VALLINI; ANDREINI; BONADIO, 2017; 

MCKENZIE; ARTHUR; ORTEGA-LOAYZA, 2018). 

 Trata-se de uma patologia com alta morbidade 

apresentando-se, na maioria das vezes, de forma crônica e 

recidivante, afetando aproximadamente 3 a 10 casos por milhão 

de pessoas ao ano e que pode ser subestimada devido à falta 

de teste de diagnóstico específico, tardios e errôneos. A maior 

prevalência é entre indivíduos adultos-jovens, do sexo feminino 

com idade entre 20 e 60 anos, casos pediátricos representam 4 

% do total (GRAÇAS; ALECRIM; LYON, 2016; VEGA 2018).  

 O diagnóstico do Pioderma Gangrenoso é baseado nas 

manifestações clínicas e na existência de patologias sistêmicas 

associadas, sobretudo as de origem imunológica, sendo 

necessário a exclusão de possíveis diagnósticos diferenciais 

(GABE et al., 2018). Ainda assim requer biópsias para 

histopatologia e culturas para descartar infecções (por 

bactérias, fungos e micobactérias típicas ou atípicas), distúrbios 

neoplásicos e distúrbios vasculíticos (VACAS et al., 2017).  

 Evidências científicas observadas em publicações 

disseminadas no contexto nacional acerca do pioderma 

gangrenoso tem sido com maior ênfase em periódicos da área 

da dermatologia e reumatologia, observando-se que no campo 

científico da Enfermagem, ainda é escassa a literatura sobre o 

objeto de estudo. O Enfermeiro é um profissional que detém 
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qualificação e capacitação com amparo legal, para o cuidado 

da pessoa com feridas, de forma integral, em colaboração com 

a equipe, numa ação interprofissional. 

Por tratar-se de uma doença de ocorrência rara que 

exige atenção interprofissional de saúde, em particular da 

Enfermagem para o tratamento da ferida, faz-se necessário 

através do estado da arte, aprofundar o conhecimento sobre 

essa doença inflamatória, para que propicie um embasamento 

científico adequado no direcionamento e condução de ações 

terapêuticas, de modo eficiente, e que proporcione a pessoa 

acometida respostas rápidas e cura do processo de 

adoecimento.  

 Desse modo, o presente estudo tem como objetivo 

explorar a produção científica da área da saúde, disseminada 

no cenário nacional e internacional, quanto às evidências 

científicas acerca dos aspectos sociodemográficos e clínico-

terapêuticos da pessoa com pioderma gangrenoso. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para o levantamento do estado da arte sobre Pioderma 

Gangrenoso e identificar evidências científicas acerca desta 

dermatose, optou-se pelo Scoping Review. Este método de 

revisão, proposto pelo Instituto Jonna Briggs (JBI), tem a 

finalidade de explorar conceitos de um determinado tema, 

investigar a dimensão, o alcance e a natureza do estudo, 

compilar e publicar os dados, bem como as lacunas do 

conhecimento acerca do assunto (ARKSEY; O’MALLEY,2005).  

Para tanto, seguiu-se as recomendações propostas por 

Arksey e O'Malley (2005), conforme os passos: (1) identificar a 
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questão de pesquisa; (2) buscar estudos relevantes; (3) 

selecionar os estudos; (4) mapear os dados; coligir, resumir e 

comunicar os resultados; (5) levantar novos problemas de 

pesquisa. 

Para construção da pergunta de pesquisa, utilizou-se a 

estratégia População, Conceito e Contexto (PCC) para uma 

Scoping Review e foram definidos: P - pessoas acometidas pelo 

pioderma gangrenoso; C - pioderma gangrenoso, considerando 

os aspectos clínicos, laboratoriais e terapêuticos; C – estudos 

divulgados no cenário nacional e internacional. Com base 

nessas definições, estabeleceu-se a seguinte questão do 

problema: “Qual o estado da arte sobre pioderma gangrenoso, 

divulgado no contexto nacional e internacional?”. 

O levantamento do material empírico, foi realizado no 

período de agosto a dezembro de 2019, a partir de uma busca 

bibliográfica constituída por publicações sobre a temática 

pioderma gangrenoso, disseminadas em periódicos nacionais e 

internacionais e disponibilizados nas bases de dados: CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), 

EBSCO Academic Search Premier, LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), 

SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e PubMed (National 

Library of Medicine U.S.A.). A busca foi realizada utilizando o 

provedor Firefox UFPB, para acesso às bases de dados via 

Portal CAPES e a partir dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) “Pioderma gangrenoso”, “Diagnóstico”, “Tratamento” e 

“Epidemiologia” ou do MeHS (Medical Subject Headings) 

“Pyoderma gangrenosum”, “Diagnosis”, “Treatment” e 
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“Epidemiology”, combinados com o operador booleano AND e 

OR. 

Para seleção da amostra, foram adotados como critérios 

de inclusão: estudos publicados no período de janeiro de 2010 

a janeiro de 2020; nos idiomas inglês, espanhol e português; 

como abordagem quantitativa e/ou qualitativa; estudos 

primários; revisões sistemáticas, metanálises e/ou 

metasínteses com tema relacionado ao pioderma gangrenoso; 

e que abordassem aspectos clínicos, laboratoriais e 

terapêuticos dessa afecção. Foram excluídos artigos de revisão 

integrativa, teses, dissertações, notas prévias, livros e 

guidelines. 

A seleção foi sistematizada pelo método PRISMA - 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (SHAMSEER et al., 2015). Para tanto, foram 

analisadas as palavras contidas nos títulos, resumos e 

descritores. Os estudos selecionados que respondiam à 

questão norteadora desta revisão foram lidos na íntegra e suas 

referências foram analisadas em busca de estudos adicionais. 

Os resultados de cada etapa da seleção estão 

explicitados na Figura 1, conforme o modelo PRISMA 2015 

Flow Diagram (SHAMSEER et al., 2015). 
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Figura 1. Estratégia de identificação e inclusão dos estudos 

 

 
Fonte: Pesquisa direta, 2020. 

Para a etapa que correspondeu a mapear os dados, 

coligir, resumir e comunicar os resultados, foi elaborado um 

instrumento para nortear a extração dos dados dos estudos 

selecionados. Para a última etapa, os resultados foram 

sumarizados com o intuito de comunicar os enfoques principais 

e possibilitar o levantamento de novos problemas de pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Foram identificados 507 artigos, onde 18 encontravam-

se indexados a base CINAHL, 398 na PUBMED, 48 na 

MEDLINE, 22 na LILACS, 18 na SCIELO e 3 na EBSCO. 

Destes, 358 foram excluídos após leitura de títulos e resumos 

por não atenderem aos objetivos do estudo, permanecendo 

149. Utilizando os filtros “artigos dos últimos 10 anos”, “apenas 

textos completos” e, excluindo artigos de revisão, teses, 
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dissertações e notas prévias, seguiram 51 estudos. Após 

triagem, 15 foram excluídos por duplicidade e 36 artigos foram 

submetidos a avaliação preliminar, analisados em leitura na 

íntegra; por elegibilidade, 15 foram excluídos. Assim, a amostra 

final desta revisão foi totalizada em 21 artigos.  

  No que tange a distribuição de periódicos por país, 

identificou-se publicações oriundas de 10 países, onde sete 

foram realizadas nos Estados Unidos (33,33%), seis  (28,57%) 

no Brasil, seguido da Costa Rica, Peru, Alemanha, Canadá, 

Japão, Paraguai, Qatar  e Suíça, com uma (4,76%) produção 

de cada país.       

  As produções científicas por período de tempo ocorreram 

entre 2011 e 2019. Houve um (4,77 %) estudo publicado em 

2011, dois (9,52%) em 2012, três (14,28%) em 2013, 2014, e 

2015, respectivamente, duas (9,52%) produções em 2016, 

cinco (23,80%) em 2017, uma (4,77%) produção em 2018 e 

uma (4,77%) em 2019. Não ocorreram produções científicas 

sobre a temática no ano de 2010, bem como em janeiro de 

2020, até o momento da busca. Quanto a produção científica 

por área profissional, todos os 21 artigos (100%) pertenciam a 

área de conhecimento da medicina, sendo cinco deles 

indexados a periódicos de dermatologia, evidenciando a 

insuficiência de estudos nas demais áreas profissionais. Como 

é uma patologia que pode provocar grande impacto na vida do 

indivíduo, em âmbito físico e social, o paciente acometido pelo 

Pioderma Gangrenoso necessita de um cuidado 

interprofissional. Destacando, a carência de produção científica 

na temática, sobretudo, na área de enfermagem, profissão de 

destaque histórico no tratamento de feridas. O enfermeiro é o 

profissional qualificado para o tratamento de feridas, exerce de 
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forma holística e sob respaldo legal (COFEN nº 0501/2015) sua 

autonomia, avaliando, diagnosticando, realizando ou 

supervisionando a prática terapêutica para a boa evolução da 

lesão (PALAGI et al., 2015; COFEN, 2015). 

  No que tange à abordagem metodológica, 12 (57,86%) 

foram estudos qualitativos e nove (42,86%) foram quantitativos. 

Quanto à temporalidade, seis  (28,57%) são retrospectivos; e, 

no que se refere ao delineamento 12 (57,86%) são relatos de 

caso, três referem-se à revisões retrospectivas de prontuários 

(14,28%), dois (9,52%) são estudos de coorte, três (14,28%) 

são do tipo observacional, e um (4,76%) é referente ao estudo 

baseado em opiniões de especialistas.  

  De acordo com a Oxford Centre for Evidence-based 

Medicine (CEMB, 2013), que estabelece o nível de evidência 

científica por tipo de estudo, estudos retrospectivos possuem 

nível de evidência 2A e grau de recomendação B; Relatos de 

caso possuem nível de evidência 4 e grau de recomendação C; 

As revisões retrospectivas de prontuários tem nível de 

evidência 2C e grau de recomendação B; Estudos de coorte 

têm nível de evidência 2B e grau de recomendação B; Estudos 

observacionais correspondem a nível de evidência 2C e grau 

de recomendação B, já os estudos baseados em opiniões de 

especialistas possuem nível de evidência 5 e grau de 

recomendação D. 

  De 21 artigos, 19 (90,47%) apresentaram dados 

sociodemográficos (idade, sexo, raça e estado civil), aspectos 

clínicos e formas de tratamento para o Pioderma Gangrenoso; 

um (4,76%) apresentou dados como escolaridade e profissão e 

um (4,76%) relatou de forma específica apenas sobre o 

tratamento farmacológico para a doença.  
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  Sexo e idade foram os dados sociodemográficos mais 

frequentes apresentados nos artigos, com destaque para o 

feminino, que foi evidenciado nos 19 (90,47%) estudos; 

enquanto que o sexo masculino foi citado em nove (42,85%) 

estudos. Conforme aponta a literatura, a frequência do sexo 

feminino para acometimento da doença é maior que a o do sexo 

masculino (DOULBERIS et al., 2018; ASHCHYAN et al., 2018).  

 A idade presente nos estudos variou, de forma que a idade 

mínima foi 14 anos e a máxima de 90 anos, descrita em 19 

(90,47%) publicações. A doença comumente ocorre na fase 

adulta, no entanto podendo surgir na terceira idade, destacando 

a raridade para pacientes pediátricos (VALLINI; ANDREINI; 

BONADIO, 2017; VEGA, 2018). 

 Com relação aos aspectos clínicos abordados nos estudos, 

foram evidenciados: condições associadas ao Pioderma 

Gangrenoso, histórico de uso de drogas, de diagnóstico anterior 

e comorbidades na família do paciente, local da lesão, sinais e 

sintomas da doença, método diagnóstico e complicações. 

Dentre as condições associadas ao Pioderma Gangrenoso 

destaca-se a doença de Crohn e a artrite reumatoide, ambas 

citadas em sete (33,33%) artigos, seguido da colite ulcerativa, 

mencionada em seis estudos (28,57%), doença inflamatória 

intestinal (DII) e neoplasias (câncer de próstata, mama ou de 

origem hematológica) ambas referidas em três (14,28%); 

insuficiência venosa crônica, refluxo gastroesofágico, síndrome 

mielodisplásica e eritema nodoso estavam presentes em dois 

(9,52%) estudos. Comorbidades como hipertensão, obesidade 

e hepatite auto imune (AIH) foram mencionadas em um (4,76%) 

estudo cada. O fenômeno da patergia esteve presente em 10 

(47,61%) artigos, destacando que, em alguns casos houve a 
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associação deste fenômeno com comorbidades. A patergia, ou 

lesões patérgicas, é o surgimento de lesões após trauma, 

surgindo muitas vezes como complicação após procedimento 

cirúrgico. Este fenômeno também pode ter associação com a 

idade avançada do paciente (LAURENTINO, 2016; 

ASHSCHYAN et al., 2018). A manifestação do Pioderma 

Gangrenoso de forma espontânea, sem relação com alguma 

comorbidade ou a patergia, foi evidenciada em dois (9,52%) 

estudos. 

  Além da patergia, a manifestação do Pioderma 

Gangrenoso, geralmente, está relacionada à comorbidades 

como a doença inflamatória intestinal (DII), artrite inflamatória, 

neoplasias sólidas e hematológicas, e a síndrome 

mielodisplásica, como aponta um estudo desenvolvido por 

Ashchyan e colaboradores (2018). Além disso, o Pioderma 

Gangrenoso é visto como uma manifestação extra intestinal da 

doença de Crohn e da colite ulcerativa (CHAN et al., 2017). Tais 

comorbidades foram associadas ao surgimento do pioderma 

gangrenoso de forma frequente nos estudos que compõem esta 

revisão. Destacando, no entanto, que essa patologia também 

pode se manifestar na forma idiopática, isto é, quando o 

paciente não possui nenhuma condição adjacente, como 

patergia ou doenças sistêmicas (JIANG et al., 2017). 

  Apesar de uma etiopatogenia ainda incerta, a frequente 

relação do Pioderma Gangrenoso com distúrbios do tipo 

imunológicos e a reação positiva com a imunossupressão 

sistêmica, aponta para a hipótese de uma etiologia 

imunomediada (BEYNON et al., 2017).   

  Quanto a história pregressa dos participantes 

acometidos pelo Pioderma Gangrenoso, o uso de drogas foi 
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relatado em nove (42,85%) artigos, com destaque para o uso 

do tabaco (cigarro) em cinco (23,80%) destes, ressaltando que 

em nosso estudo, os artigos analisados mostraram o uso de 

tabaco e álcool como um hábito do paciente, não os associando 

ao surgimento da doença. 

  Álcool e cocaína, ambos mencionados em dois (9,52%). 

A cocaína é a droga mais frequente na literatura, apontada em 

associação ao surgimento do Pioderma Gangrenoso. A cocaína 

pode induzir o surgimento da doença, esta reação é 

considerada como um efeito adverso da droga. O efeito tóxico 

da cocaína provoca danos endoteliais diretos, sendo este um 

dos principais mecanismos fisiopatológicos associado ao 

agravamento da lesão, o uso da droga durante o curso da 

patologia pode resultar em períodos de remissão, a interrupção 

de seu uso melhora este quadro. A cocaína ainda pode 

provocar resistência ao tratamento (BALIU-PIQUÉ; MASCARÓ, 

2017; WANG et al., 2018).  

  Histórico anterior de Pioderma Gangrenoso foi 

evidenciado em dois (9,52%) estudos. Há outros relatos deste 

tipo de ocorrência, afirmando que a cura completa, sem novas 

recorrências, está relacionada a uma terapia eficaz  (TOH et al., 

2018).  

  No tocante à região do corpo atingida pelo Pioderma 

Gangrenoso descrita nos artigos, os membros inferiores (perna, 

coxa e tornozelo) tiveram destaque quanto ao surgimento da 

lesão, mencionados em 15 (71,42%) artigos, com abrangência 

para nádega; Lesões na região do tronco (tórax anterior e 

posterior, mamas e abdome) foram citadas em 10 (47,61%) 

estudos. O acometimento das mamas se deu após 

procedimento cirúrgico (patergia). Sete publicações (33,33%) 
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mencionaram lesão do pioderma gangrenoso na cabeça e 

pescoço, indicando face e couro cabeludo; Membros superiores 

foram relatados em quatro (19,04%) estudos, sendo nominado 

apenas o ombro; Houve registro de lesões na região pélvica em 

três (14,28%) artigos, dentre estes, uma ocorreu após 

cesariana (patergia), outra surgiu no escroto e um na região 

perianal e púbica.  

  Os membros inferiores foram apontados de forma 

frequente como o local comum no surgimento da lesão do 

pioderma gangrenoso, dado este evidenciado tanto em estudos 

de revisão de prontuários como em relatos de caso. Pesquisas 

anteriores também citam esta região do corpo como sendo o 

local constantemente acometimento pela doença (ASHCHYAN 

et al., 2018; JIANG et al., 2017) 

  Quanto aos sinais e sintomas descritos nos estudos 

desta revisão, a dor foi mencionada por 11 (52,38%) autores, 

seguido de febre relatado em três (14,28%) estudos, ademais, 

eritema local e secreção serosanguinolenta foi evidenciada em 

dois (9,52%) artigos cada. A dor como manifestação clínica 

mais relatada, evidencia a característica de lesão ulcerativa 

dolorosa do pioderma. Para alívio desse sintoma, a terapia 

farmacológica é utilizada. Para mais, a oxigenoterapia 

hiperbárica tem demonstrado rapidez na ação analgésica 

tornando-se relevante para o manejo (DUARTE et al., 2017). 

Demais sintomas como febre, eritema local e secreção 

serosanguinolenta podem ser apresentados, porém variam 

conforme cada caso e, portanto, foram pouco relatadas.  

  O método diagnóstico mais frequente para o Pioderma 

Gangrenoso foi o exame histopatológico, referido em 15 

(71,42%) estudos, seguido da elevação de marcadores 
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inflamatórios, mencionado em três (14,28%), sendo a análise 

da Proteína C Reativa o único nomeado. Em um (4,76%) artigo 

houve a associação de ambos os meios diagnósticos. O exame 

histopatológico fazia referência a processo inflamatório 

inespecífico ou crônico. Sorologia para bactérias, 

micobactérias, fungos (como a esporotricose), PCR (Reação 

em Cadeia de Polimerase) para Leishmaniose e ainda cultura 

do tecido ou da secreção, foram relatados como forma de 

diagnóstico de exclusão para doenças infecciosas.  

  A complexidade para definição da etiologia do Pioderma 

Gangrenoso implica diretamente no seu diagnóstico, este, 

geralmente é realizado de forma excludente para descartar 

outras doenças com apresentação clínica semelhante 

(BERNARDES; PIMENTA; JUBÉ, 2016). Uma pesquisa 

realizada em dois hospitais de Medelín na Colômbia, trouxe 

dados importantes acerca do diagnóstico a partir da revisão do 

histórico médico de pacientes, em bases de dados do setor de 

dermatologia, no intervalo de 2014 ao primeiro trimestre de 

2017, em que, todos os pacientes foram submetidos a biópsia 

de pele, e ao identificar as características histopatológicas, 

revelaram um processo inflamatório com predomínio de 

neutrófilos na maioria dos casos. No entanto, foi observada a 

presença abundante de linfócitos nos demais, fato 

possivelmente associado a uma fase crônica. Embora a 

presença de neutrófilos ocorra em outros tipos de lesões 

ulcerativas, a medição da área acometida por essas células 

pode contribuir no diagnóstico, principalmente se localizadas 

mais afastadas do leito da lesão, visto que quanto maior a  

extensão do infiltrado inflamatório neutrófilico, maior é o 

tamanho da lesão (CUÉLLAR et al., 2018).  
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  Considerando os resultados apresentados nesta revisão, 

a histopatologia ainda tem sido o método laboratorial mais 

utilizado, no entanto, para que se conclua o diagnóstico final do 

Pioderma Gangrenoso é necessário associar à apresentação 

clínica do paciente com demais exames laboratoriais.  

  As medidas terapêuticas e respectivos desfechos, 

apontados nos estudos incluídos nesta revisão, estão dispostas 

na figura 2.  

 

Figura 2. Descrição dos estudos segundo delineamento, 

medidas terapêuticas utilizadas e principais desfechos clínicos 

em pacientes com pioderma gangrenoso (n=21). 
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Fonte: Pesquisa direta. 2020. 

  Os artigos convergiram ao mencionar a terapia 

farmacológica como principal manejo do Pioderma 

Gangrenoso, citando sete classes de fármacos para o 

tratamento. Nos 21 (100%) artigos, todos utilizaram ao menos 

um fármaco da classe dos corticosteróides como primeira linha 

de tratamento; 11 (52,38%) abordaram sobre fármacos 

imunossupressores; nove (42,85%) o uso de fármacos da 

classe dos medicamentos imunobiológicos; antibióticos foram 

citados por oito (38,09%); cinco (23,80%) mencionaram sobre 

fármacos antimetabólicos; dois (9,52%) citaram o uso de 

analgésicos na terapia e ao menos um (4,76%) inseriu o uso de 

anti-inflamatórios não esteroidais (AINES).   

  Dentro da terapia farmacológica sistêmica, cada classe 

possui um medicamento que foi citado em mais de um artigo, 

com exceção da classe de anti-inflamatório não esteroidal e dos 

analgésicos. A prednisona foi a mais frequente dentro dos 

corticosteróides; dentre os imunossupressores o mais citado foi 

a ciclosporina; o infliximab foi destaque na classe dos 

medicamentos imunobiológicos; sobre antibióticos o fármaco 

dapsona foi o mais recorrente; o metrotrexato foi o único 

medicamento da classe dos antimetabólicos citado em mais de 

um estudo. Os artigos que mencionaram analgésicos na terapia 

não nomearam nenhum medicamento da classe.  

  O uso dos corticosteróides foi visto de forma oral e 

endovenosa. O fato desta classe ser a mais frequente nesta 

revisão confirma a apresentação do Pioderma Gangrenoso 

como uma doença auto inflamatória, associada à patologias 

autoimunes. Como afirma Stanti (2018), os corticosteróides 

possuem ação anti-inflamatórias e imunossupressora, atuando 

diretamente na circulação das células imunológicas, 
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bloqueando a aglomeração neutrofílica no local da inflamação. 

O mecanismo para a cura do pioderma está baseado na 

imunossupressão, efeito que é induzido através de fármacos 

que possuem esta finalidade (RODRIGUES; CARNEIRO; 

SANTOS, 2016). Assim, os medicamentos imunossupressores 

são os segundos mais utilizados no tratamento do Pioderma 

Gangrenoso, com apontam os resultados desta revisão, 

geralmente, usados concomitantemente com os 

corticosteróides.    

  Dos estudos que utilizaram antibióticos, concomitantes 

com os corticóides, apenas um afirma o uso desta classe como 

medida profilática, considerando o risco de infecção na lesão. A 

dapsona foi o antimicrobiano mais citado nesta revisão, 

destacando que apesar de ser um antimicrobiano, é a mais 

usada em tratamento de doenças dermatológicas, como a 

hanseníase por exemplo (FUGI, 2019)  

  Além da terapia farmacológica sistêmica, demais formas 

de tratamentos foram apresentados. A terapia tópica foi a mais 

associada à farmacológica, sendo citada em 18 (85,71%) 

artigos, seguida de procedimentos cirúrgicos presentes em seis 

(28,57%) estudos, terapias com imunoglobulinas em três 

(14,28%) e na câmara hiperbárica (oxigenoterapia hiperbárica), 

citadas em dois (9,52%) artigos. Dentro dos procedimentos 

referentes ao tratamento tópico, foram apresentados o uso de 

esteróides, antibióticos e de imunossupressor. Também foram 

mencionados os materiais utilizados para o curativo e limpeza 

da lesão, sendo o soro fisiológico e a sulfadiazina de prata os 

únicos citados em dois estudos, os demais materiais e 

coberturas foram mencionados apenas uma vez.  
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  Para que haja uma cicatrização eficaz e resolutividade 

da lesão, se faz necessária a combinação de terapias 

sistêmicas e cuidados locais a fim de minimizar as dores, evitar 

o surgimento de grandes cicatrizes e a proliferação das lesões 

(GRAÇAS; ALECRIM; LYON, 2016). Entretanto, sem um 

tratamento farmacológico sistêmico, as terapias locais não são 

capazes de promover a completa cicatrização das feridas. De 

acordo com as aplicações nesta e outras pesquisas, o indicado 

é que a área acometida pelas lesões do pioderma receba 

limpezas com soluções fisiológicas e curativos de oclusão 

(RODRIGUES; CARNEIRO; SANTOS, 2016).  

  Quanto aos procedimentos cirúrgicos, os mais 

frequentes foram desbridamentos, enxertos, e houve o caso de 

duas amputações de dedos, descritas em um só estudo. No 

entanto, outros estudos afirmam que desbridamentos não são 

indicados como forma de tratamento para esta patologia, nem 

devem ser realizados em casos de suspeita. Os 

desbridamentos estão associados à piora do quadro, pois 

possuem o potencial de provocar o fenômeno da patergia, fator 

desencadeante para o Pioderma Gangrenoso em 40% dos 

casos confirmados (BUSATO et al., 2016; MOMENI; 

SATTERWHITE; EGGLESTON, 2015).  

  Além das formas de tratamentos mais conhecidas, uma 

nova terapia foi apresentada. A oxigenoterapia hiperbárica 

(OHB) mostra-se como um tratamento adjuvante a terapia 

medicamentosa recomendada no tratamento do pioderma 

gangrenoso. É campo de atuação do enfermeiro, desde o ano 

de 2008. Esta terapia consiste na difusão sistêmica de oxigênio 

em concentrações elevadas, maior que a atmosférica absoluta 

(ATA), num curto período de tempo. Pode ser administrada por 
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via aérea ou sanguínea promovendo a neovascularização e 

cicatrização de feridas, elevando o oxigênio tecidual 

restaurando a angiogênese capilar e induzindo a formação do 

tecido de granulação, possui efeito antimicrobiano (LÖNDAHL; 

BOULTON, 2020; ANHEUSE et al., 2018). É importante 

destacar que a escolha do tratamento, manutenção ou 

alteração deste, sempre irá de acordo com a resposta 

apresentada pelo paciente, sendo fundamental um 

acompanhamento interprofissional.  

  Dentre as complicações apontadas pelos autores, a 

infecção no local da lesão foi mencionada em nove (42,85%) 

estudos, que por se tratarem de lesões abertas, são recorrentes 

às infecções relatadas, sendo necessário o uso de antibióticos 

para combatê-las. Casos de óbitos foram referidos em quatro 

(19,04%) estudos: dois deles devido a complicações 

decorrentes do tratamento, um terceiro estudo relatou uma 

morte por sepse de P. aeruginosa e o quarto estudo não 

apresentou informações sobre o óbito. Houve relato de 

insuficiência renal, sepse e efeitos colaterais como náusea e 

diarreia, ambos relacionados aos efeitos do tratamento 

farmacológico, sendo cada em um (4,76%) estudo 

respectivamente.  

 

CONCLUSÕES  

 

  A complexidade na definição da etiologia do pioderma 

gangrenoso, tornar-se um desafio para o diagnóstico efetivo e 

abordagem terapêutica eficaz. 

  Apesar do forte embasamento teórico-científico, os 

artigos desta revisão apresentam baixo nível de evidência. 
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Pertecentes a periódicos da área da medicina, elucidam a 

escassez de publicações científicas nas demais áreas de 

conhecimento da saúde, sobretudo na enfermagem. 

  Destacando que, o trabalho em equipe realizado de 

forma interprofissional é fundamental para proporcionar a troca 

de conhecimentos e fomentar as publicações disponíveis, 

alterando o cenário da produção científica futuramente. 
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RESUMO: O Preconceito, a discriminação e a ignorância são 
conceito que ainda estão impregnados na sociedade e 
corroboram a perpetuação da LGBTfobia e descaso na 
formação de profissionais da saúde. Acresce a isso, o 
despreparo profissional para o atendimento da comunidade 
LGBT na rede pública de saúde. Assim, os determinantes 
socioculturais atrelados a heteronormatividade, que predomina 
na sociedade, promovem o aparecimento do discurso da não 
diferença nos locais onde a promoção de saúde e prevenção de 
agravos deveriam suprimir os preconceitos. Não obstante, a 
luta constante por visibilidade e aceitabilidade social é marcante 
na comunidade LGBT, que encontra-se a mercê do status quo 
dicotômico. Atrelado a isso, o processo de adequação aos 
padrões de masculinidade e feminilidade impulsionam a disforia 
de gênero, bem como o sentimento de inadequação social. Em 
suma, a formação profissional e o acesso à saúde, no Brasil, 
ainda é segregador e dicotômico. Para tanto, o presente 
trabalho, por intermédio da revisão narrativa, busca trazer a luz 
essa temática que emerge como fundamental para se pensar 
em alternativas de facilitar, a comunidade LGBT, a 
acessibilidade a saúde de qualidade. Alia-se a isso, a 
necessidade de descontruir os padrões heteronormativos, 
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principalmente, entre os profissionais da saúde com o fito de 
promover uma saúde mais integrativa e igualitária. 

Palavras-chave: Sexualidade. Identidade de Gênero. Sistema 

Único de Saúde. Direito à Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A heteronormatividade é um determinante sociocultural 

que foi alicerçado durante os anos e se estabeleceu como um 

condicionante de convivência na sociedade. Atrelado à essa 

dicotomia, noções de feminilidade e masculinidade corroboram 

a perpetuação da desigualdade de gênero e preconceitos 

ligados à orientação sexual.  

A priori, a masculinidade representa as características 

inerentes e determinantes do que é “ser homem”. Assim, traços 

fenotípicos e comportamentais reverberam e qualificar a figura 

masculina. Imerso nesse contexto, a masculinidade tóxica 

apresenta-se como uma máxima na ratificação do gênero.  

Tal conceito baseia-se na imposição de crenças, normas 

e comportamentos que determinam a forma como um “homem” 

deve agir. Para Ferreira e de Oliveira (2020), a autoridade 

impositiva e a altivez são características masculinas 

naturalizadas que perpetuam até a atualidade em decorrência 

do patriarcalismo sociocultural. 

Alia-se a isso, as percepções de Bourdieu (2019), pois 

para ele a hipercompetitividade, autossuficiência e o 

individualismo são caracteres marcantes da chamada 

“dominação masculina”. Dessa forma, a masculinidade 

representa, não apenas um “livro de etiquetas masculinas”, mas 

uma forma de suprimir/atenuar a figura feminina. 
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Semelhante a masculinidade, a feminilidade traz consigo 

as determinações de como a mulher deve se vestir, portar, 

andar e falar perante a sociedade. De Almeida e Gomes (2018) 

reiteram que a feminilidade é um conjunto de taxações 

socioculturais que qualificam a mulher. Logo, determinar de que 

a mulher é o “sexo frágil” é, nada mais, do que uma ratificação 

da posição subalterna perante o homem.  

Não obstante, a comunidade LGBT vê-se, cada vez mais 

impactada com as conformações sociais vigentes. Afinal, 

aceitar e viver a sua orientação sexual e/ou identidade de 

gênero divergente no "padrão" é, ainda, um processo doloroso. 

Tal fato, deve-se a inadequação aos padrões socialmente 

aceitos, assim, inúmeras pessoas se veem a mercê da violência 

e discriminação.  

Destarte, Pereira (2017) afirma que a conquista dos 

direitos da população LGBT só foi possível devido aos 

movimentos pró-LGBT que, desde a década de 70 no Brasil, 

reivindicavam à promoção e prevenção em saúde para a 

população LGBT em meio a epidemia de HIV/SIDA da época.  

Não obstante, as  “ondas” nas décadas seguintes, 

influenciadas pelos ideais do Movimento Sanitarista, 

culminaram nas primeiras políticas públicas voltadas à essa 

população que, no entanto, não refletiram em uma equidade no 

tocante à qualidade do assistencialismo à saúde ofertado para 

essa comunidade (DE MORAESA; BERNARDELLIA, 2019). 

Tais falhas ainda perpetuantes no dia-a-dia do processo 

de saúde, apenas elucidam a importância de políticas públicas 

voltadas à essa população, bem como a Política Nacional de 

Saúde LGBT com a capacitação profissional prevista e a 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde que, 

segundo Ferreira et al. (2019) é a chave para uma mudança 
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positiva nas práticas profissionais no contexto do SUS, suas 

diretrizes e princípios. 

O objetivo deste trabalho é discutir o que a literatura já 

traz a respeito da saúde LGBT e as barreiras para o acesso à 

saúde, ampliando, assim, o debate sobre indivíduos 

minoritários, invisibilizados pela opressão cisheteronormativa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo consiste em uma revisão  documental 

bibliográfica indireta, de cunho qualitativo. Para atender os 

objetivos dessa pesquisa, optou-se por uma revisão narrativa, 

na qual os autores escolheram artigos que julgaram mais 

pertinentes para a discussão.  

Assim, é preciso citar, inicialmente, Dos Santos Alves; 

Bortolin; Alcará (2018), quando utilizaram a mesma 

metodologia, descreveram que, no princípio, era esperado  que 

uma simples leitura do resumo ou dos procedimentos 

metodológicos fosse suficiente para determinar uma discussão. 

Entretanto, técnicas de domínio da leitura completa do artigo 

foram necessárias.  

Nesse sentido, esse trabalho tem uma proposta 

inovadora: criar um debate ainda tímido, escasso e 

invisibilizado pela ciência. Portanto, é necessário expor 

discussões dispersas por “entrelinhas científicas”, isto é, dentro 

de diversos artigos que tangenciam o tema, mas não elevam de 

forma cirúrgica o debate. 

Este debate se refere ao modo como o público LGBT 

ainda encontra profundas resistências na tentativa de abrir a 

porta de entrada ao SUS e à atenção em saúde de forma global.  
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Diante disso, é inaugurar uma linha metodológica de 

pensamento, onde tais assuntos serão abordados, mediante 

evidências científicas, e congregados à uma única discussão 

final. 

Essa linha foi pautada em quatro pontos, cujo objetivo foi 

descrito anteriormente. Os tópicos são: Cultura e sociedade 

cisheternormativa; História sociocultural da LGBTfobia na 

saúde; SUS e movimento LGBT; O muro entre o profissional de 

saúde e o indivíduo LGBT. 

Assim, para tornar metodologicamente lógico a linha de 

debate adotada e para preencher os objetivos desse trabalho, 

artigos foram selecionados a partir de três plataformas: Google 

Scholar; Pubmed e Scielo.  

Esses artigos seguiram os critérios de inclusão: até cinco 

anos de publicação; conclusões relevantes para o tópico em 

questão; publicado pela primeira vez pelos autores. 

Ainda, utilizou-se os seguintes critérios de exclusão: 

artigos de revistas sem índex e artigos com processos 

metodológicos sem fundamento. 

Assim, inicia-se um afunilamento de macro temas, 

conduzindo-os para um questão tão pouco explorada: o público 

LGBT encontra entraves no acesso à saúde, mas esses 

entraves fazem parte de que esfera do processo de acesso à 

saúde? Em qual ponto as falhas ocorrem? Porque corpos 

divergentes não são aceitos dentro de um ambiente universal, 

científico e rico em humanidade como as ciências médicas?  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. Cultura e sociedade cisheternormativa 

A mulher na sociedade ainda é compreendida como 

subalterna ao homem. Tal fato deve-se a persistência e 

naturalização da heteronormatividade que corrobora a 

perpetuação do status quo segregador (FERREIRA; DE 

OLIVEIRA, 2020).  

Essa percepção sociocultural alicerça a ideia de restrição 

da mulher ao papel de mãe e dona de casa. Assim, Bourdieu 

(2019) explica que a existência de um processo de 

internalização dos comportamentos opressivos inatos, 

referentes a dominação masculina, atrelados ao controle 

biológico, em que a mulher é inferior ao homem, corroboram a 

persistência dessa realidade dicotômica. 

Soma-se a rotulação referente a cada sexo, assim os 

indivíduos passam a vida toda agindo e seguindo um protocolo 

socialmente estabelecido, ou seja, as características dos 

indivíduos são estereotipadas de acordo com cada grupo.  

A partir do momento que essas relações sociais são 

percebidas, emerge o movimento feminista para contornar a 

desigualdade de gênero. Para Ferreira e De Oliveira (2020), os 

movimentos feministas começam a questionar o ideal de 

homem na sociedade contemporânea, desenvolve-se uma 

expressão de rejeição aos atributos normativos que outrora 

foram aceitos na sociedade.  
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Assim, cria-se um ambiente de aversão e coerção ao 

controle da sociedade patriarcal. Acresce a isso, um processo 

crescente de ratificação da posição masculina na sociedade, 

com o fito de perpetuar o patriarcado. Logo, a popularização da 

masculinidade tóxica reverbera o incentivo a comportamentos 

violentos e repressivos a fim de legitimar a supremacia 

masculina.  

A personificação desses ideais é Simone de Beauvoir ao 

apresentar a máxima  “não se nasce mulher, torna-se”. Tal frase, 

reverbera o fato de que as mulheres são ensinadas a portar-se 

como mulher, ou seja, aprendem o seu papel social de 

submissão perante a figura masculina.  

Tais denúncias culminaram no desenvolvimento de 

manifestações que objetivavam a isonomia dos sexos e o 

colapso da dominação masculina. Esse domínio é politicamente 

positivo para os homens, pois os coloca em um patamar de 

privilégio. Nesse contexto surge o que De Moura (2019) 

denominou de controle biopolítico.  

Em meio a uma busca por legitimidade e reconhecimento 

de que o homem é o detentor do poder, o essencialismo 

biológico, no século XIX, buscou categorizar o sexo de acordo 

com as relações dominação.  

Tal filosofia, pautava-se nas diferenças anatômicas para 

definir o papel biológico esperado para cada sexo e os 

transformava em categorias de manutenção da hierarquia 

social, onde o pênis simbolizava a força e virilidade e a vagina, 

a fragilidade e inferioridade.  
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Em contrapartida a essa perspectiva, Judith Butler 

(Haddad, 2018) desenvolve a teoria da performatividade, onde 

afirma que desde a concepção do indivíduo, este executa 

performances esperadas para o seu gênero. Entretanto, são 

ações alienadas e repetitivas que representam noções sociais 

construídas e consolidadas na sociedade.  

Entrelaçada a essa dicotomia do sexo, a comunidade 

LGBT vê-se predeterminada a se comportar de acordo com seu 

sexo biológico. Assim, noções de feminilidade e masculinidade 

fervem esses corpos sexuais e gêneros distintos.   

Para De Moura (2019), a masculinidade é entendida 

como um conjunto de processos que produzem distinções de 

gênero baseado nas relações assimétricas de poder.  

Alia-se a isso, a masculinidade tóxica que consiste na 

coleção interligada de normas, crenças e comportamentos que 

determinam a masculinidade, noções estas prejudiciais para 

mulheres, homens e crianças, a qual criam uma defesa de que 

a masculinidade está ligada a virilidade e agressividade. Assim, 

esses conceitos ratificam o caráter opressivo, competitivo, 

homofóbico, sexista e misógino da masculinidade tóxica 

(SCULOS, 2017).  

Ademais, a percepção de Sculos (2017) sobre a virilidade 

e masculinidade opressiva que tem contribuído, ajudado e 

cooperado para o processo de identificação do “ser homem”. A 

ratificação desse modelo hegemônico de masculinidade 

contribui para a formação de uma estrutura organizacional que 

reforça a formação e reprodução das relações sociais, 

hierarquias e práticas corporativas de gênero. 
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Não obstante, a feminilidade emerge como um dos 

conceitos que mais impactam a forma como o trans deseja ser 

visto pela sociedade. Para De Almeida e Gomes (2018), a 

feminilidade é entendida como os caracteres, ações e 

comportamentos que determinam o que é “ser mulher”.  

Assim, a percepção de que a feminilidade é um conceito 

bastante naturalizado, mas controverso, pois é definido de 

maneira arbitrária e hegemônica dentro de uma sociedade 

machista. 

Para Bourdieu (2019), a roupa foi um dos primeiros 

produtos a denunciar a acomodação do corpo feminino em um 

padrão socialmente definido através da estética da feminilidade. 

Para ele, o que existia (e ainda existe) uma classificação da arte 

de “se fazer pequena”, onde a moda de consumo força as 

mulheres a fazerem gestos curtos e delicados, devido ao 

desconforto das vestimentas apertadas.  

Nesse sentido, o que se propõe é uma feminilidade 

lastreados de padrões estéticos que influenciam a forma como 

o corpo é apresentado para a sociedade, para além de roupas, 

gestos e expressões. Dessa forma, aspectos inerentes a 

personalidade feminina e imposições sociais ditam a forma 

como a mulher deve ser vista.  

Acresce a isso, a problematização da lógica hegemônica 

do sexo biológico como um determinante da identidade de 

gênero, o que promove entre alguns grupos sociais o desejo 

pela fuga dessa lógica binária e dicotômica (POPADIUK; 

OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2016).  



COMUNIDADE LGBT: BARREIRAS NO ACESSO À SAÚDE 

72 
 

Em meio a esse cenário, o preconceito e discriminação 

aos transexuais são impulsionados a optarem por além do 

processo transexualizador oferecido pelo Sistema Único de 

Saúde. Logo, a busca pela aceitação intra e interpessoal 

promove na comunidade LGBT uma luta constante por 

adequação social, utilizando de acessórios que consolidam sua 

identidade de gênero, omitindo sua individualidade com essa 

identidade.   

2. História sociocultural da LGBTfobia na saúde 

A LGBTfobia carrega inúmeros sentidos que 

representam preconceitos e discriminações contra a 

sexualidade de lésbicas, gays e bissexuais e contra as 

identidades de gênero de pessoas transgêneros. Os estudos 

realizados sobre a sexualidade comumente são afetados pelos 

padrões morais e religiosos que ratificam a 

heteronormatividade.  

Dessa forma, a busca por causas “normais” para 

patologias e a reprodução do preconceito no sistema de saúde, 

conduzem a um processo de unilateralidade da cura, 

perpetuando o modelo biomédico e excluindo a necessidade de 

compreender o paciente como um todo. Assim, contata-se que 

para alguns médicos e profissionais da saúde, a 

homossexualidade é uma doença, que precisa de cura 

(JUNQUEIRA, 2010). 

A homofobia apresenta-se como um preconceito contra 

as pessoas que exercem comportamentos homoafetivos. 

Existem variadas formas de expressar esse preconceito, sendo 

a violência velada uma das mais constantes na sociedade atual. 

Dessa forma, cria-se uma tentativa de invisibilização dessa 

comunidade, onde a violência e a marcante discriminação são 

marcantes. Portanto, a busca pela visibilidade e 
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reconhecimento social estão atrelados ao medo de segregação 

(ROSA, 2017). 

O fenômeno de invisibilizar a pessoa LGBT, pode ser 

usado para explicar a manutenção do status quo hegemônico 

cisgênero heterossexual, na qual caso não haja desde as 

primeiras socializações da crianças o diálogo sobre as demais 

identidades que não a heterossexual, não é cabível esperar a 

inexistência de comportamentos confusos e estranhamentos 

por parte das crianças frente a comportamentos desconhecidos 

de um dos seus colegas, o que pode, por muitas vezes, 

promover piadas e violências socialmente naturalizadas 

(JUNQUEIRA, 2010). 

Alia-se a isso, a percepção de a homofobia e o sexismo 

impulsionam um ao outro. Logo, a lógica binária que determina 

a masculinidade e a feminilidade como polos dicotômicos 

socialmente aceitos induz que a homossexualidade é uma 

forma de “disforia de gênero”.  

Passando a ser visto como algo “anormal”, até mesmo 

patológico. Soma-se a isso, a conceituação de sexismo como 

uma distinção rígida entre os gêneros atrelados a uma relação 

desigual de poder e aos preconceitos construídos que ratificam 

a desigualdade (ROSA, 2017). 

No que tange a transfobia, muitos dos direitos 

fundamentais às pessoas trans são negligenciados e 

burocratizados através de processos morosos, como a 

mudança do nome social.  

A perceptível dificuldade em usar o nome social e de 

adequar os registros civis estão presentes na vida de uma 

pessoa transgênero. Aliado a isso, a dificuldade de usar os 

banheiros públicos, as ameaças de morte e qualquer outra 

manifestação de preconceito reverberam a discriminação 
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enraizada no ideário social, o que legitima e naturaliza o 

preconceito. 

Se faz ímpar, portanto, analisar o contexto da saúde 

pública que permeia essa discussão. Entende-se, a priori, que 

saúde é um estado de completo bem-estar físico, psicológico e 

social, e não apenas a ausência de afecções ou doenças de 

acordo com a Organização mundial da Saúde (OMS) desde 

1947, quando o conceito foi apresentado.  

No entanto, hodiernamente o modelo de assistência à 

saúde mais presente é o biomédico, modelo que pode ser 

considerado fragmentador do homem, desumanizador, 

negacionista de fatores psicossociais e alienador do trabalho 

médico (TERRA; CAMPOS, 2018). 

É no contexto do regime militar brasileiro que surge o 

Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) durante a 

década de 70, como uma mobilização social em prol da 

redemocratização, que se revoltaram com as desigualdades e 

a mercantilização da saúde, lutando por uma sociedade 

inclusiva na qual a saúde é um direito universal da cidadania 

(SOUTO; OLIVEIRA, 2016). 

Envolvido nesse contexto, é possível citar a “primeira 

onda” de manifestações pró-LGBT durante a década de 70 no 

Brasil, reivindicando a promoção e prevenção em saúde para a 

população LGBT em meio a epidemia de HIV/SIDA da época. 

A partir da década de 90, ainda influenciados pelos ideais do 

movimento sanitarista, ativistas começaram a discutir de forma 

mais ativa questões relacionadas com a saúde de forma mais 

ampla e a formulação de políticas públicas voltadas para essa 

população (PEREIRA, 2017). 

Vale destacar que políticas de saúde voltadas à 

população LGBT foram pensadas, formuladas e estimuladas de 



COMUNIDADE LGBT: BARREIRAS NO ACESSO À SAÚDE 

75 
 

forma compartilhada com os movimentos sociais de cada época 

(NEGREIROS et al., 2019). 

O então chamado  “movimento homossexual”, nascido no 

Brasil em finais dos anos 1970, transformou-se nos últimos 

anos em um dos movimentos sociais de maior expressão no 

país (LIMA; SOUSA; DANTAS, 2016). 

A partir dos últimos parágrafos citados, torna-se evidente 

que a conquista e o usufruto do direito à saúde nunca foi, para 

a comunidade LGBT, um evento ou um marco, e sim um 

processo de lutas e articulações sociais que atravessa 

gerações perpetuando-se até os dias atuais.  

Outro ponto a se destacar é que por mais que a luta e as 

reivindicações sejam permanentes, as conquistas apresentam-

se de forma intermitente, juntamente com a garantia e 

efetividade de seus direitos, que mesmo após assegurados por 

leis e políticas públicas, precisam ser legitimados pela 

sociedade, o que por si só já se apresenta como outro processo 

permanente de luta. 

3. SUS e movimento LGBT 

Com o sucesso do movimento, cada vez mais 

conferências a nível estadual surgiram, abordando temas como 

a saúde do trabalhador, saúde da mulher, saúde mental, o que 

culminou com a VIII Conferência Nacional de Saúde, que 

posteriormente seria a base para a Lei Orgânica da Saúde 

(SOUTO; OLIVEIRA, 2016). 

Negreiros et al. (2019) defende que ao analisar a história 

referente a saúde da população LGBT, fica clara a importância 

dos determinantes sociais em saúde e os impactos deles 

oriundos das suas orientação sexual e identidade de gênero 

perante o processo saúde-doença-cuidado, pois tais 
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determinantes podem aumentar a fragilidade social desse 

grupo, sendo a saúde afetada diretamente. 

Durante os anos em que o modelo biomédico, refletindo 

os pensamentos advindos do Relatório Flexner, perpetuou-se 

como modelo hegemônico, os ideais do que se entendia como 

saúde em muito eram diferentes dos atuais.  

Segundo Meireles, Fernandes e Silva (2019), 

principalmente após o surgimento do SUS, a adequação da 

prática em saúde, considerado um fator para a qualidade em 

saúde para a OMS, tornou-se cada vez mais necessária, devido 

ao caráter humanístico, integral e multidisciplinar. 

A lógica hegemônica da heteronormatividade cis, está 

presente para além da esfera pessoal de cada indivíduo, 

perpetuando-se também pela assistencia em saúde fornecida 

pelos profissionais do SUS.  

Como indica o trabalho de Negreiros et al. (2019) que 

avaliou 14 médicos de diferentes especialidades, de diferentes 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) de uma capital do Nordeste 

brasileiro: nenhum dos entrevistados havia realizado qualquer 

atividade de capacitação que o preparasse para atender a 

população LGBT.  

Isso demonstra a falta de resolutividade das políticas 

públicas quanto a capacitação médica e, por consequência, 

quanto à garantia dos direitos em saúde presentes na 

Constituição Federal vigente. 

A partir da pesquisa supracitada, é possível questionar 

acerca da permanência desses indivíduos dentro do sistema de 

saúde, já que o despreparo e a provoca o sentimento de 

estranheza que, ao somado com as construções sociais, pode 

ser externalizado na forma de LGBTfobia.  
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De maneira similar, Rosa (2017) afirma que caso não 

haja desde as primeiras socializações da crianças o diálogo 

sobre as demais identidades que não a cisgênero 

heterossexual, não é cabível esperar a inexistência de 

comportamentos confusos e estranhamentos por parte das 

crianças frente a comportamentos desconhecidos de um dos 

seus colegas, o que pode, por muitas vezes, promover piadas 

e violências socialmente aceitas que, nesse caso, refletem no 

comportamento profissional do indivíduo. 

Tal prerrogativa pode ser confirmada no estudo no 

mesmo autor, que apresentou como relato de um dos médicos 

a seguinte frase: 

A pessoa tem que aceitar seu nome como é! Não tem 

problema o nome não condizer com a aparência 

porque existem pessoas normais que têm nome de 

homem sendo mulher. Por exemplo, eu tenho uma 

prima que se chama Maria João (M5) (Negreiros et 

al., 2019, p. 6). 

Consoante ao que fora encontrado por Negreiros (2019), 

a pesquisa de Rosa (2017) traz o entendimento de que a 

homofobia, na área médica, está extremamente relacionada às 

esferas da sexualidade, assim, são fortemente afetadas por 

padrões morais e religiosos reverberados nos ambientes 

hospitalares.  

Ademais, Rosa (2017) explica sobre percepção médica 

de que os transexuais são vistos como doentes e que precisam 

de uma “cura”. Essa unilateralidade da percepção social 

possibilita a busca por um meio de exterminar a patologia e não 

de compreendê-la como um fenômeno inerente ao indivíduo 

trans.  
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Ou seja, por meio dessa fala, podemos ver que não é 

incomum encontrar profissionais capacitados quanto ao 

atendimento da população LGBT, mas também existem casos 

recorrentes de incompreensão acerca das necessidades 

específicas de cada grupo.  

O grande problema está na manutenção do indivíduo 

dentro do acompanhamento de saúde, já que além de todas as 

dificuldades encontradas no acesso à rede básica, ainda 

precisam enfrentar o preconceito presente pelos profissionais 

de saúde, o que por vezes faz com que o paciente esconda sua 

identidade de gênero ou orientação sexual, busque outras 

formas de suprir suas demandas ou apenas ignore-as.  

Fica o seguinte questionamento: se o acesso à atenção 

primária já se apresenta tão cheio de empecilhos à essa 

população, o quão difícil será o acesso dessas pessoas ao seu 

direito à saúde, visto que a porta de entrada se encontra 

emperrada? 

4. O muro entre o profissional em saúde e o 

paciente LGBT 

O profissional de saúde deve ter compromisso social 

com a cidadania, a dignidade humana, a integralidade do 

processo de saúde e a capacidade de identificar os 

determinantes sociais presentes no processo saúde doença. 

Além disso, Negreiros et al (2019) afirma que o currículo 

do profissional deve ser construído de tal forma que a 

compreensão do contexto plural e diversidades culturais, 

incluindo diretrizes éticas e humanística que o tornem um 

agente ativo na promoção de cidadania.  

Não obstante, os profissionais devem estar aptos a levar 

a compreensão dos determinantes sociais, comportamentais e 
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psicológicos inclusive quando em equipes atuantes no processo 

saúde-doença-cuidado.  

Destarte, Negreiros et al. (2019) acredita que o processo 

de mudança de concepção com relação à população LGBT não 

depende apenas da melhoria nas unidades de saúde, e sim no 

modo como pensam e atuam os profissionais envolvidos nesse 

processo.  

No entanto, é raro encontrar profissionais com 

qualificação adequada para atender as demandas específicas 

da saúde da comunidade  algo que se apresenta já a algum 

tempo e que leva os usuários LGBT do sistema público de 

saúde a esconder os reais motivos que os levaram a procurar o 

atendimento devido o medo de revelar sua orientação sexual ou 

identidade de gênero.  

O desconhecimento por parte das equipes e profissionais 

de saúde referente aos termos, conceitos como a orientação 

sexual, os gêneros não cis, e as demandas específicas da 

atenção à população LGBT, de cada grupo integrante da sigla. 

Tal desconhecimento, comumente limita as ações de promoção 

de saúde devido essa barreira comunicativa e de compreensão, 

bem como fora encontrado no trabalho de De Moraes e  

Bernadellia (2019).  

Partindo-se do pressuposto supracitado de que um dos 

pilares da manutenção do Sistema Único de Saúde, segundo 

França et al., (2017), é a formação de profissionais 

competentes e aptos a promover saúde, foi instituída a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde, que pode ser 

definida como “um conceito pedagógico que relaciona ensino, 

serviço, docência e saúde, contribuindo para o desenvolvimento 

profissional, a gestão setorial e o controle social”. 
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A educação permanente em saúde possui como 

propósito o norteamento e qualificação dos profissionais do 

sistema público de saúde, com a finalidade de trazer uma 

mudança positiva nas práticas profissionais com base no 

contexto público de saúde seguindo o princípio da 

descentralização do SUS (FERREIRA et al., 2019). 

A educação permanente em saúde pode ser descrita 

como um processo de aprendizagem no trabalho por meio da 

inserção do ato de aprender e de ensinar no dia-a-dia do 

ambiente de saúde, quer sejam unidades básicas, hospitais ou 

clínicas.  

Dessa maneira, é possível garantir que as 

transformações nas práticas profissionais não só ocorram, mas 

se mantenham, já que essa transformação é alicerçada em 

problemas enfrentados no cotidiano do profissional, levando em 

consideração tanto o saber teórico quanto a experiência 

adquirida de forma prévia, sempre com enfoque nas principais 

necessidades de saúde da população, de modo a garantir o 

desenvolvimento dos trabalhadores e aumentar sua 

resolubilidade (VENDRUSCOLO, 2016). 

A formação profissional na área da saúde deve buscar o 

aprimoramento das condições de atendimento dos serviços de 

saúde, quer seja no âmbito individual desses atendimentos, 

quer seja no âmbito das populações como um geral, bem como 

a população LGBT, além de direcionar o desenvolvimento da 

autonomia das pessoas (DA SILVA, 2020). 

Com o fito de promover mecanismos específicos para a 

resolução da inequidade referente à saúde da pessoa LGBT 

quando comparada às demais, surge a Política Nacional de 

Saúde Integral LGBT, que possui como objetivos gerais 

“promover a saúde integral da população LGBT, eliminando a 
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descriminação e o preconceito institucional e contribuindo para 

a redução das desigualdades e para consolidação do SUS 

como sistema universal, integral e equitativo” e, para tal, sua 

sétima diretriz afirma que deverá ser incluída a temática LGBT 

no processo de educação permanente que fossem 

desenvolvidos pelo sus, inclusive para os trabalhadores e 

integrantes dos Conselhos de saúde. 

Dentro da Política Nacional de Saúde de LGBT, a 

educação permanente é discutida como ferramenta para a 

necessidade da sensibilização dos profissionais de saúde em 

relação dos direitos de LGBT, com inclusão de temas como a 

livre expressão sexual (Silva et al,. 2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir do que foi exposto, torna-se evidente a 

necessidade de se estudar a saúde LGBT para além das 

dificuldades do indivíduo LGBT, mas também dos profissionais 

da saúde em prestar o atendimento de forma satisfatória, plena 

e equitária. 

A cultura cisheteronormativa é preponderante no Brasil e 

isso é um dos primeiros pontos que inviabilizam o acesso dos 

indivíduos "desviantes" ao SUS.  

Tal fato eleva ainda mais a importância das Unidades 

Básicas de Saúde, bem como a promoção de saúde em si, visto 

que são essas as portas de entrada do paciente, por muitas 

vezes fragilizado, em busca de ajuda para suas demandas de 

saúde.  
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Assim, entra a figura do profissional de saúde, o qual 

ainda necessita de capacitação para atender com qualidade 

cada indivíduo do universo LGBT, bem como as demandas 

específicas de cada grupo. Se faz ímpar desde a graduação, 

que, apesar de ter adotado ao longo dos anos um perfil mais 

social, continua a subvalorizar a importância dessa parcela da 

população brasileira.  

Desta forma, é necessária a adoção de disciplinas 

específicas dentro da graduação que visem abranger de forma 

holística as minorias sociais, dentre elas, a comunidade LGBT 

ao invés manter o estudo acerca de patologias pontuais as 

quais são, devido à esteriótipos, associadas à pessoa LGBT. 

 O estudo da comunidade LGBT deveria ser tão comum 

quanto o estudo acerca de qualquer outro grupo populacional, 

sempre de forma aditiva, ou seja, estar dentro da comunidade 

LGBT não exclui as demais características do indivíduo, apenas 

apresenta mais uma peça formuladora do todo que representa 

cada paciente, sendo necessário ética e empatia e capacidade 

de analisar os determinantes sociais de cada paciente para, 

então, promover saúde.  
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RESUMO: Com a transição epidemiológica as Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) ganharam destaque no 
cenário da saúde. Essas patologias podem alterar de forma 
significativa a qualidade de vida dos indivíduos, restringindo 
atividades da vida diária. O trabalho em questão tem visa 
averiguar a prevalência e definir estratégias para combate às 
DCNTs na população idosa O estudo trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura, os dados foram retirados da 
BVS:LILACS, BDENF e MEDLINE. Foram selecionados artigos 
utilizando descritores: Doenças crônicas e idoso e excluídas as 
publicações anteriores à 2015, estudos que não fossem 
pertinentes ao assunto e repetidos. O trabalho foi constituído 
por 26 publicações que versaram sobre a temática “Doenças 
crônicas em pessoas idosas”. Os estudos demonstraram que 
mais da metade dos idosos possuem, no mínimo, uma DCNT e 
que dentre estas a de maior prevalência é a Hipertensão Arterial 
Sistêmica, seguida por Diabetes Mellitus. A presença dessas 
patologias no idoso resultam em uma menor autonomia, 
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causam uma autopercepção negativa de saúde e ainda possui 
reflexos na saúde mental do paciente. Um dos estudos indicou 
que 88,1% dos idosos apresentam dois ou mais fatores de risco 
para DCNT, sendo a inatividade física o mais prevalente. A 
atividade física foi vista como um dos mais importantes 
instrumentos para prevenção de doenças na população idosa. 
Portanto, a alta prevalência das DCNT em pacientes idosos, 
aponta para a necessidade de implementação de estratégias 
que visem a reversão ou a atenuação deste quadro, tendo em 
vista as repercussões dessas enfermidades na vida desses 
indivíduos.  

Palavras-chave: Doenças crônicas. idoso. Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o Brasil tem evidenciado em diversas 

áreas voltadas ao cuidado e gerenciamento em saúde, um novo 

contexto de transição, tanto demográfica quanto epidemiológica 

da população. Neste cenário, tem sido apresentado dados 

evidentes de uma redução da taxa de fecundidade e um 

aumento da expectativa de vida e, por conseguinte, uma 

mudança no perfil de adoecimento, o qual, anteriormente, 

caracterizava-se pela prevalência de doenças 

infectocontagiosas, sendo, atualmente, representado por 

afecções de caráter crônico (FERREIRA; MATTOS, 2018; 

RIZZARDO, 2019). 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) são 

consideradas uma condição que pode intervir de modo 

expressivo no nível da qualidade de vida dos indivíduos, bem 

como restringir os tipos de atividades da vida diária, desde o 

aspecto profissional ao social (TONINI, et.al. 2019). Quanto ao 
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aspecto socioeconômico, tais patologias podem mostrar 

repercussões em todas as classes sociais, com acentuada 

vulnerabilidade de determinados grupos, como a faixa etária 

idosa, bem como aquele de menor poder aquisitivo e menor 

nível de escolaridade, contribuindo para limitar a capacidade e 

habilidade laboral (MALTA et al., 2019; SILVA et al., 2018). 

Em virtude disso, tem-se visto uma alteração nas causas 

de morte, mais diretamente relacionada às DCNTs. Dentre 

estas, as que apresentam um maior comprometimento na 

saúde global são as doenças cardiovasculares, neoplásicas, do 

aparelho respiratório, diabetes mellitus (DM) e hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), verificando-se também importante 

relação com alguns fatores de risco, como tabagismo, etilismo, 

sedentarismo, hábitos alimentares inadequados e obesidade 

(SIMÂO et al., 2019; TONINI et. al., 2019; MIRANDA; 

NASCIMENTO;  NUNES, 2018). 

Dentre diversos estudos realizados no âmbito nacional, 

investigando a presença de DCNTs na pessoa idosa, merece 

destaque a pesquisa realizada por Rizzardo et.al. (2019), que 

apontou prevalência de HAS e DM, seguidas por outros agravos 

como, eventos do aparelho circulatório (acidente vascular 

cerebral e infarto agudo do miocárdio) e neoplasias.  

Salienta-se ainda, o alto impacto dessas duas DCNTs 

para o Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com dados 

disponibilizados pela plataforma virtual do Ministério da Saúde 

- DATASUS - nota-se um elevado índice de internações 

hospitalares, em pacientes com idade maior ou igual a 60 anos, 

no território nacional, no ano de 2019, totalizando 101.993 

hospitalizações devido à agudização da DM e/ou HAS. Por 

conseguinte, faz-se necessário destacar uma maior prevalência 
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dos casos nas regiões Nordeste, com 37.138 notificações, 

seguida pela região Sudeste com 33.328 casos (BRASIL, 

2019). 

A associação de duas ou mais DCNTs, denominada de 

multimorbidade, apresenta frequência significativa em pessoas 

idosas, com repercussão negativa na capacidade funcional e na 

qualidade de vida, e com maior demanda por cuidados gerais, 

contribuindo para o aumento da demanda de atendimentos 

contínuos aos serviços de saúde, culminando em maior risco de 

hospitalizações periódicas, de média e alta complexidade, com 

tempo mais prolongado e custos mais onerosos (MIRANDA; 

NASCIMENTO; NUNES, 2018).  

Nesse contexto, ratifica-se a vulnerabilidade da pessoa 

idosa quando pelas DCNTs, facilitando o desenvolvimento de 

síndrome da fragilidade, visto que o risco a internações 

prolongadas, corroboram para um impacto direto na capacidade 

funcional desta população. Desse modo, qualquer que seja o 

déficit apresentado pelo longevo, seja funcional, cognitivo ou 

psíquico, observa-se o impacto direto na independência deste 

(FLUETTI et.al., 2018). 

Diante do exposto, salienta-se que o processo de 

envelhecimento humano associado ao desenvolvimento de 

agravos crônicos, favorece à um aumento do grau de 

dependência e redução da autonomia do indivíduo. Nessa 

perspectiva, a assistência multidimensional à saúde do idoso, 

deve fundamentar-se em diretrizes clínicas e protocolos 

estabelecidos por equipe multi e transdisciplinar, capaz de 

reabilitar e promover um cuidado individualizado e humanizado, 

capaz de minimizar processos de agudização do quadro clínico 

desses indivíduos (FERREIRA; MATTOS, 2018).  
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O presente trabalho tem por objetivo averiguar a 

prevalência de DCNTs na população idosa, bem como quando 

se apresentam em associação. Por conseguinte, faz-se 

necessário investigar o impacto dessas afecções na qualidade 

de vida dos longevos. Bem como identificar quais são as 

estratégias necessárias para enfrentar essa nova realidade, a 

fim de dirimir os impactos tanto no sistema de saúde, quanto na 

vida dessa população.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta investigação caracteriza-se como uma revisão 

integrativa de literatura (RIL). Optou-se por tal método com o 

objetivo de realizar e organizar um levantamento de dados 

resultantes de pesquisas a respeito de um tema chave, de 

maneira clara e objetiva, para proporcionar a construção de um 

conhecimento científico (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 

2014). 

Para subsidiar a construção do presente estudo, 

elaborou-se as seguintes questões norteadoras: Qual a 

prevalência de DCNTs na população idosa, bem como suas 

associações? qual o impacto dessas afecções na qualidade de 

vida dos longevos? quais estratégias necessárias para 

enfrentar essa nova realidade?  

A coleta dos dados foi realizada no mês de agosto de 

2020, mediante a busca em fontes indexadas em bancos de 

dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Literatura Latino-

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

de Dados em Enfermagem (BDENF) e Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Os 
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descritores utilizados, a partir da busca em Descritores em 

Ciências da Saúde (DECS), foram associados ao operador 

booleano AND (“doença crônica” AND “idoso”).  

Após a filtragem, aplicou-se os seguintes critérios de 

inclusão para seleção da amostra final: texto completo 

disponível, que abordassem o tema no título ou resumo, idioma 

português, publicados entre o período de 2015 a 2019. Ao final, 

foi delimitada uma amostra de 26 artigos. 

 

RESULTADOS 

 

O estudo foi constituído por 26 publicações que 

versaram sobre a temática “Doenças crônicas em pessoas 

idosas”, conforme caracterização explicitada no Quadro 1 a 

seguir: 
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Quadro1- Distribuição da amostra contemplando título, base 

de dados, periódico e ano de publicação entre o período de 

2015 a 2019. 

 

TÍTULO BASE DE 

DADOS 

PERIÓDICO/ANO 

Prevalência de doenças 

crônicas em idosos 

atendidos na área de 

abrangência da estratégia 

saúde da família no interior 

do RS  

LILACS 

  

Estudos 

interdisciplinares 

sobre o 

envelhecimento  

2019 

Percepção da saúde e 

estado nutricional de 

pacientes hospitalizados 

com doenças crônicas 

LILACS Arquivos 

brasileiros de 

ciências da saúde - 

ABCS health sci    

2019 

Probabilidade de morte 

prematura por doenças 

crônicas não transmissíveis, 

Brasil e regiões, projeções 

para 2025 

MEDLINE Revista brasileira 

de epidemiologia 

(Online)  

2019 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=ABCS%20health%20sci
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=ABCS%20health%20sci
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Perfil dos idosos com 

doenças crônicas não 

transmissíveis internados 

em unidade de terapia 

intensiva 

LILACS/ 

BDENF 

  

Enfermagem em 

foco (Brasília) 

2019 

O idoso no ambiente 

hospitalar, suas 

comorbidades e a mudança 

na rotina durante o 

internamento em uma 

emergência  

 

LILACS/ 

BDENF 

 

 Revista Nursing 

(São Paulo)   

2018  

Repercussões do 

adoecimento crônico na 

saúde mental de pessoas 

idosas  

BDENF Revista de 

enfermagem da 

UFPE on line  

2018 

Atenção multiprofissional ao 

idoso em condição crônica 

na Estratégia Saúde da 

Família  

LILACS Revista brasileira 

de promoção da 

saúde  

 2018 

Doenças crônicas e 

sonolência diurna excessiva 

em pessoas idosas 

LILACS 

  

Revista brasileira 

de promoção da 

saúde 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Nursing%20(S%C3%A4o%20Paulo)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Nursing%20(S%C3%A4o%20Paulo)
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2018 

Fatores associados à 

autoavaliação negativa da 

saúde em idosos 

cadastrados nas Unidades 

Básicas de Saúde  

LILACS  Arquivos 

brasileiros de 

ciências da saúde - 

ABCS health sci  

 2018 

Perfil sociodemográfico e 

clínico de idosos usuários 

das Estratégias de Saúde da 

Família 

BDENF Revista de 

enfermagem da 

UFPE on line  

2018 

Idosos internados em um 

hospital escola: 

características clínicas e 

desfechos   

BDENF 

  

Revista de 

enfermagem da 

UFPE on line  

2017 

Multimorbidade associado à 

polifarmácia e 

autopercepção negativa de 

saúde  

 LILACS Revista brasileira 

de geriatria e 

gerontologia 

(Online)  

2017 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=ABCS%20health%20sci
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=ABCS%20health%20sci
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Condições de saúde física e 

mental dos idosos atendidos 

em urgência e emergência 

           

BDENF 

Revista de 

enfermagem da 

UFPE on line  

2017 

Prática de atividade física na 

terceira idade  

LILACS e 

BDENF 

  

Revista em 

Pesquisa 

(Universidade 

Federal do Rio 

Janeiro, Online)  

 2017 

Influência dos treinamentos 

aeróbio e resistido sobre os 

parâmetros metabólicos e 

cardiovasculares de 

mulheres idosas  

LILACS Pensar prático 

(Impr.)  

 2017 

Simultaneidade de fatores 

de risco para doenças 

crônicas não transmissíveis 

entre idosos da zona urbana 

de Pelotas, Rio Grande do 

Sul, Brasil  

MEDLINE  Caderno de Saúde 

Pública   

2017 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Pesqui.%20(Univ.%20Fed.%20Estado%20Rio%20J.,%20Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Pesqui.%20(Univ.%20Fed.%20Estado%20Rio%20J.,%20Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Pesqui.%20(Univ.%20Fed.%20Estado%20Rio%20J.,%20Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Pesqui.%20(Univ.%20Fed.%20Estado%20Rio%20J.,%20Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Pesqui.%20(Univ.%20Fed.%20Estado%20Rio%20J.,%20Online)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cad%20Saude%20Publica
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cad%20Saude%20Publica
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Qualidade de vida de idosos 

hipertensos e diabéticos em 

um serviço ambulatorial  

LILACS Medicina (Ribeirão 

Preto)  

 2017 

Qualidade autopercebida de 

saúde e satisfação por 

idosos atendidos pela 

equipe da Estratégia Saúde 

da Família  

MEDLINE Einstein (São 

Paulo)  

2017 

Simultaneidade de fatores 

de risco para doenças 

crônicas não transmissíveis 

entre idosos da zona urbana 

de Pelotas, Rio Grande do 

Sul, Brasil 

 LILACS Caderno de Saúde 

Pública  

2017 

Caracterização das lesões 

crônicas nos idosos 

atendidos na estratégia de 

saúde da família  

BDENF Revista de 

enfermagem da 

UFPE on line  

2017 

Alterações cognitivas em 

portadores de doenças 

crônicas e sua relação com a 

classificação internacional 

LILACS Fisioterapia Brasil  

2017 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Einstein%20(Sao%20Paulo)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Einstein%20(Sao%20Paulo)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Fisioter.%20Bras
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de funcionalidade, 

incapacidade e saúde  

Autopercepção da qualidade 

de saúde e satisfação de 

idosos acompanhados por 

equipe Estratégia Saúde da 

Família 

LILACS Einstein (São 

Paulo)  

 2017 

Fatores associados à 

síndrome metabólica em 

idosos do interior do 

Nordeste brasileiro 

LILACS Revista brasileira 

de geriatria e  

Gerontologia  

2016  

Tendência das internações 

por diabetes mellitus e 

hipertensão arterial 

sistêmica em idosos -  

LILACS  Cogitare 

enfermagem   

2016 

Estudo da associação entre 

doenças crônicas naturais 

do envelhecimento e 

alterações da deglutição 

referidas por idosos da 

comunidade 

LILACS  Audiology - 

Communication 

Research (ACR) 

2016 
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Avaliação do efeito 

independente de doenças 

crônicas, fatores 

sociodemográficos e 

comportamentais sobre a 

incapacidade funcional em 

idosos residentes em 

Ribeirão Preto, SP, 2007 - 

Projeto EPIDCV 

MEDLINE  Revista Brasileira 

de Epidemiologia 

2015 

 

Por meio da análise dos artigos apresentados no quadro 

1, verificou-se que 16 (61,5%) foram selecionados 

exclusivamente através da base de dados LILACS, 3 (11,5%) 

publicações foram encontradas na MEDLINE e 4 (15%) foram 

vistos na BDENF, enquanto 3 (11,5%) artigos estiveram 

dispostos na LILACS e BDENF simultaneamente. 

Quanto ao ano de publicação, o estudo mostrou que 

2017 correspondeu ao período com o maior número de artigos 

científicos publicados, com 10 (39%) publicações, seguidos do 

ano de 2018, com 5 (19%), e os anos de 2019 e 2016 em que 

ambos tiveram 4 (15%) estudos publicados. Constatou-se que 

o ano de 2015 apresentou o menor quantitativo de artigos 

publicados, com 3 (12%) estudos, conforme destaca a figura 1. 
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Figura 1- Distribuição da amostra considerando o ano de 

publicação.  

 

 
 

 

Categoria I - Doenças crônicas na pessoa idosa 

 

No tocante a prevalência de doenças crônicas na 

população idosa, estudo no âmbito nacional, apontou que 62% 

possuíam alguma DCNT, destacando-se 66% para hipertensão 

arterial e 46% para diabetes Mellitus. Destes, 56% eram do 

sexo feminino (MIRANDA; NASCIMENTO; NUNES, 2018). 

Simão et al. (2019) caracterizou média de idade de 73,9 

anos, sendo 51,3% do sexo masculino e 52,2% dos idosos 

possuíam no mínimo uma DCNT, sendo as doenças 

cerebrovasculares as mais prevalentes, afetando cerca de 

68,7% dos idosos. 

Anos de Publicação

2017 2018 2019 2016
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Outro estudo com o intuito de avaliar a prevalência de 

DCNT em idosos atendidos na Estratégia de Saúde da Família, 

demonstrou o seguinte destaque: HAS, DM, Acidente Vascular 

Cerebral (AVC), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e Câncer. A 

média de idade foi de 70 anos, estando a maioria dos indivíduos 

situados na faixa dos 60 aos 69 anos e 57,7% era do sexo 

feminino (RIZZARDO et al., 2019). 

Sturmer et al. (2017) desenvolveu uma pesquisa com 

148 idosos acima de 65 anos, com o objetivo de descrever o 

perfil sociodemográfico e clínico de idosos usuários das 

Estratégias de Saúde da Família. 72,3% dos participantes eram 

mulheres e foi observado que a HAS afetou cerca de 71,6%. 

Silva et al. (2018), alertou sobre a associação entre 

doenças crônicas e desenvolvimento de síndrome de apneia 

obstrutiva do sono e sonolência diurna excessiva na população 

idosa. 

Outro estudo de Cruz et al. (2017) inferiu sobre a 

simultaneidade de fatores de risco para DCNTs em idosos, 

ressaltando que 88,1% destes apresentavam dois ou mais 

fatores de risco para tal problema. Os fatores analisados foram: 

tabagismo, consumo de álcool, excesso de peso e inatividade 

física, sendo inatividade física o mais prevalente aparecendo 

em 60,1% e tabagismo o menos frequente com só 12 %. 

No que se refere às consequências das DCNTs na 

população idosa, Silva et al. (2018) entrevistou 13 idosos, 

sendo 10 mulheres e 3 homens com DCNT. Observou-se o 

desenvolvimento de sentimento de tristeza, medo e 

preocupação, mudanças nos hábitos de vida, dificuldade para 

aceitação da doença crônica e uma busca maior pela 

espiritualidade. 
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Outra pesquisa analisou a associação de indicadores 

sociodemográficos, de saúde e funcionalidade com a 

autoavaliação negativa da saúde (AANS) em idosos. O estudo 

demonstrou que um dos fatores para a AANS é a presença de 

alguma DCNT, em um tempo superior a 12 anos (SANTOS; 

COUTO; BASTONE, 2018). 

Estudo evidenciou a relação da multimorbidade com a 

autopercepção negativa de saúde, alertando para o aumento da 

automedicação. 45% dos participantes possuíam 

multimorbidade, 51,1% afirmaram ter uma autopercepção de 

saúde ruim ou muito ruim e 37,1% fazia uso de polifarmácia 

(CAVALCANTI et al., 2017). 

Rodrigues et al. (2017) investigou as causas de 

internação dos idosos hospitalizados, o perfil demográfico, o 

perfil clínico e o desfecho, indicando as DCNTs como fatores 

associados a internações. 

Dantas et al. (2017) produziu um estudo visando avaliar 

as lesões crônicas nos idosos atendidos na Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), apontando lesões como úlceras seja 

por pressão, diabética, arterial, varicosa e ferida neoplásica, 

todas causadas por tipo de DCNT. 

Esteves et al. (2017) analisou a qualidade de vida de 

idosos hipertensos e diabéticos, evidenciando nestes uma 

diminuição da Autonomia. Nesse enfoque, Campos et al. (2017) 

descreveu a situação de saúde física e mental dos idosos que 

sofreram acidentes e foram atendidos em um hospital de 

urgência e emergência. O estudo apontou uma relação desses 

eventos com a presença de comorbidades. 

Fleig et al. (2017) produziu um estudo visando analisar 

as alterações cognitivas de idosos portadores de doenças 
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crônicas e sua associação com a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).  Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Acidente Vascular 

Encefálica (AVE) e Alzheimer e como essas doenças impactam 

na funcionalidade do indivíduo. Ainda no que concerne a 

incapacidade funcional, Moraes, Lopes e Freitas (2015) 

avaliaram a prevalência e os fatores associados à incapacidade 

funcional em 536 idosos. Foi observado então a prevalência 

bruta da incapacidade de cerca de 50,31%.  

Gerhardt et al. (2016) realizou um estudo para avaliar as 

tendências de internações por hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes mellitus em pacientes idosos entre os anos de 2001 e 

2013. No total foram registradas 59.481 internações por 

diabetes e 39.637 por hipertensão, evidenciando uma maior 

tendência a internações por diabetes em homens e uma 

diminuição na tendência de internações por hipertensão tanto 

em homens quanto mulheres. 

Mourão et al. (2016) realizou um estudo visando 

investigar a relação de alterações da deglutição com doenças 

crônicas. A amostra foi constituída por 507 idosos com uma 

média de 72 anos de idade, sendo 62% destes do sexo 

feminino. As doenças crônicas mais prevalentes foram 

hipertensão em 62,1% e artrite/reumatismo em 43,5%. O 

estudo indicou que cardiopatias, presença de mais de uma 

doença crônica e osteoporose são fatores relacionados 

algumas alterações na deglutição. 

Rocha, Melo e Menezes (2016) realizaram um trabalho 

com o intuito de verificar a prevalência de síndrome metabólica 

(SM) e fatores associados a esta em idosos. Este estudo 

evidenciou a associação da SM com doenças crônicas. 348 
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idosos foram avaliados e observou-se que a SM foi mais 

prevalente entre as mulheres (64,7%), principalmente naquelas 

com osteoartrite, além de indivíduos que possuíam alguma 

doença cardíaca. 

 

Categoria II - Doenças crônicas na pessoa idosa: 

estratégias adotadas para melhorar a qualidade de vida 

 

Sob a perspectiva de Coelho et al. (2017) a atividade 

física é um dos mais importantes instrumentos para prevenção 

de doenças principalmente na população idosa, visto que, atua 

na preservação da força muscular que diminuiria 

consideravelmente, além de proporcionar um bem estar físico, 

psíquico e emocional. No entanto, afirma-se que tal prática 

necessita de um conhecimento escolar mínimo e de um 

incentivo médico ou familiar, pois é verídico que, com o avançar 

da idade e a presença de uma limitação funcional dos idosos, a 

funcionalidade dos mesmos tende a ser reduzida.   

Ferreira et al. (2017) corrobora com as informações 

supracitadas, em seu estudo sobre a importância do exercício 

físico, pois detectou-se que houve uma redução significativa na 

PAS e PAD de pacientes hipertensos avaliados no estudo. 

Estes dados auxiliam quanto à manutenção da prevenção e/ou 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica (HAS) e na 

prevenção de outras doenças crônicas que podem ocorrer em 

associação. Tal fato pode contribuir para uma diminuição 

substancial do risco de ocorrência de doenças e mortes 

associadas à HAS. 
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Atrelado a isso, os idosos devem ser desestimulados à 

prática da automedicação, pois aqueles que são portadores de 

doenças crônicas é alarmante tal evidência, algo que acarreta 

vários riscos à saúde dessa população, podendo retardar o 

diagnóstico adequado e mascarar outras doenças 

preexistentes. Diante disso, é de crucial importância que esses 

idosos sejam assistidos continuamente, em que se preconiza a 

existência não só de envolvimento familiar/cuidador, como 

também dos múltiplos profissionais que os assistem, 

objetivando a promoção de um envelhecimento saudável e 

digno (FERREIRA; MATTOS, 2018; RIGO et. al., 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

Portanto, é notória a prevalência das doenças crônicas 

em pacientes idosos, principalmente hipertensão e diabetes, 

apresentando números alarmantes. Essa realidade aponta a 

necessidade urgente de implementação de estratégias que 

visem a reversão ou, no mínimo, a atenuação deste quadro, 

tendo em vista as repercussões dessas enfermidades tanto a 

nível de qualidade de vida do paciente idoso, quanto aos gastos 

públicos gerados por estas.   

Os estudos evidenciaram a diminuição da qualidade de 

vida dos indivíduos que possuíam alguma doença crônica, isso 

acontece devido a um curso incapacitante da doença, como 

ocorre em alguns casos, como o das doenças 

cerebrovasculares e até mesmo da hipertensão arterial, que 

podem levar a uma incapacidade funcional com perda da 

autonomia. Todos esses eventos refletem no estilo de vida do 
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paciente e consequentemente na sua autoavaliação negativa 

de saúde e posterior automedicação. 

Dessa forma, estratégias devem ser utilizadas para evitar 

a progressão e agravos das doenças crônicas. Uma das 

principais e mais efetivas medidas é a prática de atividade física 

que foi elencada por diversos estudos tanto como um 

instrumento importante para promoção e prevenção de saúde, 

quanto a inatividade física representaria um fator de risco para 

essas patologias. Logo, é extremamente importante incentivar 

e orientar esse idoso quanto a prática de exercícios.  

Ademais, a prevenção dessas doenças é também 

crucial. Esses estudos permitem traçar um perfil dos pacientes 

mais acometidos e quais são as possíveis complicações que as 

DCNT poderiam ocasionar nesses, o que possibilita o 

reconhecimento e uma ação mais direcionada para este 

público. As equipes da ESF poderiam utilizar isto para fazer 

uma busca ativa, realizando a identificação e acompanhamento 

de casos potenciais, tentando reduzir também os fatores de 

risco para evolução do quadro.  

Por fim, torna-se imprescindível o estudo das doenças 

crônicas, bem como o reconhecimento precoce dessas, com o 

intuito de fornecer um correto acompanhamento aos indivíduos 

afetados, promovendo saúde e reduzindo futuros agravos. 

Tendo em vista a compreensão das comorbidades associadas 

as DCNT, faz-se necessária então uma assistência de saúde 

especializada e multidisciplinar, visando uma melhora efetiva do 

estado de saúde do indivíduo, dificultando a evolução do seu 

quadro e o desenvolvimento de novas patologias. 
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RESUMO: o objetivo deste trabalho é mapear a produção de 
conhecimento acerca das estratégias adotadas para garantir a 
atenção à saúde da população rural durante a pandemia do 
COVID-19. Trata-se de um estudo do tipo Scoping Review 
conforme as recomendações de Joanna Briggs Institute (JBI) 
do guia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR), 
cuja busca se procedeu nos meses de Julho à Agosto de 2020. 
Para isso, foram consultadas as bases de dados Scopus, 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online (MEDLINE); bem como nas bibliotecas virtuais Web of 
Science (WOS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e 
U.S. National Library of Medicine (PubMed). Na literatura 
cinzenta foi consultado Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). No 
total, foram encontradas 208 publicações, das quais 8 foram 
incluídas na amostra (n=8). Dentre as estratégias identificadas 
o emprego de tecnologias de informação e comunicação para a 
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realização da telessaúde associado ao uso de linguagem 
culturalmente acessível se sobressaiu em relação às demais. 
Tendo em vista o emprego da tecnologia no manejo da saúde, 
sugere-se a realização de novos estudos englobando a 
temática, enfatizando as experiências vivenciadas em cada 
localidade. 
Palavras-chave: Saúde da População Rural. Coronavirus. 
Pandemias. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Em 2019, na cidade de Wuhan (China), casos de 

pneumonia com rápida proliferação, de causa ainda 

desconhecida, alertavam a Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Identificado apenas em 2020, um novo tipo de 

Coronavírus foi associado enquanto causador desse novo 

agravo que gera comprometimento no sistema respiratório, 

caracterizado como Síndrome Respiratória Aguda Grave, 

inicialmente nomeado como 2019-nCoV.  

Em janeiro de 2020, a OMS já declarava que o surto da 

doença constituía uma Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional. Logo, diante do alto poder de 

proliferação e o crescente número de infectados em diversos 

países, a OMS, em março de 2020 decretou pandemia pelo 

Sars-CoV-2, causador da doença COVID-19 (OMS, 2020). 

Diante dessa acelerada expansão do número de casos 

e, sobretudo de mortes, a COVID-19 se configurou um desafio 

para os diversos setores, além da saúde pública. 

Desigualdades socioeconômicas acirraram-se, as disparidades 

de acesso a água, a políticas sociais, bens e serviços e moradia 

digna - mais do que nunca - ganharam notoriedade, pois esses 
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e outros fatores, são determinantes na vida e morte, 

principalmente, em tempos de pandemia (ARRAIS et al., 2020).  

Santos et al. (2020), por sua vez, mencionam que, no 

contexto nacional, as dificuldades de acesso às políticas sociais 

potencializam as desigualdades entres os grupos 

populacionais. Em meio a uma enxurrada de medidas 

profiláticas difundidas pelos meios de comunicação para 

prevenção do novo coronavírus, estima-se que parte da 

população não possui sequer acesso a água ou álcool em gel 

para higiene das mãos. 

Sob essa perspectiva, as populações rurais, assim como 

os povos habitantes de regiões de florestas e águas, 

apresentam inúmeras particularidades quanto às suas 

condições de vida e saúde. Normalmente estes grupos 

populacionais mantêm seu sustento por meio de atividades 

braçais ligadas à terra, residem em locais dispersos, são 

compostos por uma parcela significativa de pessoas idosas e 

encontram disparidades no acesso a serviços e recursos 

basilares – como saneamento básico e água potável (BRASIL, 

2020).  

Considerando os aspectos inerentes a esses grupos de 

pessoas, a literatura científica faz apontamentos relevantes 

sobre a imprescindibilidade do conhecimento sobre os 

determinantes sociais para a elaboração de estratégias de 

saúde eficazes a fim de garantir a prestação de assistência 

qualificada, minimizar as iniquidades em saúde e diminuir o 

número de agravos (BRASIL, 2013). 

Estima-se que o déficit de cobertura de saúde nas áreas 

rurais de todo o mundo é cerca de 2,5 maior quando comparada 

às áreas urbanas. Diante disso, mais da metade dessa 
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população (56%) não têm acesso aos serviços de saúde de 

forma satisfatória (SCHEIL-ADLUNG, 2015). Contudo, 

observou-se que, durante a pandemia do novo coronavírus, as 

disparidades entre a população rural e urbana se tornaram 

ainda mais evidentes. 

Em meio a esse cenário, Sharma et al. (2020) alertam 

para a vulnerabilidade das populações rurais em tempos de 

pandemia. Segundo os autores, a infraestrutura de saúde 

limitada, o distanciamento geográfico para oferta de cuidados 

em saúde e as características da população do campo são 

fatores decisivos para a ocorrência de desfechos negativos. 

Sob essa perspectiva, salienta-se que, além da parcela 

significativa de pessoas em idades avançadas, com hábitos de 

saúde prejudiciais e portadoras de comorbidades (como 

diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica); essa 

população ainda enfrenta problemas relacionados à 

disponibilidade de leitos hospitalares de alta complexidade, 

equipamentos biomédicos e medicamentos para compor o 

tratamento dos casos graves da doença (SHARMA et al., 2020).  

Trata-se de uma população submetida a iniquidades em 

saúde, tendo em vista que são expostas a desigualdades 

evitáveis, injustas e desnecessárias (BUSS; PELLEGRINI 

FILHO, 2006). Quando comparada aos grupos urbanos, 

percebem-se maiores vulnerabilidades quanto aos aspectos 

que interferem negativamente em seu processo saúde-doença. 

Neste sentido, considerando tais disparidades em saúde 

na população rural, suas especificidades em relação ao modo 

de vida e trabalho e a pouca quantidade de publicações sobre 

a temática, o objetivo deste estudo é mapear a produção de 

conhecimento acerca das estratégias adotadas para garantir a 
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atenção à saúde da população rural durante a pandemia do 

COVID-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo do tipo Scoping Review, cuja 

finalidade é mapear os conceitos-chaves sobre um determinado 

campo da saúde e conhecer os limites conceituais sobre um 

determinado tópico. Destaca-se, ainda, que estes estudos são 

extremamente úteis para examinar evidências emergentes 

cujos conceitos relacionados a elas ainda não foram elucidados 

pela ciência. 

Para nortear os caminhos percorridos para confecção 

deste estudo, foi elaborado previamente um protocolo de 

pesquisa inserido na plataforma Open Science Framework 

(OSF). Foram adotadas para o desenvolvimento da pesquisa as 

recomendações do Joanna Briggs Institute (JBI) nas etapas de 

planejamento, realização e redação do artigo, com vistas a 

garantir a qualidade da pesquisa em saúde baseada em 

evidências. Em concomitância a isso, utilizou-se como recurso 

adicional para validação da qualidade da escrita científica o guia 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR). 

 Para elaboração do título e delimitação da questão de 

pesquisa, foi utilizado o mnemônico PCC que representa, 

respectivamente população, conceito e contexto (PCC) do 

estudo. Neste artigo, a população considerada foi a rural; o 

conceito envolvido foram as estratégias de atenção à saúde; e 

contexto foi a pandemia ocasionada pela COVID-19.  
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Partindo do mnemônico proposto, foi elaborada a 

seguinte questão norteadora: “Quais os principais 

apontamentos que a literatura científica faz acerca das 

estratégias adotadas para garantir a assistência à saúde da 

população rural durante a pandemia do COVID-19? 

Cumprida essa etapa, foram selecionados os Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS): “População Rural”, “Saúde da 

População Rural”, “Serviços de Saúde Rural”, “Zona Rural”, 

“Coronavirus” e “Pandemias” e a palavra-chave “COVID-19”. 

Também foram buscados para compor a estratégia de busca os 

descritores indexados no Medical Subject Heading (MESH): 

“Rural Population”, “Rural Health Services”, “Rural Health”, 

“Coronavirus” e “Pandemics” e a palavra-chave “COVID-19” 

(Quadro1). 

 

Quadro 1 - Descritores e palavras-chave utilizadas na busca, 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 

PCC DECS MESH Palavras-
chave 

População “População 
Rural” 

“Rural 
Population” 

- 

OR 

Conceito “Saúde da 
População 
Rural” OR 
“Serviços de 
Saúde Rural” 

“Rural Health 
Services” OR 
“Rural 
Health” 

- 
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OR “Zona 
Rural” 

AND 

Contexto “Coronavirus” 
OR 
“Pandemias”  

“Coronavirus” 
OR 
“Pandemics” 

“COVID-19” 

Fonte: elaboração própria 

 

A busca foi realizada nas bases de dados Scopus, 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scopus e Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE); bem como nas bibliotecas virtuais 

Web of Science (WOS), Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e U.S. National Library of Medicine (PubMed). Na 

literatura cinzenta foi consultado Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) via acesso remoto identificado pela unidade 

acadêmica federada (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Sintaxe de busca nas bases de dados e bibliotecas 

virtuais, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 

Fontes de dados Sintaxe de busca Número de 
publicaçõe

s 

LILACS tw:(("População Rural" 
OR "Saúde da População 

3 
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Rural" OR "Serviços de 
Saúde Rural" OR "Zona 
Rural") AND (coronavirus 
OR pandemias OR 
"COVID-19")) 

WOS 
TI=(("Rural Population"  
OR  "Rural  Health  
Services"  OR  "Rural  
Health"  OR  Rural) AND 
("COVID-19" OR  
"Coronavirus"  OR  
"Pandemics")) 

65 

SCIELO 
TS=(("Rural Population"  
OR  "Rural  Health  
Services"  OR  "Rural  
Health"  OR  Rural) AND 
("COVID-19" OR  
"Coronavirus"  OR  
"Pandemics")) 

11 

PUBMED/MEDLI
NE 

("Rural 
Population"[Title/Abstract] 
OR "Rural Health 
Services"[Title/Abstract] 
OR "Rural 
Health")[Title/Abstract] 
AND ("COVID-
19"[Title/Abstract] OR 
"Coronavirus"[Title/Abstra
ct] OR 
"Pandemics"))[Title/Abstra
ct] 

115 



ESTRATÉGIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO RURAL 
DURANTE PANDEMIA DO COVID-19: A SCOPING REVIEW 

118 
 

SCOPUS TITLE ( "Rural Population"  

OR  "Rural Health 

Services"  OR  "Rural 

Health" )  AND  TITLE ( 

"COVID-19"  OR  

"Coronavirus"  OR  

"Pandemics" )  

10 

CAPES 
("População Rural" OR 
"Saúde da População 
Rural" OR "Serviços de 
Saúde Rural" OR "Zona 
Rural") AND (coronavirus 
OR pandemias OR 
"COVID-19") 

4 

Fonte: elaboração própria 

 

Para compor a amostra foram incluídas publicações 

disponíveis online, gratuitamente e na íntegra. Aceitou-se incluir 

dissertações, teses, portarias ministeriais e guidelines, nos 

idiomas inglês, português e espanhol, sem recorte temporal. 

Foram excluídos da amostra os estudos que não responderam 

à questão de pesquisa, publicações duplicadas, editoriais, 

comentários, resumos, artigos de jornais e cartas ao editor. 

A seleção dos estudos se deu nos meses de julho/2020 

e agosto/2020 por duas pesquisadoras independentes. Para 

esse facilitar este processo, esta etapa contou com o auxílio do 

software de gerenciamento de pesquisas Mendeley. Nesta 
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etapa metodológica, foram obtidas 208 publicações, que foram 

avaliadas mediante leitura dos títulos e resumos. Nesse 

momento, também se excluiu as duplicatas, restando, assim, 32 

estudos. 

Posteriormente, os artigos remanescentes às etapas 

anteriores e que atendiam aos critérios de elegibilidade foram 

apreciados quanto ao atendimento dos critérios de inclusão e 

exclusão preestabelecidos para, enfim, incluir os estudos 

restantes na amostra e prosseguir com a extração dos dados.  

A síntese dos dados foi feita mediante leitura e 

fichamento dos principais pontos das publicações que 

compuseram a amostra por meio do Software Mendeley. Os 

trechos importantes que se relacionavam ao objetivo de 

pesquisa que foram selecionados, copiados e organizados em 

um quadro-resumo no programa Microsoft Word 2010. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Concluída a busca e seleção das publicações 

relacionadas à temática, obteve-se um n amostral igual a 8 

(incluindo artigos e literatura cinzenta), conforme é 

demonstrado no Quadro 3. Destas, 2 (25%) publicação foram 

realizadas no Brasil, enquanto o restante (75%) correspondeu 

a publicações internacionais. 

 

Quadro 3 - Caracterização das publicações segundo autores e 

principais estratégias apontadas para a atenção a saúde da 

população rural (n=8). Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2019. 
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Estudo Autoria Principais estratégias 
identificadas 

E1 BRASIL, 2020 Utilizar recursos adequados à 
realidade do território como 
cartas, e-mail, celular, internet etc; 
Usar linguagem de fácil 
entendimento e culturalmente 
adequada para divulgar 
informações de saúde; 
Paramentação adequada dos 
profissionais de saúde e 
distanciamento mínimo; 
Disponibilizar álcool em gel para 
indivíduos que não têm como 
manter uma rotina de limpeza 
adequada das mãos. 

E2 CASTRO et al., 
2020 

Emprego de Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) 
para oferecer serviços de saúde à 
distância - com ênfase para a rede 
social WhatsApp. 

E3 CHEN; CHEN, 
2020 

Adaptação das orientações de 
saúde divulgadas pela mídia nos 
grandes centros urbanos para a 
população rural; 
Apelo ao senso de comunidade 
dos residentes rurais destaque 
sobre como suas ações podem 
proteger seus vizinhos e a 
economia local. 

E4 FISK; Implementação da telessaúde 
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LIVINGSTONE; 
PIT, 2020 

como estratégia de alcance às 
populações idosas e ruralizadas; 
Utilização de assistentes de voz 
para promoção do 
autogerenciamento. 

E5 LAKHANI et al., 
2020 

Uso da mídia local como canais 
de notícias locais e jornais locais 
para o fornecimento de conselhos 
práticos, atualizados e precisos 
de saúde para seus 
telespectadores. 

E6 THOTA et al., 
2020 

Uso de telessaúde para 
acompanhamento de pacientes 
oncológicos em zonas rurais, 
durante a pandemia do COVID-
19. 

E7 YUE et al., 
2020 

Desenvolvimento de programas 
de educação em saúde 
relevantes direcionados tanto à 
população urbana como rural. 

E8 ZHANG et al., 
2020 

Observação domiciliar da 
população vulnerável e educação 
em saúde para moradores; 
Uso de Equipamentos de 
Proteção Individuais (EPIs) 
adequados por profissionais de 
saúde quando houver contato 
com a população.  

Fonte: elaboração própria 

 



ESTRATÉGIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO RURAL 
DURANTE PANDEMIA DO COVID-19: A SCOPING REVIEW 

122 
 

Conforme aponta Brasil (2020), o distanciamento 

geográfico que a população rural apresenta em relação aos 

grandes centros urbanos pode apresentar como fator positivo 

uma espécie de barreira para o contato com indivíduos 

infectados. Contudo, esse distanciamento também apresenta 

inúmeros aspectos negativos, especialmente em relação a 

acessibilidade aos serviços e profissionais de saúde. 

Sabendo disso, é sugerido que os profissionais de saúde 

evitem contatos desnecessários com essa população haja vista 

que esses, caso infectados pelo Sars-CoV-2, podem atuar 

como fontes de infecção. Todavia, caso o contato físico seja 

indispensável, o profissional deve utilizar Equipamentos de 

Proteção Individuais (EPIs) adequados bem como atentar para 

a manutenção de um distanciamento seguro entre os indivíduos 

(BRASIL, 2020). 

Nessa perspectiva, Savassi et al. (2020) destacam que 

a visita domiciliar só deve ocorrer indispensavelmente em três 

situações: para quebrar a cadeia de transmissão entre 

humanos; reconhecer e tratar pacientes acometidos pela 

infecção; e quando houver o interesse de dar continuidade ao 

cuidado domiciliar após a alta hospitalar do indivíduo. 

Em razão da dificuldade de acesso ocasionada pela 

localização geográfica das populações rurais, a telessaúde 

emerge como uma estratégia fundamental de alcance a este 

grupo de pessoas. Fisk, Livingstone e Pit (2020) ressaltam que 

o surgimento dessa estratégia se deu exatamente em razão da 

ruralidade, distância e localização de espaços, bem como pela 

escassez de mão de obra qualificada em áreas longínquas.  

Autores defendem que, no contexto da Atenção Primária 

à Saúde (APS), o acompanhamento e oferta de orientações em 
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saúde para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) pode 

acontecer de forma satisfatória pelos agentes comunitários de 

saúde (ACS) através da implementação do cuidado remoto. 

Nesse contexto, apenas os casos sinalizados pelo ACS serão 

submetidos ao atendimento domiciliar pela equipe de saúde - 

minimizando, assim, o risco de contágio (SAVASSI et a.l, 2020). 

Um estudo realizado na zona rural de Utah apontou 

vantagens no uso da telessaúde como estratégia de 

acompanhamento dos pacientes oncológicos durante a 

pandemia do coronavírus. Dentre seus benefícios destacam-se: 

economia de tempo e dinheiro para os pacientes, não 

necessidade de deslocamento, acesso facilitado à 

especialidades médicas e fomento da economia local quanto ao 

consumo de materiais de saúde (THOTA et al., 2020). 

Autores apontam que a telessaúde e o emprego de 

tecnologias de informação e comunicação ganharam 

visibilidade durante a pandemia em razão da facilitação do 

vínculo entre profissionais e população de locais remotos. Em 

contrapartida, destacam que para implementação destes 

recursos são necessários: treinamento e qualificação dos 

profissionais de saúde para o manuseio da ferramenta, 

configurações de tecnologia acessíveis para os usuários e boa 

cobertura de internet (FISK; LIVINGSTONE; PIT, 2020). Além 

disso, faz-se necessário a aplicação de algum capital para 

compra de tecnologias (THOTA et al., 2020). 

Castro et al. (2020) comentam em seu relato de 

experiência que as vantagens da teleconsulta no contexto da 

pandemia do novo coronavírus percorrem aspectos que 

envolvem desde o fortalecimento do vínculo entre equipe, 

pacientes e famílias até o desenvolvimento de empatia por 
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parte da equipe de saúde. Os autores apontam que este último 

benefício se deve especialmente ao estreitamento dos laços 

entre família e profissionais permitindo, assim, o entendimento 

dos contextos familiares e comunitários dos pacientes. 

Sob a perspectiva de restrição de contatos físicos 

associada a dificuldade de acesso às regiões remotas a 

literatura apontou para o uso das redes sociais como 

ferramenta para manutenção da relação entre profissionais de 

saúde e usuários dos serviços. Através do aplicativo WhatsApp, 

por exemplo, viabilizou-se a troca de mensagens escritas, 

áudios, chamadas de vídeo e fotos para avaliação de exames, 

agendamento de consultas, retirada de dúvidas e orientações 

de saúde (CASTRO et al., 2020). 

Outro ponto pertinente à essa discussão se refere à 

adequação da linguagem para estabelecimento da 

comunicação entre o morador do campo e profissionais de 

saúde (BRASIL, 2020; CASTRO et al., 2020; CHIN; CHIN, 

2020). Um estudo realizado na China apontou que, quando 

comparados à população urbana, os residentes rurais 

apresentavam mais resistência a realizar comportamentos 

preventivos de saúde e que tal fato ocorria, provavelmente, em 

razão dos níveis de escolaridade menores e dificuldades para 

processar e aplicar as recomendações de saúde no cotidiano 

rural (CHIN; CHIN, 2020).  

Corroborando com esse achado, Lakhani et al. (2020) 

apontam para problemas semelhantes evidenciados nas 

populações rurais dos Estados Unidos da América. Segundo os 

autores, por causa dos recursos socioeconômicos limitados e 

escolaridade baixa dos moradores, a mídia local assume um 

papel fundamental na propagação de informações. Logo, seu 
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uso estratégico para educação em saúde pode ser capaz 

preencher lacunas de comunicação e diminuir a vulnerabilidade 

das populações rurais ao agente. 

Diante disso, recomenda-se o uso de linguagem direta e 

culturalmente acessível para essa população a fim de permitir 

o repasse de informações referentes aos cuidados em saúde e 

medidas preventivas. Nas situações em que forem empregadas 

tecnologias de comunicação e o usuário apresentar dificuldades 

com a linguagem escrita deve-se optar pela comunicação 

verbal (CASTRO et al., 2020). Não obstante, destaca-se que, 

em meio a fala do profissional, o apelo comunitário pode ser 

utilizados como estratégia de convencimento para adoção de 

cuidados em saúde haja vista o forte senso de coletividade 

presente nessa população (CHIN; CHIN, 2020). 

Yue et al. (2020) apontam para a eficiência da educação 

em saúde como ferramenta de prevenção contra o novo 

coronavírus. Sob esse olhar, Palácio e Takenami (2020) 

defendem que, para que o processo de ensino-aprendizagem 

em saúde ocorra de maneira eficaz, é necessária participação 

do sujeito e conhecimento sobre seu contexto de vida. 

Destacam também que é imprescindível o estabelecimento do 

diálogo, democratização das informações, saberes e culturas 

para que esse fim seja alcançado. 

 

CONCLUSÕES 

 

Percebeu-se mediante análise da literatura uma certa 

escassez de publicações orientando condutas para o cuidado 

em saúde das populações rurais em tempos de pandemia. Tal 
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constatação reforçou entre os autores a concepção histórica da 

manutenção de iniquidades em saúde enfrentadas por esse 

grupo populacional. 

Dentre as estratégias adotadas percebeu-se maior 

enfoque nas condutas executadas a nível da APS, como: 

educação da população, divulgação de medidas de prevenção 

e informação sobre os sinais de alerta para diagnóstico da 

infecção. De modo semelhante, também foi colocado em 

evidência pelos estudos o uso da telessaúde como ferramenta 

estabelecedora de elo entre população do campo e 

profissionais de saúde em tempos de pandemia. 

Mesmo diante da evidente eficácia quanto ao uso de 

tecnologias de comunicação e informação para alcance de 

populações em lugares remotos, identificou-se por meio da 

leitura das publicações alguns relatos de resistência por parte 

dos profissionais quanto ao seu uso bem como críticas à 

ausência de componentes curriculares sobre prática durante a 

formação dos profissionais de saúde. 

Na perspectiva do uso das tecnologias, destaca-se, com 

igual importância, a educação em saúde como elemento 

primordial para na prevenção e controle da infecção. Trata-se 

de uma tecnologia leve empregada pelos profissionais em 

saúde e necessária para a efetivação e sucesso de todas as 

estratégias mencionadas neste estudo. 

Em contextos pandêmicos, onde o contato físico deve 

ser restrito a situações indispensáveis, é necessário que os 

profissionais de saúde utilizem de forma eficaz os recursos para 

garantia do direito à saúde das populações marginalizadas - 

como a população rural. Diante disso, sugere-se a realização 

de novas publicações sobre a temática a fim de permitir o 
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compartilhamento de experiências exitosas entre os 

profissionais de saúde atuantes em locais remotos. 
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RESUMO: A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), 
configura-se como um ambiente tecnológico, no qual a equipe 
está voltada para cuidados especializados. É, ainda, um cenário 
de fortes emoções, conflitos e sentimentos e, para os pais, pode 
parecer um ambiente hostil. Este trabalho é um relato de 
experiência da atuação da terapia ocupacional e da psicologia 
na UTI Neonatal de uma Maternidade Escola, no período de 
fevereiro de 2015 a agosto de 2020. Envolve atividades 
voltadas para o acolhimento aos familiares, capacitação e 
sensibilização dos profissionais de saúde e residentes, 
participação em eventos institucionais e projetos de extensão. 
Com as famílias dos bebês de risco, as atividades visam 
possibilitar a expressão de sentimentos, prestar apoio 
emocional, fortalecer o vínculo e empoderar os genitores nos 
cuidados com o recém-nascido, bem como estimular o 
aleitamento materno. Nos projetos de extensão busca-se 
integrar o conhecimento científico na prática assistencial, 
levando em conta os saberes e fazeres da população e 
garantindo valores democráticos e respeito à pessoa. Nas 
atividades com a equipe e residentes, busca-se contribuir para 
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uma assistência de qualidade. Nesta perspectiva, percebe-se 
que o trabalho desenvolvido pela terapia ocupacional e 
psicologia na UTIN contribui na prática de uma atenção 
humanizada, através de ações na assistência, ensino e 
extensão. 
Palavras-chave: Unidade de terapia intensiva neonatal. 

Psicologia. Terapia ocupacional. Humanização. 

 

INTRODUÇÃO  

 

De acordo com a Portaria Nº 930 do Ministério da Saúde, 

a UTI Neonatal é um serviço de internação responsável pelo 

cuidado integral ao recém-nascido grave ou potencialmente 

grave, dotado de condições técnicas adequadas à prestação de 

assistência especializada, incluindo instalações físicas, 

equipamentos e recursos humanos. Esta portaria define as 

diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada 

do referido público no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Determina que podem ser internados na UTI Neonatal 

recém-nascidos com risco de morte, de qualquer idade 

gestacional e que necessitem de cuidados especializados, 

entre esses, recém-nascidos com idade gestacional inferior a 

30 semanas e ou peso menor que 1.000 gramas (BRASIL, 

2012). 

Ainda de acordo com a referida portaria, aos pais é 

garantido o livre acesso à UTI neonatal, bem como a 

permanência na unidade, se assim desejarem. Outro 

apontamento importante é o que diz respeito à garantia de 

informações que determina sua realização, no mínimo, uma vez 

por dia (BRASIL, 2012). Tais determinações indicam um 

caminho que aponta para um processo de cuidado aos recém-
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nascidos no qual pais e familiares possam ser parte integrante 

e atores participativos.  

Profissionais da psicologia e da terapia ocupacional 

exercem suas funções nesses contextos explanados acima. O 

olhar e as ações do terapeuta ocupacional estão voltados para 

o processo de humanização do ambiente neonatal, incluindo 

intervenções com os pais, o recém-nascido, o ambiente e a 

equipe (MORIMOTO E SANTOS, 2020). Já a psicologia propõe 

intervenções que facilitem o relacionamento equipe-paciente-

família, cuidando das consequências psíquicas da 

hospitalização (KERNKRAUT, SILVA e GIBELLO, 2017). 

Souza e Ferreira (2010) afirmam ser importante articular 

a qualidade técnica da atenção prestada com as tecnologias de 

acolhimento e suporte aos pacientes. Nesta perspectiva, torna-

se necessário não apenas atender os bebês e suas famílias, 

mas também propor o desenvolvimento de atividades como 

projetos, capacitações e ações institucionais para garantir uma 

prática assistencial de qualidade. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA OU DA AÇÃO  

 

 O presente trabalho é um relato de experiência 

sobre a atuação da psicologia e da terapia ocupacional na UTI 

neonatal de uma Maternidade Escola, no período de fevereiro 

de 2015 a agosto de 2020. A instituição é referência em 

gestação de alto risco e atualmente, situa-se a maior unidade 

neonatal do estado, recebendo demandas de todas as regiões 

do Estado. É composta por 23 leitos, sendo dividida entre UTI I 

e UTI II. Conta com uma terapeuta ocupacional, uma psicóloga 

e residentes de psicologia. 
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O trabalho desenvolvido por estas categorias 

profissionais contempla atividades voltadas para o acolhimento 

aos familiares, capacitação e sensibilização da equipe de saúde 

e residentes, bem como participação em eventos institucionais 

e projetos de extensão. 

 

1. Projeto de extensão 

 

1.1 Empoderando pais de recém-nascidos prematuros e/ou de 

risco: uma proposta interdisciplinar de humanização numa 

unidade de terapia intensiva neonatal 

Projeto vinculado à Universidade Federal que propõe o 

planejamento e execução de intervenções com o objetivo de 

empoderar os pais nos cuidados com o bebê. Foram realizadas 

quinzenalmente atividades interdisciplinares em grupo, com 

duração de uma hora e meia.  

Nas terças-feiras foram feitas, no corredor da UTI 

Neonatal, oficinas abordando temas como: método canguru, 

banho, troca de fralda, dieta, ciclo do sono e manuseio do 

recém-nascido. Foram realizadas simulações sobre os 

cuidados com o bebê. Nas sextas-feiras ocorreram rodas de 

conversa no anfiteatro da instituição, visando oferecer 

informações, esclarecer dúvidas, acolher os sentimentos 

decorrentes da hospitalização, bem como promover a interação 

entre os genitores, sendo também um espaço de 

compartilhamento de experiências.  

 

1.2 Saúde e espiritualidade: uma proposta de integralidade do 

cuidado 
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Este trabalho também é vinculado à Universidade 

Federal e teve como objetivo oferecer suporte emocional e 

espiritual para genitoras, acompanhantes e familiares de 

recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal e na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru. 

As atividades aconteceram no corredor da Unidade de 

Cuidados Intermediários Canguru, em grupo, no formato de 

roda de conversa, semanalmente, com aproximadamente uma 

hora de duração. Foram abordados temas como: paz, amor, 

cuidado, união, amizade, confiança, alegria, gratidão, medo, fé, 

paciência, esperança, perdão e perseverança. As rodas foram 

conduzidas por profissionais da equipe multidisciplinar das 

referidas unidades, sendo utilizadas dinâmicas, musicalidade, 

leitura e reflexão de textos bíblicos, bem como oração. Todos 

foram estimulados a expressar seus pensamentos e 

sentimentos, ou seja, tanto a equipe de saúde quanto os 

pacientes e seus acompanhantes/visitantes.  

O grupo aconteceu em formato de roda de conversa, o 

que possibilitou a reflexão de vivências e sentimentos, 

estimulou a fé, propiciou a empatia entre equipe de saúde e as 

puérperas, bem como com seus familiares e/ou 

acompanhantes. Além disso, favoreceu a boa convivência entre 

o público supracitado. 

 

2. Atividades institucionais 

 

2.1 Dia nacional de combate à sepse 2017 

O Instituto Latino-Americano de Sepse e a Associação 

de Medicina Intensiva Brasileira organizaram em 13 de 

setembro o Dia Mundial da Sepse. Com o objetivo de 
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conscientizar e sensibilizar os profissionais de saúde bem como 

as pacientes e acompanhantes acerca desta temática, foi 

realizado um esquete, que foi encenado por profissionais e 

residentes do referido serviço, abordando a importância da 

correta higienização das mãos, do uso do álcool a 70% e da 

utilização adequada de antimicrobianos. Através do elemento 

lúdico, com criatividade e afetividade, abordou-se um assunto 

tão sério e importante, compartilhando saberes.  

 

2.2 Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) 2017 

Tendo em vista a importância desta temática foi realizado 

um conjunto de ações com o objetivo de fortalecer a prática do 

aleitamento materno, bem como promover o empoderamento 

das puérperas e seus acompanhantes no cuidado integral aos 

recém-nascidos.  

Entre as atividades propostas, foi realizado um esquete 

sobre a temática, abordando a importância do apoio familiar e 

social à puérpera como elemento que fortalece a prática da 

amamentação. O roteiro da apresentação foi escrito pelos 

residentes do Programa de Residência Multiprofissional em 

Terapia Intensiva Neonatal, e encenado, nas enfermarias, por 

residentes e profissionais da equipe multiprofissional da 

instituição. Teve como público-alvo as pacientes e seus 

acompanhantes. Após a encenação, foi ofertado um lugar de 

fala, no qual houve troca de saberes e vivências. 

 

2.3 Semana da Prematuridade 

Em 2017, no mês de novembro, foi realizada a II Semana 

da Prematuridade da Maternidade, visando conscientizar a 

equipe de saúde e a população sobre o manuseio mínimo, 



HUMANIZAÇÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: 
CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL E DA PSICOLOGIA 

136 
 

sendo a música um importante instrumento de sensibilização. 

Nesta perspectiva, foi feita uma paródia sobre prematuridade, 

por uma das profissionais da equipe de saúde, da música 

“Despacito”, composta por Luis Fonsi, Erika Ender e Daddy 

Yankee. A paródia foi utilizada nas diferentes atividades 

educativas alusivas à esta semana, como rodas de conversa e 

palestras.  

Em 2018, com o objetivo de sensibilizar e conscientizar 

os profissionais de saúde acerca da importância da 

termorregulação neonatal, foram organizadas atividades 

internas, tais como: enquete nos setores sobre a faixa normal 

de temperatura do recém-nascido; visitas de sensibilização; 

roda de conversa e mesa redonda, que abordou pesquisas 

sobre essa temática na instituição e o protocolo de controle de 

temperatura do recém-nascido. Além disso, foi exposto um 

estande com o Termoshow, que abordava funcionários com 

perguntas sobre a termorregulação. Também foi gravada uma 

paródia e confeccionado banner e panfleto, os quais foram 

utilizados em todas as atividades.  

Em 2019, este evento teve como objetivo sensibilizar os 

profissionais da UTI Neonatal, Unidade de Cuidados 

Intermediários Canguru, centro cirúrgico obstétrico e centro 

obstétrico a obter mudanças de comportamento e proatividade 

frente aos ruídos, almejando um ambiente mais humanizado, 

minimizando o estresse para os neonatos de alto risco, bem 

como favorecendo a exposição dos prematuros a ruídos 

positivos. 

Foram utilizadas diversas metodologias, tais como: 

sensibilizações com a equipe, mães e acompanhantes, mesa 

redonda, blitz com trabalhadores de outros setores, estande, 
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roda de conversa, folder, banner informativo e poema sobre 

prematuridade. 

 

2.4 Datas Comemorativas: dia das mães e dos pais, dia das 

crianças e Natal 

Com o objetivo de colaborar com a criação de uma nova 

cultura de cuidado em saúde humanescente e não 

medicamentosa, considerando os processos que extrapolam 

fatores orgânicos na produção de saúde-doença, foram 

realizadas atividades de integração e descontração com as 

famílias dos bebês de risco em datas comemorativas. 

 

2.5 Encontro de egressos da UTI Neonatal 

Foi realizado anualmente um encontro de egressos da 

UTI neonatal, no qual foi ofertado um espaço de expressão de 

vivências e sentimentos por parte das famílias envolvidas, bem 

como dos profissionais da equipe de saúde da UTIN e Unidade 

de Cuidados Intermediários Canguru. Pela data em que ocorre 

o evento, a ambiência utiliza o tema junino.  

Compareceram famílias que passaram pela UTIN em 

diferentes períodos, compartilhando suas experiências com as 

mães dos bebês que estão atualmente hospitalizados. Tais 

depoimentos auxiliaram no enfrentamento deste momento de 

crise. A equipe de saúde se sentiu motivada ao rever os bebês 

egressos e suas famílias. 
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3. Atividades junto à equipe de saúde e residentes 

  

3.1 Dia da mulher 2020 

Com o objetivo de implementar estratégias para 

promoção à saúde das trabalhadoras da Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal, foi comemorado o dia da mulher. Foi feita 

ambiência no setor correspondente à temática, entrega de 

chocolate com uma mensagem motivadora, bem como foram 

ofertadas práticas integrativas de acupuntura e auriculoterapia.  

 

3.2 Cuidando de quem cuida 

Visando melhorar o nível de motivação dos técnicos de 

enfermagem, propiciar integração da equipe multiprofissional, 

proporcionar um espaço de escuta e acolhida de sentimentos, 

melhorar os canais de comunicação do setor e o clima 

organizacional, reduzir o absenteísmo, bem como contribuir 

para qualidade de vida no trabalho, foram realizadas 

mensalmente atividades em grupo, conduzidos pela equipe 

multiprofissional da UTIN, utilizando musicalização, ginástica 

laboral, dinâmicas, técnicas de relaxamento, acupuntura e 

dramatização.  

 

3.3 Sensibilização em cuidados paliativos com profissionais da 

UTI Neonatal 

Com o objetivo de sensibilizar a equipe de saúde e os 

residentes da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal a atuar na 

prática dos Cuidados Paliativos dentro de uma abordagem 

humanizada e interdisciplinar, foram realizadas oficinas de 

sensibilização no turno da manhã, tarde e noite, utilizando o 

formato de roda de conversa.  
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3.4 Sensibilização no método canguru 

Foi ofertado, anualmente, o curso de sensibilização no 

método canguru, ministrado por tutores de diferentes categorias 

profissionais com o objetivo de incentivar a prática humanizada 

na realização dos cuidados prestados ao recém-nascido 

prematuro, bem como capacitar, sensibilizar e motivar a equipe 

de saúde da UTIN, unidades de cuidados intermediários 

canguru, centro cirúrgico obstétrico, sala de parto e os 

residentes de neonatologia e multiprofissional.  

 

3.5 Aulas sobre morte e luto 

Visando sensibilizar os residentes acerca de situações 

de morte e luto, foram ministradas aulas sobre a temática, de 

forma a possibilitar a reflexão sobre o processo de luto e suas 

complicações, contribuindo assim para a formação de uma 

assistência qualificada diante da perda e do luto perinatal. 

 

3.6 Sensibilização no controle da dor  

A atividade proposta teve como objetivo promover a 

sensibilização e reflexão dos profissionais quanto ao cuidado 

humanizado no controle da dor do recém-nascido através de 

atividades vivenciais e simuladas. 

Ocorreu de forma individual, semanalmente, com os 

profissionais da UTIN em quatro momentos (manejo estressor, 

manejo adequado/humanizado, posicionamento canguru e 

escuta qualificada). 

Os profissionais relataram sentimentos, emoções e 

afetações provocadas pela vivência. No primeiro momento da 

intervenção (estressor) identificaram angústia, medo e 
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impotência e nos momentos seguintes (humanizado), o 

acolhimento, proteção e cuidado.  

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA  

 

1. Projetos de extensão  

 

Partindo do pressuposto de que a Maternidade Escola é 

responsável pela residência multiprofissional em saúde, com 

ênfase em intensivismo neonatal, entendeu-se que o projeto 

“Empoderando pais de recém-nascidos prematuros e/ou de 

risco: uma proposta interdisciplinar de humanização numa 

unidade de terapia intensiva neonatal” constituiu-se numa 

proposta interdisciplinar de humanização. 

Nesta perspectiva, este projeto contribuiu na formação 

de profissionais em saúde com visão reflexiva, ampliada e 

crítica de cuidado, qualificados não apenas no domínio técnico, 

mas também político e humanista.  

De acordo com Rocha e Chow-Castillo (2020), é 

importante motivar os pais a tocar, acariciar, conversar, e estar 

presente constantemente na UTI neonatal, de forma a amenizar 

os efeitos deletérios decorrentes do nascimento prematuro e/ou 

de risco. Através desse projeto, os genitores foram 

empoderados e estimulados a ter uma participação ativa 

durante todo o processo de hospitalização do RN. 

Na proposta de ofertar uma assistência humanizada, 

também houve o desafio de inserir a espiritualidade, por 

entender ser imprescindível abordar, valorizar, respeitar e 

acolher a fé das famílias atendidas, de forma a integrar este 

aspecto no processo de cuidado, visto que ela pode se 
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configurar como uma aliada no enfrentamento de uma 

doença/hospitalização, por possibilitar a construção de 

significados, sentimentos de bem-estar e promoção da saúde 

mental. 

A religiosidade e a espiritualidade são formas auxiliares 

de enfrentamento de situações estressoras, como o processo 

de adoecimento, sendo fundamental inseri-la na formação dos 

profissionais de saúde (OLIVEIRA, 2017). Com isso, o projeto 

“Saúde e espiritualidade: uma proposta de integralidade do 

cuidado”, possibilitou o rompimento com o modelo biomédico 

hegemônico, pois não se restringiu ao controle dos sintomas 

físicos, mas considerou a totalidade das dimensões humanas, 

considerando os aspectos existenciais e emocionais do viver, 

do adoecer e do morrer.  

 

2. Atividades institucionais 

 

A Política Nacional de Humanização (PNH) propõe 

estratégias de valorização e crescimento profissional, 

participação dos trabalhadores nos processos de discussão, 

bem como educação permanente dos profissionais de saúde. 

(BRASIL, 2013). Nesta perspectiva, diversas atividades 

institucionais de humanização foram organizadas. 

Em relação ao dia nacional de combate à sepse e à 

semana mundial de aleitamento materno, foi possível tratar de 

temas que por vezes é discutido em linguagem técnica, a partir 

de uma metodologia lúdica, que priorizou o acesso e a troca de 

conhecimento, contribuindo com a construção de práticas 

dialógicas, participativas e que integraram a equipe, pacientes 

e acompanhantes. 



HUMANIZAÇÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: 
CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL E DA PSICOLOGIA 

142 
 

No que se refere à relevância de trabalhar a temática do 

aleitamento numa maternidade escola, Jesus, Oliveira e 

Moraes (2017) salientam a importância da capacitação e do 

envolvimento de todas as categorias profissionais na orientação 

às gestantes e puérperas sobre os benefícios e o manejo do 

aleitamento materno, visto que a falta de apoio dos serviços de 

saúde pode dificultar a prática de amamentação e levar à sua 

interrupção.  

Em se tratando do uso da musicalização em atividades 

de educação em saúde, Correia (2010) afirma que a música 

possui uma dimensão afetiva, recreativa e reflexiva, que facilita 

a participação das pessoas nos grupos educativos, estimulando 

a capacidade criativa dos educandos. Nesta perspectiva, as 

ações realizadas na maternidade escola puderam incluir a 

subjetividade e a liberdade de expressão, sem excluir o rigor 

mental e intelectual.  

Nas atividades sobre termorregulação, a importância de 

abordar a temática numa maternidade escola encontra respaldo 

na literatura. Pinheiro (2018) aponta que a hipotermia é um 

importante fator de contribuição para mortalidade de recém-

nascidos em todo o mundo e continua sendo um problema 

comum para neonatos com muito baixo peso ao nascer, mesmo 

em hospitais com tecnologia avançada. Assim, a sensibilização 

dos profissionais de saúde sobre os malefícios da hipotermia 

contribuiu na qualidade da assistência prestada. 

Outro tema abordado foi a exposição dos recém-

nascidos e dos trabalhadores de saúde a altos níveis de ruído 

numa unidade de terapia intensiva neonatal. Conforme Bezerra 

(2017), o ruído que ultrapassa o nível de pressão sonora de 35 

a 45dB (recomendado pela Associação Brasileira de Normas 



HUMANIZAÇÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: 
CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL E DA PSICOLOGIA 

143 
 

Técnicas) e o nível de 55dB (recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde) para unidades hospitalares e neonatais 

indica que o ambiente possui ruído moderado a intenso. 

Sensibilizar a equipe sobre ruído se fez necessário, portanto, 

devido aos prejuízos à saúde, tanto do cuidador quanto do RN. 

No que se refere ao encontro dos egressos e à 

celebração de datas comemorativas da UTIN, buscou-se utilizar 

a tecnologia leve no ambiente de intensivismo, marcado 

predominantemente por tecnologia dura e leve-dura. De acordo 

com Merhy e Franco (2003), as tecnologias leves se referem à 

relação entre usuário e trabalhador de saúde; as leve-duras 

englobam o saber profissional estruturado e protocolizado, 

enquanto as duras são os equipamentos.  

Rolim et al (2017), afirma que as tecnologias leves 

envolvem a comunicação, entendida como um processo de 

compreender, compartilhar mensagens enviadas e recebidas, 

podendo ser verbal, por meio da linguagem escrita e falada, e 

não verbal, por manifestações de comportamento não 

expressas por palavras. Neste contexto, as ações de 

humanização na maternidade conciliaram o uso de 

equipamentos e o conhecimento científico com as expressões 

de subjetividade dos sujeitos participantes da relação do 

cuidado. 

 

3. Atividades com a equipe e residentes 

Existe uma elevada prevalência de adoecimento entre 

profissionais intensivistas, visto que o trabalho é realizado em 

um ambiente insalubre e penoso, permeado de dor e 

sofrimento, gerando, muitas vezes, sensação de incapacidade 

e impotência.  
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Unidades de Terapias Intensivas são ambientes 

complexos, com pacientes críticos. Nos trabalhadores de tais 

setores podem ocorrer alterações mentais capazes de gerar 

situações deletérias. (SILVA e ROBAZZI, 2019). Através das 

ações executadas buscou-se amenizar os possíveis danos 

resultantes das atividades laborais. Neste cenário, as reuniões 

com os técnicos de enfermagem e a comemoração do dia da 

mulher configuraram-se como estratégias de promoção de 

saúde e qualidade de vida no trabalho. 

Cabe salientar que, além de cuidar da saúde emocional 

dos trabalhadores, percebeu-se também a necessidade de os 

capacitar, através de um trabalho de educação continuada. 

As ações educativas no âmbito da saúde viabilizam uma 

atuação crítica, propositiva, compromissada e tecnicamente 

competente (CECCIM, 2005). Nesta perspectiva, as atividades 

de sensibilizações e capacitações ofertaram não apenas 

conhecimento técnico, mas também reflexões sobre sua 

prática, a fim de rever a assistência pautada nos fundamentos 

da humanização e da integralidade do cuidado, buscando 

superar a fragmentação da assistência.  

Em relação à atividade de sensibilização em cuidados 

paliativos, o Ministério da Saúde publicou uma resolução que 

normatizou a oferta de cuidados paliativos de qualidade como 

parte dos cuidados continuados integrados no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, que devem ser destinados a toda 

pessoa afetada por uma doença que ameace a vida, seja aguda 

ou crônica (BRASIL, 2018). De acordo com esta normativa, um 

dos objetivos da organização dos cuidados paliativos é ofertar 

educação permanente em cuidados paliativos para os 

trabalhadores da saúde no SUS. Buscando cumprir tal objetivo, 
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foi realizada a sensibilização acerca da temática com os 

trabalhadores da UTIN. 

No que se refere ao método canguru, este se configura 

como uma política de humanização do SUS. O elevado número 

de neonatos de baixo peso constitui-se como um problema de 

saúde, ocasionando alto percentual na morbimortalidade 

neonatal (BRASIL, 2017). Através de cursos de sensibilização 

no método canguru e no controle da dor, foi possível capacitar 

profissionais que trabalham com bebês prematuros de acordo 

com as diretrizes de cuidado do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2019). 

Por fim, cabe destacar a importância das aulas 

ministradas para residentes sobre morte e luto, visto que diante 

de tal temática, há limitações por parte dos profissionais no 

acolhimento e suporte aos pais e familiares que sofrem a perda, 

em decorrência do despreparo e das dificuldades pessoais 

diante da morte, o que pode comprometer a expressão de 

pensamentos e sentimentos, dificultando o processo de luto 

(BRAZ e FRANCO, 2017). Dessa forma, percebeu-se como 

fundamental discutir tal tema como os residentes, 

sensibilizando-os, de modo que possam oferecer adequado 

suporte e cuidado diante de situações de perda, repensando 

suas práticas.  

 

CONCLUSÕES  

 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal configura-se 

como um ambiente de alta tecnologia e complexidade para os 

profissionais intensivistas e período de crise para os pais dos 

bebês. 
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Com isso, observou-se que tanto a equipe quanto as 

famílias demandam intervenções qualificadas, uma vez que 

experimentam sentimentos conflituosos diante do adoecimento 

do bebê em situação de risco.  

A atuação da terapia ocupacional e da psicologia na UTI 

neonatal implicou em uma proposta ampla, com atendimentos 

de rotina, abordando o cuidado às famílias e seus bebês, como 

também nas atividades e ações de capacitação, sensibilização 

e educação em saúde com a equipe multiprofissional.  

De tal modo, considerou-se que o trabalho realizado na 

UTI neonatal é rico em possibilidades e para além das rotinas 

biomédicas tradicionais, ofertou intervenções de humanização 

e acolhimento, englobando todos os aspectos do adoecimento 

e do cuidado.   
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RESUMO: O novo coronavírus (COVID-19) é causado pela 
síndrome respiratória grave 2 (SARS-CoV-2) e é caracterizado 
por uma resposta inflamatória exagerada que pode levar a 
manifestações clínicas graves, como episódios 
tromboembolísticos em pacientes com estágio avançado. 
Dessa forma, observou-se a necessidade de um esquema 
profilático que a evite esse quadro e melhore o prognóstico da 
doença. Este estudo tem como objetivo identificar as 
características clínicas e as principais recomendações 
profiláticas adotadas contra o tromboembolismo venoso em 
pacientes com COVID-19. Foi realizado uma consulta na 
biblioteca eletrônica SciELO e nas seguintes bases de dados: 
National Library of Medicine (PubMed), Excerpta Medical 
Database (Embase) e Scopus. Assim, foram encontrados 1.865 
artigos e após os critérios de inclusão e exclusão, 13 estudos 
foram selecionados para compor essa pesquisa. Em relação 
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aos resultados, as medicações mais usadas para tratar o 
tromboembolismo na COVID-19 são os anticoagulantes, como 
heparina de baixo peso molecular e a heparina não fracionada. 
A dose administra varia de acordo com o quadro clínico de cada 
paciente e as diretrizes de cada hospital.  
Palavras-chave: Trombose. Profilaxia. COVID-19. 

 

INTRODUÇÃO 

  
       O novo coronavírus, conhecido como COVID-19 e 

produzido pela síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-

CoV-2), é responsável pelo surto da pneumonia viral 

identificada pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan no 

final de 2019. O surto se expandiu rapidamente, afetando 184 

países. A experiência adquirida nos últimos meses identificou 

diferentes apresentações clínicas com gravidade variada, 

desde infecção assintomática até óbito por disfunção orgânica 

múltipla. A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu 

recentemente o complexo processo da infecção por SARS-

CoV-2 como uma nova doença coronavírus 2019 (COVID-19) 

(NASCIMENTO et al., 2020).  

             A COVID-19 foi declarada uma pandemia em 11 

de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

quando 118.000 casos confirmados foram notificados, 

envolvendo 114 países em todo o mundo com cerca de 4.291 

mortes. Em 12 de maio de 2020, 4.256.022 casos confirmados 

afetando 212 países com 287.332 mortes foram relatados 

(KASINATHAN; SATHAR, 2020). Até o dia 01 de julho de 2020, 

o Brasil chegou à marca de 2.707.877 casos confirmados de 

COVID-19 e 93.563 óbitos. É o segundo país do mundo com 
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maior número de casos e de óbitos por 1 milhão de habitantes 

(BRASIL, 2020). 

Trata-se de uma doença com amplo espectro clínico, 

podendo se apresentar de forma assintomática ou como uma 

síndrome gripal, relacionada a sintomas como febre, tosse e 

mialgia, além de poder evoluir em alguns casos para 

pneumonia grave ou síndrome respiratória aguda grave (SRAG) 

(BARROS et al., 2020). 

        Os principais fatores de risco para evolução 

desfavorável do quadro clínico dos pacientes acometidos pela 

COVID-19 são: hipertensão arterial sistêmica (HAS) 6 a 31%, 

diabetes mellitus (DM) 7,3 a 19%, idade acima de 60 anos  e 

presença de doenças cardiovasculares (DCV) 8 a 15% 

(PEREIRA; LIMA; SERRANO JUNIOR, 2020).  

          Sob essa perspectiva, a doença do coronavírus 

2019 (COVID-19) predispõe os pacientes a complicações 

trombóticas arteriais e venosas devido à sua disfunção 

endotelial e interação com inflamação intensa, ativação 

plaquetária e estase (RAMACCIOTTI et al., 2020). 

          De acordo com Barros et al. (2020), Alterações 

laboratoriais como linfopenia, neutrofilia, aumento do tempo de 

protrombina e elevação de D-dímero (DD) são encontradas em 

pacientes que apresentam uma evolução desfavorável da 

doença. Os possíveis mecanismos contributivos para as 

alterações sistêmicas encontradas incluem: (1) a formação de 

citocinas pró-inflamatórias, que são mediadores da 

aterosclerose contribuindo diretamente para a ruptura da placa 

por inflamação local, (2) indução de fatores pró-coagulantes, e 

(3) alterações hemodinâmicas que predispõem à isquemia e 

trombose em tais pacientes (BARROS et al., 2020).  



PROFILAXIA CONTRA O TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM 
PACIENTES COM COVID-19: A SCOPING REVIEW. 

152 
 

       O tromboembolismo venoso (TEV), que engloba a 

trombose venosa profunda (TVP) e a embolia pulmonar (EP), é 

uma condição comum em populações com doenças crônicas, 

especialmente em pacientes hospitalizados. Estudos 

epidemiológicos relatam que cerca de 900 mil pessoas são 

afetadas a cada ano nos Estados Unidos. No Reino Unido as 

estimativas são de 25 mil mortes evitáveis, por ano, por TEV 

adquirido em hospitais, enquanto, no Brasil, as estimativas para 

2015, provavelmente subnotificadas, foram de menos de 2 mil 

mortes por TVP e EP (LEAL et al., 2020).  

A incidência de TEV pode ser ainda maior porque muitos 

pacientes apresentam sintomas inespecíficos ou sintomas 

leves de TEP ou trombose venosa profunda (TVP), não sendo 

diagnosticados (“TEV clinicamente silenciosa”). Sabe-se ainda 

que a maioria dos episódios de TEP (até 60%) ocorre durante 

ou após a hospitalização, mas o conceito de que a internação 

hospitalar representa um fator de risco para o TEV, como uma 

doença nosocomial, ainda não é claramente entendido por toda 

a comunidade médica ou pela população (ROCHA et al., 2020).   

Como não há um tratamento aprovado em consenso 

neste cenário e tendo em vista a possibilidade de trombose 

associada à infecção pelo coronavírus em determinados casos, 

a experiência adquirida recentemente e estudos científicos 

ainda embrionários têm mostrado que uma anticoagulação 

efetiva poderia prevenir ou reverter o estado pró-trombótico de 

alguns pacientes (REIS; LIMA, 2020).  

Justifica-se a realização da presente pesquisa por ser 

uma doença nova e de extremo interesse para a saúde pública, 

devido ao alto índice de casos e óbitos. Salienta-se, ainda, a 

falta de um esquema profilático padrão ouro para tratar a 



PROFILAXIA CONTRA O TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM 
PACIENTES COM COVID-19: A SCOPING REVIEW. 

153 
 

doença, em razão de um assunto ainda desconhecido. Nesse 

sentido, a proposta abordada no estudo discutido é relevante e 

pertinente para o mapeamento dos esquemas profiláticos. 

Diante disso, o objetivo do trabalho é identificar as 

características clínicas e as principais recomendações 

profiláticas adotadas contra o tromboembolismo venoso em 

pacientes com COVID-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

      

O estudo trata-se de uma revisão de escopo (scoping 

review), realizada em agosto de 2020. Esse tipo de revisão é 

usado para mapear e classificar os principais conceitos de uma 

determinada área de conhecimento, além de analisar as 

possíveis lacunas e erros apresentados na literatura (BRIGS, 

2015). 

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se o 

método proposto pelo Joanna Briggs Institute, Reviewers 

Manual, cujo intuito é desenvolver o estudo a partir de 5 etapas: 

identificação da questão de pesquisa; verificação dos estudos 

relevantes; seleção dos estudos; análise dos dados; 

sintetização e apresentação dos dados (BRIGS, 2015). Além 

disso, o protocolo de revisão foi registrado na Open Science 

Framework (https://osf.io/4g7ek/) e obedeceu ao checklist do 

PRISMA para a produção de revisões de escopo (TRICCO et 

al., 2018). 

Sendo assim, para elaboração da questão norteadora 

utilizou-se o mnemônico P-C-C que indica, respectivamente, a 

população, conceito e contexto. Neste sentido a população foi 

constituída pelos pacientes com COVID-19; o conceito foi 
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pautado na profilaxia contra tromboembolismo venoso; e o 

contexto foi representado pelos pacientes hospitalizados. 

Desse modo, a questão norteadora foi “Quais as características 

clínicas e as recomendações profiláticas adotadas para 

prevenção do tromboembolismo venoso em pacientes com 

COVID-19?” 

Após essa etapa foram aplicados os seguintes MeSH de 

acordo com o método PCC: Thrombosis; Prophylaxis e Covid-

19 nas bases de dados utilizadas. A partir da seleção dos 

descritores relacionados à técnica do PCC, foi possível definir 

a estratégia para o desenvolvimento da scoping review (Quadro 

1). 

    Realizou-se a pesquisa no Portal de Periódicos da 

CAPES na biblioteca eletrônica SciELO (Scientific Electronic 

Library Online) e nas seguintes bases de dados: National 

Library of Medicine (PubMed), Excerpta Medica Database 

(Embase) e Scopus. Os cruzamentos utilizados foram: 

Trombose; Profilaxia e Covid-19 de acordo com os Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings 

(MeSH), os cruzamentos aplicados foram: Thrombosis; 

Prophylaxis e Covid-19. Utilizou-se os operadores booleanos 

AND e OR. Depois de aplicado os cruzamentos, ocorreu a 

leitura na íntegra de todos os títulos e resumos dos artigos 

encontrados na íntegra. 
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Quadro 1. Descritores e palavras-chave utilizadas na busca, 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 

DIMENSÃO DECS MESH PALAVRAS-
CHAVE 

População “Pacientes” “Patients” - 

AND 

Conceito “Trombose”  

and 

“Profilaxia” 

 

“Thrombosis” 

and 

“Prophylaxis” 

 

- 

AND 

Contexto “Pandemias” 
 

or 
 

“Infecções 
por 

Coronavirus” 

“Pandemics” 
 

or 
 

“Coronavirus 
Infections” 

Covid-19 

                                    Fonte: elaboração própria 
 

Em relação aos critérios de inclusão foram selecionados 

artigos com acesso aberto, nos idiomas português e inglês, 

publicados dentro no escopo temporal dos últimos 5 anos 

(2015-2020). Foram excluídos do estudo artigos que fugiam da 

questão norteadora do tema da pesquisa e aqueles que 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68018352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68018352
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estavam duplicados ou repetidos, resumos, cartas, resenhas, 

artigos de jornais e editoriais. 

Ao aplicar os critérios de inclusão e exclusão restaram 

13 artigos coerentes ao objetivo proposto, sendo SciELO (6) 

Embase (1), PubMed (4) e Scopus (2). Os artigos utilizados 

tiveram seus resumos lidos, catalogados em quadro e 

organizados por ordem de publicação, para posterior análise 

detalhada do conteúdo, de modo que colaborassem com o 

propósito do estudo. 

Foram encontrados 784 estudos por meio dos 

cruzamentos executados pelos descritores. Logo após o 

processo de escolha já mencionado, 13 artigos foram 

submetidos para o desenvolvimento da revisão, de acordo com 

a Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma da seleção de evidências baseado nas 
diretrizes do PRISMA (adaptado). Natal, Rio Grande do Norte, 
Brasil, 2020. 

 
     Fonte: dados da pesquisa 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

      Com base na análise dos 13 artigos selecionados 

para compor a amostra, construiu-se o quadro 2 para sintetizar 

as informações coletadas. 

 

Quadro 2. Descrição dos artigos extraídos e suas categorias. 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 
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Ano 

     Título     Objetivo Resultados 

  
Barros 
et al. 
(2020) 

A atuação 
da 
angiologia e 
da cirurgia 
vascular na 
pandemia 
de COVID-
19 

Reunir 
informações 
sobre a rotina de 
atuação dos 
especialistas 
vasculares e 
centros de 
referência na 
área, no contexto 
da pandemia de 
COVID-19. 

A 
tromboprofilaxia 
se faz necessária 
durante a 
internação de 
pacientes com a 
COVID-19, a 
menos que haja 
contraindicação, 
com a escolha e 
duração da 
terapia variando 
de acordo com a 
situação clínica 
do paciente. 

   
Falavi
gna et 
al. 
(2020) 

Diretrizes 
para o 
tratamento 
farmacológi
co da 
COVID-19. 
Consenso 
da 
Associação 
de Medicina 
Intensiva 
Brasileira, 
da 
Sociedade 
Brasileira 
de 
Infectologia 
e da 

Fornecer 
recomendações 
baseadas nas 
evidências 
científicas 
disponíveis e em 
sua interpretação 
transparente, 
para subsidiar 
decisões sobre o 
tratamento 
farmacológico da 
COVID-19 no 
Brasil. 

Heparina deve 
ser utilizada em 
doses profiláticas 
no paciente 
hospitalizado.  
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Sociedade 
Brasileira 
de 
Pneumologi
a e 
Tisiologia 

Kasin
athan; 
Sathar 
(2020) 

Manifestaçõ
es 
hematológic
as, 
mecanismo
s de 
trombose e 
anticoagula
ção na 
doença 
COVID-19: 
uma revisão 
 

Fornecer um 
histórico sucinto 
desta nova 
doença, discutir 
as apresentações 
hematológicas e 
os mecanismos 
da trombose, 
enfatizar o papel 
da profilaxia 
anticoagulante, 
explorar o manejo 
da coagulopatia  
 

A anticoagulação 
de escolha é a 
heparina 
molecular de 
baixo peso 
(HBPM), heparina 
não fracionada 
(HNF) ou 
fondaprinux 
subcutâneo. Na 
presença de 
sangramento a 
anticoagulação 
profilática deve 
ser suspensa. 

Kipshi
dze et 
al. 
(2020) 

Coagulopati
a viral em 
pacientes 
com 
COVID-19: 
tratamento 
e cuidados 
 

Fornecer uma 
revisão 
atualizada sobre 
as coagulopatias 
presentes em 
pacientes com 
COVID-19, com. 

Anticoagulantes 
parenterais, como 
heparina e 
heparinas de 
baixo peso 
molecular, são 
amplamente 
usados.  
Além de 
Anticoagulantes 
orais diretos.     

Leal et 
al. 
(2020)  

Implementa
ção de 
protocolo 

Este estudo visou 
avaliar a 
adequação da 

Foram avaliados 
429 pacientes 
para adequação 
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para 
profilaxia de 
tromboemb
olismo 
venoso: um 
estudo 
antes e 
depois em 
pacientes 
clínicos e 
cirúrgicos 

prescrição de 
profilaxia de 
tromboembolismo 
venoso (TEV) 
após a 
implementação 
do protocolo. 

da 
tromboprofilaxia 
(213 antes e 216 
depois). A 
prevalência de 
adequação 
aumentou de 
54% para 63% 
(pré e pós-
intervenção, 
respectivamente). 

Llau et 
al. 
(2020) 

Recomenda
ções de 
consenso 
SEDAR-
SEMICYUC 
sobre o 
manejo de 
distúrbios 
de 
hemostasia 
em 
pacientes 
gravemente 
enfermos 
com 
infecção por 
COVID-19 

Desenvolver um 
consenso para 
estabelecer 
diretrizes nas 
ações a serem 
tomadas contra 
alterações na 
hemostasia 
observadas em 
pacientes 
gravemente 
enfermos com 
COVID-19. 
 

Pacientes com 
doença 
cardiovascular 
tem maior 
porcentagem em 
recebem 
medicamentos 
antiplaquetários 
ou 
anticoagulantes. 
A administração 
precoce de 
HBPM deve fazer 
parte do 
tratamento deve 
ser tratado com 
cautela. 

Middel
dorp 
et al. 
(2020) 

Incidência 
de 
tromboemb
olismo 
venoso em 
pacientes 
hospitalizad

Investigar a 
incidência de 
trombo venoso 
objetivamente 
confirmado 
embolia (TEV) em 
pacientes 

Uma maior 
intensidade de 
profilaxia na 
trombose, tanto 
em pacientes de 
UTI quanto de 
enfermaria, não 
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os com 
COVID ‐ 19 
 

hospitalizados 
com COVID-19. 

só diminui o TEV 
como também 
diminui a 
mortalidade. 
 

Nasci
mento 
et al. 
(2020 

COVID-19 e 
o estado 
hipercoagul
ável: uma 
nova 
perspectiva 
terapêutica 
 

Identificar a 
relação da 
hipercoagulação 
e a COVID-19, 
assim como o 
esquema 
profilático 
adequada para o 
tratamento. 

O tratamento 
anticoagulante é 
adequado para 
pacientes com 
fenótipo pró-
coagulante 
(dímero D alto, 
prolongamento 
do tempo de 
protrombina e 
aumento dos 
níveis 
plasmáticos de 
fragmentos de 
fibrina) 

Pereir
a; 
Lima; 
Serra
no 
Junior 
(2020) 
 

Infecções 
virais e 
aterotrombo
se: outro 
cuidado na 
esteira do 
COVID-19? 
 

Identificar as 
infecções virais 
doenças que 
causam 
aterotrombose na 
COVID-19. 
 

Manter as 
recomendações 
virais para 
influenza e 
pneumococo.  
Pacientes com 
DCV e COVID-19 
não precisam 
interromper 
medicações já em 
uso. 

Rama
cciotti 
et al. 
(2020) 

Orientação 
Prática 
Baseada 
em 

Propor uma 
estratégia de 
manejo baseada 
em evidências 

O tratamento 
básico para o 
TEV é a 
anticoagulação 



PROFILAXIA CONTRA O TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM 
PACIENTES COM COVID-19: A SCOPING REVIEW. 

162 
 

Evidências 
para o 
Manejo 
Antitrombóti
co em 
Pacientes 
com 
Doença por 
Coronavíru
s (COVID-
19) em 
2020 

para pacientes 
com COVID-19 
que desenvolvem 
trombose venosa 
ou arterial e 
daqueles com 
doença 
cardiovascular 
preexistente. 

com heparina não 
fracionada, 
enoxaparina, 
fondaparinux e 
DOACs 
(anticoagulantes 
orais diretos).  
 

Reis; 
Lima 
(2020) 

Podemos 
atuar 
preventiva
mente para 
evitar que 
os 
pacientes 
portadores 
de COVID-
19 evoluam 
de forma 
mais grave? 

Os autores 
propõem uma 
modificação no 
escore 
CHA2DS2-VASc, 
incluindo 1 ponto 
para COVID-19, 
para, desse 
modo, indicar 
profilaxia de 
eventos 
tromboembólicos 
antes do 
agravamento do 
quadro. 

O grupo de 
pacientes que 
evoluem mal da 
infecção por 
COVID-19 e 
morrem são os 
mesmos 
pacientes do 
escore 
CHA2DS2-VASc 
com risco para 
acidente vascular 
cerebral, episódio 
isquêmico 
transitório, 
embolia periférica 
e 
tromboembolismo 
pulmonar. 

Rocha 
et al. 
(2020) 

Protocolos 
de profilaxia 
de 
tromboemb

Levantar dados 
de 
implementação 
de iniciativas para 

As avaliações de 
risco de TEV pela 
diretriz brasileira, 
escores de Pádua 
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olismo 
venoso 
(TEV) em 
hospitais 
brasileiros - 
PROTEV 
Brasil 

profilaxia em 
hospitais 
brasileiros que 
iniciaram o 
Programa 
TEVSZ. 

ou Caprini eram 
feitas no 
prontuário 
eletrônico em 
56,9% e 
obrigatório em 
45,1% dos casos. 

Susen 
et al. 
(2020) 

Prevenção 
de risco 
trombótico 
em 
pacientes 
hospitalizad
os com 
COVID-19 e 
monitorame
nto de 
hemostasia 
 

Desenvolver um 
documento de 
orientação sobre 
a prevenção da 
trombose e 
monitoramento 
da hemostasia 
em pacientes 
hospitalizados 
com COVID-19 
para dar suporte 
ao manejo clínico. 

Doses padrão de 
HBPM (por 
exemplo, 
enoxaparina são 
propostas em 
caso de risco 
trombótico 
intermediário. Em 
pacientes 
obesos, usa-se 
doses 
intermediárias de 
HBPM ou 
heparina não 
fracionada. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

          Os estudos selecionados para essa pesquisa incluíram 

os idiomas inglês e português com as nacionalidades brasileira 

(8), americana (1), espanhola (1), holandesa (1), francesa (1) e 

malasiana (1). Nesse sentido, os maiores achados foram no 

Brasil, país que mais produz artigos científicos na América 

Latina sobre a COVID-19 publicados na PubMed, segundo a 

Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), sendo 1216 

trabalhos finalizados até outubro de 2020.     
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  A epidemia pelo coronavírus (2019-nCoV), atingiu o 

mundo de forma abrupta, ocasionando um grande número de 

óbitos e de pessoas infectadas. Por ser uma doença 

desconhecida, é notório a escassez de pesquisas científicas e 

a urgência em suas realizações, nas quais novas evidências 

clínicas surgem à medida que os estudos vão sendo 

aprofundados (KIPSHIDZE et al., 2020; KASINATHAN; 

SATHAR, 2020; NASCIMENTO et al., 2020). 

    Dados clínicos e patológicos recentes demonstram 

uma associação entre COVID-19 e coagulopatias que podem 

se manifestar como embolia pulmonar (EP) ou trombose 

venosa, arterial e / ou microvascular que estão associadas a 

lesão viral grave do endotélio pulmonar (KIPSHIDZE et al., 

2020).  

     Dessa forma, a investigação para confirmar o 

diagnóstico de casos tromboembolismos é feita a partir de 

análises laboratoriais. Notou-se que a maior parte dos 

pacientes graves internados por COVID-19 possuem alterações 

laboratoriais dignas de atenção, como linfopenia, neutrofilia, 

aumento do tempo de protrombina e elevação dos níveis de D-

dímero (BARROS et al., 2020). Além desses achados, a 

literatura destaca, especificamente em estudos nos Brasil, que 

as anormalidades laboratoriais como a elevação de lactato 

desidrogenase, alterações na ferritina, na interleucina-6, 

proteína C-reativa, tempo de protrombina (TP) e fibrinogênio 

também são importantes para o diagnóstico de 

tromboembolismo na COVID-19 (CARVALHO et al., 2020; 

ROBERTO et al., 2020). 

     Estudos iniciais da China relatam aumento de 

dímeros-D (0,5 mg / L ou superior) em 46% a 63% de pacientes, 
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bem como outros sinais de ativação da coagulação, incluindo 

trombocitopenia leve e um moderado aumento no tempo de 

protrombina prolongado. Em outro estudo, pacientes com níveis 

de dímero-D de 1,0 µg / L ou mais tiveram um risco de morte 18 

vezes maior. Usou-se a definição da coagulação intravascular 

disseminada da Sociedade Internacional de Trombose e 

descobriu que uma pontuação > 5 pontos foi presente em 71% 

dos que morreram em comparação com 0,6% dos 

sobreviventes (MIDDELDORP et al., 2020). Tal resultado foi 

confirmado em estudos publicados por pesquisadores 

chineses, que apontaram que pacientes com excesso de D-

dímeros estão relacionados a letalidade da doença (TANG et 

al., 2020). 

              Durante a atividade inflamatória desencadeada pela 

infecção, ocorre um infiltrado de células da placa de ateroma 

(células T, macrófagos e neutrófilos), contribuindo para a 

produção de citocinas, fatores de coagulação, radicais de 

oxigênio e vasoativos moléculas, levando ao aumento da 

permeabilidade vascular, lesão endotelial, ruptura da camada 

fibrosa e exposição de elementos trombogênicos (colágeno, 

fator tecidual e moléculas de adesão plaquetária), contribuindo 

para a formação de trombo Há relatos de que essa ativação 

plaquetária resulta em trombocitopenia, um achado comum em 

infecções virais (como Influenza, Coronavírus e HIV) 

(PEREIRA; LIMA; SERRANO JUNIOR, 2020). Constatou-se 

esse achado, em estudos americanos e brasileiros, que a 

cascata de coagulação liberada nos processos inflamatórios 

são a razão para o surgimento de trombos na COVID-19 

(BIKDELI et al., 2020; CARVALHO et al., 2020). 
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Outro aspecto essencial para a resposta inflamatória é 

ativação de citocinas. De acordo com Kasinathan e Sathar 

(2020), esses pacientes demonstram ativação da função T-

helper-1 (Th1) devido ao aumento da concentração de 

mediadores inflamatórios como IL-1B, IL-6, IL-12, IL-18, IL-33, 

CXCL10, CCL2 e TNF- alfa. 

         Segundo Llau et al. (2020), pacientes com doença 

grave relacionada à infecção por SARS-CoV-2, principalmente 

aqueles admitidos em unidades de terapia intensiva (UTI), 

geralmente ficam acamados, conectados à ventilação 

mecânica, sob sedação e, frequentemente, recebendo 

bloqueadores neuromusculares. Além disso, a hipóxia e a 

atividade inflamatória características desta doença podem levar 

a um estado de hipercoagulabilidade envolvendo múltiplos 

mediadores, o que foi documentado em casos de sepse. 

Portanto, pode-se dizer que esses pacientes apresentam risco 

particularmente elevado de desenvolver tromboembolismo 

venoso (TEV), e essa complicação deve ser avaliada em todos 

os casos.  

    Os eventos trombóticos são particularmente 

frequentes - alguns estudos relataram uma incidência geral de 

tromboembolismo venoso de cerca de 25% e uma incidência de 

complicações trombóticas em pacientes criticamente enfermos 

de 31% (LLAU et al., 2020). Além disso, relatórios da Itália, 

França e Suíça observaram complicações tromboembólicas 

venosas frequentes no COVID-19 com um risco que parece 

particularmente alto em pacientes que requerem admissão na 

UTI e / ou com obesidade, frequente coagulação de cateteres 

permanente, filtros de diálise, oxigenadores de ECMO e 
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eventos trombóticos arteriais, incluindo isquemia de membro 

agudo ou acidente vascular cerebral (SUSEN et al., 2020). 

    A respeito da profilaxia usada para evitar casos de 

tromboembolismo em paciente com COVID-19, ainda é 

discutido entre os profissionais de saúde qual é o esquema 

medicamentoso adequado para tratar essa patologia. Embora, 

o desafio seja grande com o aumento no fluxo de internações 

de pacientes graves na UTI e a dificuldade no diagnóstico de 

trombose, foi constatado mediante a leitura de estudos 

científicos realizados recentemente na china, o êxito no 

planejamento farmacológico e na investigação clínica. 

     Uma das medidas para avaliar o tromboembolismo 

são os escores, visto que eles ajudam a identificar as 

enfermidades e traçar o melhor planejamento terapêutico. 

Assim, todos os pacientes com COVID-19 devem ser 

submetidos à estratificação de risco e consequentemente 

considerados de alto risco (com escores de risco validados, 

como os modelos Caprini, IMPROVE e Pádua) portanto, devem 

receber profilaxia hospitalar (RAMACCIOTTI et al., 2020). Tal 

comprovação é consolidada em estudos feitos nos EUA, onde 

esses escores são usados para estratificação de risco e 

prevenção de TEV em pacientes com COVID-19 (BIKDELI et 

al., 2020). 

     A escolha do tratamento medicamentoso contra o 

tromboembolismo venoso é definida a partir de diretrizes 

internacionais e do aspecto clínico de cada paciente. 
     A Sociedade Internacional de Trombose e 

Hemostasia (ISTH) recomenda o uso de doses profiláticas de 

uma heparina de baixo peso molecular (HBPM), a menos que 
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haja sangramento ativo ou contagem de plaquetas < 25 x 109/ 

L (KIPSHIDZE et al., 2020).  
    Em caso de risco trombótico intermediário, é 

proposto prescrever profilaxia com HBPM em doses padrão, por 

exemplo, enoxaparina 4000 UI / 24 h SC, tinzaparina 3500 UI / 

24 h SC ou dalteparina 5000 UI / 24 h SC. Fondaparinux 2,5 mg 

/ 24 h SC é uma alternativa se a depuração da creatinina (Clcr) 

for superior a 50 ml / min. Na presença de insuficiência renal 

severa, uma alternativa à heparina não fracionada SC (HNF) 

pode ser proposta: enoxaparina 2000 UI / 24 h SC para a Clcr 

entre 15 e 30 ml / min ou tinzaparina 3500 UI / 24h SC para um 

Clcr entre 20 e 30 ml / min (SUSEN et al., 2020). 

      No caso de pacientes de alto risco trombótico, 

propõe-se prescrever uma profilaxia ajustada com doses 

intermediárias de HBPM: enoxaparina 4000 UI / 12 h SC ou 

6000 UI / 12 hSC se o peso for > 120 kg. Em caso de 

insuficiência renal (Clcr <30 ml / min), é proposta a prescrição 

de HNF na dose inicial de 200 UI / kg / 24 h, IV (SUSEN et al., 

2020).  

     Em pacientes obesos (IMC> 30 kg / m2) com risco 

trombótico alto ou muito alto, são propostas as seguintes doses 

de heparina:  Enoxaparina 4000 IU / 12 h ou 6000 IU / 12 h se 

o peso for > 120 kg em pacientes de alto risco. (SUSEN et al., 

2020. 

 Recomenda-se ajustar a dosagem e monitorar os níveis 

de anti-Xa se a taxa de filtração glomerular estimada (TFG) 

aumentar (TFG <30 ml / min / 1,73 m2). Nesses casos, 

recomendamos considerar a HNF ou sugerir o uso de doses 

equivalentes de tinzaparina (LLAU et al., 2020). Identificou-se 

um estudo na china, que há indícios de melhor prognóstico em 
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pacientes com a terapia antitrombótica que estão com COVID-

19 grave, onde constatou-se que os usuários de heparina 

tiveram taxas menores de mortalidade em 28 dias do que os 

não usuários (TANG et al., 2020). 

   De acordo com Ramacciotti et al. (2020), caso a 

profilaxia farmacológica seja contraindicada, a profilaxia 

mecânica para TEV (compressão pneumática intermitente) 

deve ser considerada em pacientes imobilizados. Essa 

orientação é recomendada pela OMS como uma possibilidade 

de escolha quando a terapia farmacológica não é usada. 

Destaca-se ainda que o uso de anticoagulantes, principalmente 

em pacientes críticos, não é isento de risco e pode estar 

relacionado a complicações hemorrágicas graves. Assim, a 

indicação de anticoagulantes deve ser personalizada, 

respeitando os perfis de risco trombótico e hemorrágico 

(NASCIMENTO et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES 

 

De acordo com os estudos analisados, a profilaxia 

anticoagulante é extremamente importante para o paciente com 

coronavírus porque diminui os riscos de coagulopatia e óbitos. 

Em decorrência disso, foi evidenciado o uso de heparina de 

baixo peso molecular (enoxaparina, tinzaparina, dalteparina, 

fondaparinux) e   heparina não fracionada, como as principais 

medicações usadas nos hospitais em casos de trombose em 

pacientes com covid-19.  

Outrossim, os scores de Caprini, IMPROVE e Pádua são 

medidas relevantes para diagnosticar a trombose e direcionar o 

tratamento do paciente crítico.  
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Além disso, os exames laboratoriais, clínicos e de 

imagem são necessários para o cuidado imediato da 

enfermidade. 

          Mesmo com esses resultados, mais estudos são 

necessários para comprovar a eficácia da anticoagulação na 

prevenção do tromboembolismo venoso na Covid-19, sendo 

necessário um balanço sobre a dosagem, quais pacientes 

devem seguir esse esquema, cuidados na administração 

medicamentosa, vantagens e o risco de sangramento em 

alguns pacientes. 
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RESUMO: Entre as neoplasias que mais afetam a população, 
as de origens óssea são as mais incomuns e com menor 
surgimento de casos, fator que gera desafios e complexidades 
singulares. Assim, objetivou-se investigar e analisar, por meio 
da literatura científica, os métodos terapêuticos utilizados para 
o manejo da dor em pacientes acometidos por neoplasias 
ósseas. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, em 
que a busca pelos estudos foi realizada nas bases de dados da 
Biblioteca Virtual em Saúde entre os meses de setembro e 
outubro de 2020, a partir da aplicação dos descritores 
Neoplasias ósseas, Dor e Tratamento. Após leitura e releitura 
dos estudos pré-selecionados, 24 foram selecionados para a 
amostragem final. Constatou-se uma variedade significativa de 
terapias aplicadas esses pacientes, que permeiam 
intervenções não invasivas, minimamente invasivas e 
invasivas. Os tratamentos mostraram-se eficazes na redução 
da dor, demonstrando resultados progressivos durante 
semanas, meses e até um ano, a depender do método aplicado. 
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Aponta-se para a necessidade de uma abordagem 
multidisciplinar na concretização de diagnósticos e decisões 
terapêuticas, a fim de proporcionar intervenções adequadas 
para o indivíduo, mediadas por uma avaliação individual e 
singular.  A heterogeneidade de terapêuticas demonstra a 
necessidade de elaboração de novas pesquisas, com bons 
níveis de evidência, capazes de solidificar diretrizes 
terapêuticas adequadas a esses indivíduos. 
Palavras-chave: Neoplasias Ósseas. Dor. Tratamento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma doença de desenvolvimento progressivo 

e demorado, com sintomas específicos ou, em alguns casos, 

apresenta-se de maneira assintomática. Apresenta inúmera 

variações, podendo atingir estruturas únicas ou sistemas 

inteiros do corpo humano. Segundo o Instituto Nacional do 

Câncer - INCA, o seu conceito está relacionado ao 

desenvolvimento anormal de células, que se agrupam e se 

multiplicam de maneira desorganizado, gerando agravos 

clínicos, debilitação prolongada do paciente, ou até mesmo a 

morte (INCA, 2019). 

É uma patologia de natureza multifatorial, podendo ser 

desencadeado por fatores que englobam o ambiente, meio 

social, fatores econômicos, herança genética, ou associado a 

costumes e estilos de vida inadequados por parte de um 

indivíduo. É uma patologia de incidência crescente e gradativa 

ao redor do mundo, ocupando a segunda maior causa de morte 

entre a população (SILVA; LABUTO, 2019). 
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Entre as neoplasias que mais afetam a população, as de 

origens óssea são as mais incomuns e com menor surgimento 

de casos, sendo os pacientes jovens, os que mais apresentam 

incidência da doença. Devido aos poucos casos, a sua 

complexidade impõe desafios únicos para a equipe de cuidado, 

tendo em vista que sua origem pode ser de proveniente de um 

determinado osso, ou de maneira metastática, tendo sua 

origem vinculada a outro tipo de câncer já existente (BALMANT 

et al., 2019). 

Por apresentar sintomas a médio e longo prazo após o 

surgimento do câncer, é necessário a realização de um 

diagnóstico adequado, sendo conduzido por meio de anamnese 

e exame físico, a realização de exame radiológicos para 

identificar o foco, extensão do câncer, e em alguns casos, o 

possível grau de desenvolvimento de metástase em outros 

ossos (NETO et al., 2017). 

Devido a incidência da doença em diferentes fases da 

vida, os sintomas clínicos podem surgir de diferentes formas, 

sendo os mais comuns a dor óssea progressiva e de 

intensidade variada, fadiga e dor noturna, febre variada, perda 

de peso, presença de edemas e limitação do movimento na 

área que está afetada. Sintomas menos comuns são problemas 

respiratórios, que em geral, pode estar associado a outras 

condições clínicas pré existentes (SILVA; SANTOS; FILHA, 

2019). 

Paralelamente aos critérios clínicos, o câncer, 

independentemente do tipo, ainda é uma doença, que está 

atrelada a um conceito antigo de impotência e morte. Com as 

atualizações constantes dos insumos terapêuticos, o paciente 

oncológico, passou a ter uma condição clínica mais 
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estabilizada, sendo grande parte da terapêutica, voltada para 

os cuidados dos sintomas clínicos mais prevalentes de sua 

patologia, refletindo de maneira significativa no seu bem estar 

(ALVES et al., 2016). 

A dor, sintoma clínico de maior prevalência em cânceres 

ósseos, é um dos fatores a serem amenizados constantemente. 

Pela presença diária do sintoma, é cabível a equipe de saúde 

envolvida nos cuidados a esse paciente, estabelecer uma rede 

de condutas que possam minimizar de maneira gradativa a dor 

sentida. Isto posto, o presente estudo apresenta a seguinte 

questão norteadora: quais são as terapias aplicadas aos 

indivíduos com tumores ósseos para o controle da dor?  

Dessa forma, o objetivo deste estudo é investigar e 

analisar, por intermédio da literatura científica, as terapêuticas 

destinadas ao manejo da dor em pacientes acometidos por 

neoplasias ósseas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

realizada com a finalidade de sintetizar, por intermédio de 

artigos disponíveis em diferentes bases de dados, a concepção 

atual acerca da temática abordada. Esta abordagem 

metodológica permite o condensar de conhecimentos teórico e 

empíricos, fazendo surgir novas perspectivas a partir da análise 

dos estudos encontrados (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 

2011). 

Qualificada como um método de pesquisa estruturado, a 

revisão integrativa se desenvolve por meio de seis etapas 
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distintas, propostas por Mendes, Silveira e Galvão (2019), que 

seguem um rigor metodológico específico. São elas: 1- 

Definição da questão norteadora; 2- Busca e seleção dos 

estudos; 3- Extração dos dados encontrados; 4- Avaliação 

criteriosa dos estudos; 5- Síntese das evidências; 6- 

Apresentação da revisão mediada pela elaboração de um 

documento. 

Este estudo foi realizado mediante busca online, através 

do levantamento bibliográfico das produções científicas, 

disponíveis nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), entre os meses de setembro e outubro do ano de 2020. 

Definiu-se três bases de dados para a busca dos artigos:  

Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), e Índice Bibliográfico Espanhol 

em Ciências da Saúde (IBECS).  

Para melhor síntese dos resultados, iniciou-se uma 

consulta nos Descritores em Ciências da Saúde (Decs), 

encontrando os seguintes descritores: neoplasias ósseas, dor e 

tratamento, combinados através do moderador booleano 

“AND”. A substituição do descritor “terapêutica” pelo sinônimo 

“tratamento” foi efetuada a fim de garantir um maior quantitativo 

de estudos para análise. 

A seleção dos estudos se deu mediante a determinação 

de critérios de elegibilidade, que se tornaram subsídios na 

triagem dos trabalhos.  Para a entrada dos estudos na presente 

pesquisa adotou-se os seguintes parâmetros: artigos 

completos, publicados nos últimos cinco anos, no idioma 

português ou inglês, com resumo e texto completo disponíveis 

de forma gratuita. 
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 Foram adotados como critérios de exclusão: trabalhos 

no formato de resumo simples ou expandido, cartas ao editor, 

artigos duplicados, relatos de caso, pesquisas envolvendo 

animais, revisões integrativas da literatura, estudos disponíveis 

apenas por meio de pagamento e quaisquer outros que não 

respondessem à questão norteadora.  

Após a implementação dos critérios de elegibilidade 

realizou-se uma leitura minuciosa dos artigos selecionados, 

permitindo a elaboração de um instrumento de caracterização 

composto pelos seguintes dados: base de dados, periódico, tipo 

de estudo, nível de evidência e ano de publicação. Seguiu-se a 

proposta de Stillwell et al. (2010) para a classificação do nível 

de evidência.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Da pesquisa nas bases de dados, ainda sem a filtragem 

por ano, idioma e texto completo, surgiram 2.428 resultados. 

Após a seleção dos filtros texto completo, idioma português e 

inglês, e intervalo de publicação nos últimos cinco anos, 427 

estudos ficaram disponíveis para leitura de título e resumo, dos 

quais 419 estavam disponíveis na MEDLINE e oito na LILACS. 

A base de dados IBECS não apresentou estudos após a adição 

dos filtros. 

 Dos 427 artigos selecionados para leitura de título e 

resumo, apenas 29 entravam nos critérios metodológicos 

previamente estabelecidos. Os principais motivos para a 

exclusão de 398 exemplares foram, respectivamente, a 

incapacidade de responder à questão norteadora deste estudo, 
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a liberação do estudo completo mediante pagamento e a 

metodologia envolvendo animais. 

 Após leitura e releitura da amostra de estudos 

selecionada, quatro artigos foram excluídos devido à inaptidão 

em cumprir o objetivo da presente pesquisa. Desse modo, 24 

artigos compuseram a amostra final para análise e discussão 

dos resultados, como mostra a Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Estudos selecionados na BVS, João Pessoa, 

Paraíba, Brasil, 2020. 

Nº B. Dados Periódico T. Estudo/Nível de 
evidência 

Ano 

1 MEDLINE Medicine 
(Baltimore) 

Descritivo, observacional 
de caráter longitudinal/VI 

2015 

2 MEDLINE Mediators of 
Inflammation 

Ensaio controlado com 
randomização/II 

2015 

3 MEDLINE Supportive Care in 
Cancer 

Revisão sistemática de 
estudos randomizados/I 

2015 

4 MEDLINE BMJ OPEN Revisão sistemática de 
estudos randomizados/I 

2015 

5 MEDLINE PLoS ONE Ensaio controlado sem 
randomização/III 

2015 

6 MEDLINE Younsei medical 
journal 

Descritivo, observacional 
de caráter longitudinal/VI 

2015 

7 MEDLINE Journal of thoracic 
oncology 

Revisão sistemática de 
ensaios controlado/I 

2016 

8 MEDLINE World journal of 
surgery 

Descritivo, observacional 
de caráter longitudinal/VI 

2016 
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9 MEDLINE Journal of cancer 
research and 
therapeutics 

Descritivo, observacional 
de caráter longitudinal/VI 

2017 

10 MEDLINE Technology in 
cancer research 
and treatment 

Descritivo, observacional 
de caráter longitudinal/VI 

2017 

11 MEDLINE Kurume medical 
journal 

Descritivo, observacional 
de caráter longitudinal/VI 

2017 

12 MEDLINE Journal of the 
egyptian national 
cancer institute 

Descritivo, observacional 
de caráter longitudinal/VI 

2018 

13 MEDLINE Clinical 
Orthopaedics and 
related research 

Descritivo, observacional 
de caráter longitudinal/VI 

2018 

14 MEDLINE Journal of korean 
medical science 

Descritivo, observacional 
de caráter longitudinal/VI 

2018 

15 MEDLINE Japanese journal 
of clinical oncology 

Descritivo, observacional 
de caráter longitudinal/VI 

2018 

16 MEDLINE Integrative cancer 
therapies 

Ensaio controlado sem 
randomização/III 

2018 

17 MEDLINE Cancer biotherapy 
and 
radiopharmaceutic
als 

Descritivo, observacional 
de caráter longitudinal/VI 

2019 

18 MEDLINE Journal of 
radiation research 

Descritivo, observacional 
de caráter longitudinal/VI 

2019 

19 LILACS Brazilian journal of 
psychiatry 

Ensaio clínico controlado 
com randomização/II 

2019 

20 MEDLINE Pain research and 
management 

Estudo de coorte 
retrospectivo/IV 

2019 
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21 MEDLINE Cancer biology & 
therapy 

Estudo descritivo, 
observacional de caráter 
longitudinal/VI 

2019 

22 MEDLINE Practical radiation 
oncology 

Revisão sistemática de 
ensaios controlados não 
randomizados/I 

2019 

23 MEDLINE Orthopaedics & 
traumatology: 
surgery & 
research 

Descritivo, observacional 
de caráter longitudinal/VI  

2019 

24 MEDLINE JAMA oncology Ensaio clínico controlado 
com randomização/II 

2019 

Fonte: Elaboração Própria, 2020 

Todos os estudos encontrados estavam na língua 

inglesa, 23 pertenciam a base de dados MEDLINE e um à 

LILACS. Identificou-se significativa variedade de métodos para 

o controle da dor em pacientes acometidos por neoplasias 

ósseas. A maioria dos artigos apresentou como método estudos 

descritivos e observacionais, que possui nível de evidência VI, 

com um quantitativo igual a 14 (58,3%) , seguido de revisões 

sistemáticas de ensaios controlados, com nível de evidência I, 

com quatro (16,6%) , três ensaios clínicos randomizados 

(12,5%), que tem nível de evidência II, dois ensaios clínicos sem 

randomização com evidência de nível III (8,3%), e um estudo 

de coorte com nível de evidência IV (4,1%). 

Em oncologia, a dor é um sintoma frequentemente 

relatado, possuindo origem multifatorial e difusa, porém uma 

parcela importante de indivíduos enfermos não recebe 

intervenções suficientes para seu controle. Assim, destaca-se a 
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importância das intervenções terapêuticas para o manejo da 

dor, devido ao seu impacto na qualidade de vida desses 

pacientes (ERCOLANI; HOPF; SCHWAN, 2018). 

 A radioterapia compõe uma das estratégias para redução 

da sensação dolorosa, a qual pode ser aplicada de forma 

isolada ou em conjunto de outros métodos. O tratamento 

radioterápico convencional se mostra eficaz no controle da dor, 

sendo capaz de reduzi-la parcialmente em mais da metade dos 

indivíduos e completamente em uma parcela menor de 

pacientes (SAITO; TOYA; OYA, 2019). Da mesma forma, a 

reirradiação, caracterizada como um novo ciclo de exposição 

radioterápica após um intervalo mínimo de um mês do 

tratamento inicial, pode ser útil no alívio do sintoma (SUZUKI et 

al., 2017). 

 Nesse contexto, há evidências que sugerem a 

superioridade na utilização de outros métodos radioterápicos 

em detrimento do método convencional, a exemplo da 

radioterapia estereotáxica corporal de dose única e elevada, 

método que apresenta maior eficiência no atenuamento da dor 

quando comparado à radioterapia convencional de múltiplas 

doses, produzindo redução significativa do sintoma vários 

meses após sua administração (NGUYEN et al., 2019).  

Similarmente, o uso de outras terapias em conjunto à 

radioterapia tem a capacidade de produzir resultados 

superiores, a exemplo da crioablação, procedimento 

responsável por gerar baixas temperaturas no local de 

aplicação e consequente morte celular. Embora exista 

evidências que sugerem a eficácia isolada da crioablação, seu 

uso concomitante à radioterapia demonstra-se mais eficiente no 

controle da dor quando comparada ao uso individual de ambas 
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terapias (SUSA et al, 2016; GALUSSER et al, 2019; STASO et 

al., 2015). 

 Dentro dessa perspectiva, Choi et al. (2019) investigou a 

eficácia da sinergia terapêutica entre a radioterapia e o ácido 

zoledrônico, fármaco pertencente à classe dos bifosfonatos, 

para a redução da dor em pacientes com metástase óssea 

proveniente de cânceres do trato gastrointestinal. Assim, 

identificou-se resultados positivos ao uso combinado das 

terapias, com diminuição progressiva da dor nas semanas e nos 

meses subsequentes, chegando ao seu pico de redução no 

terceiro mês.  

 Dessa forma, observa-se o êxito no uso isolado dos 

bisfosfonatos para o manejo da dor, ditado especialmente pelo 

emprego do ibandronato e do ácido zoledrônico. Contudo, a 

utilização do denosumab, anticorpo monoclonal humano, 

mostrou-se superior ao ácido zoledrônico em indivíduos com 

dor branda ou sem dor, justificado pelo aumento exponencial do 

intervalo de tempo para a intensificação do sintoma ao uso do 

anticorpo. (HENDRIKS et al., 2015; BAZAN et al., 2020). 

Particularmente ao ibandronato, os achados sugerem a 

eficiência de sua utilização, obtida através da administração do 

fármaco por via oral ou endovenosa (GENG et al., 2015). 

 Em paralelo, a administração de radioisótopos como o 

samário, estrôncio e rênio se mostram promissores no controle 

da dor. Entretanto, sua utilização pode gerar mielossupressão, 

tornando-os desaconselháveis para pacientes em situação de 

paliação que podem se submeter ao tratamento radioterápico 

convencional (HENDRIKS et al., 2015).  

Na perspectiva dos radiofármacos, um estudo investigou 

os resultados da aplicação de um coquetel contendo dois 
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radioisótopos, lutécio-177 e EDTMP-samário-153, 

administrados via cateter venoso para o tratamento de lesões 

ósseas metastáticas. Em um período de 12 semanas após o 

tratamento, observou-se uma redução contínua e expressiva 

nos níveis de dor em quase 100% dos pacientes, e a ausência 

de toxicidades hematológicas importantes (ALAVI et al., 2019). 

 Ainda no âmbito da utilização de ondas de rádio, a 

ablação por radiofrequência é descrita como uma técnica que 

faz uso de radiação com o intuito de se obter altas 

temperaturas, as quais são aplicadas diretamente no tecido 

maligno, causando sua destruição (BARAJAS et al., 2018). Dois 

estudos avaliaram os resultados da aplicação da técnica 

supracitada em associação à cimentoplastia, processo de 

inserção de cimento na estrutura lesionada. Os achados 

demonstraram resultados positivos na redução da dor, 

diminuindo seus níveis progressivamente. No entanto, um dos 

estudos não encontrou diferença estatística relevante para o 

alívio da dor entre o uso isolado da ablação por radiofrequência 

e sua utilização junto à cimentoplastia, sugerindo a ineficácia da 

injeção de cimento nesta terapia combinada (FARES et al., 

2018; ZHAO et al., 2018). 

 Sob a mesma ótica de obtenção do alívio da dor por meio 

da radiação encontra-se a braquiterapia, definida como um 

método promotor de radiação em regiões mais internas, 

usualmente dentro do tumor ou em regiões muito próximas à 

ele, podendo ser aplicada de forma permanente ou temporária 

(SKOWRONEK, 2017). A inserção de sementes de iodo-125 é 

frequentemente empregada na braquiterapia, demonstrando 

resultados expressivos e contínuos, sem aumento do nível da 

dor, durante um período de seis meses. Esta modalidade de 
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tratamento se mostrou igualmente eficiente em indivíduos que 

não obtiveram resposta terapêutica adequada à terapia 

radioterápica de administração externa, compondo uma 

alternativa válida para o controle da dor nestes pacientes 

(WANG et al., 2017; FENG et al., 2015). 

 Por conseguinte, levando em consideração a 

possibilidade de sinergia entre métodos terapêuticas distintos, 

um estudo investigou o uso da braquiterapia em associação à 

quimioembolização arterial para o manejo da dor. Durante a 

quimioembolização arterial, agentes quimioterápicos são 

inseridos em artérias específicas, com o objetivo de causar sua 

oclusão e posterior necrose isquêmica do tumor. Identificou-se 

respostas positivas da terapia combinada para o alívio da dor, 

além de redução do tecido maligno, o que enobrece a 

aplicabilidade do método (YANG et al., 2019).  

 Dentro do escopo quimioterápico, a eletroquimioterapia 

se refere ao processo de administração de quimioterápicos em 

associação à aplicação de pulsos elétricos na região tumoral. O 

método, quando aplicado em pacientes com carcinoma ósseo, 

mostrou-se seguro e eficaz no controle da sensação dolorosa, 

tornando-o uma alternativa importante para o tratamento da 

doença de maneira isolada ou em conjunto à tratamentos 

convencionais (BIANCHI; CAMPANACCI; RONCHETTI; 

DONATI, 2016). 

 Em contraste aos métodos terapêuticos convencionais, o 

ultrassom focalizado guiado por ressonância magnética trata-

se de uma terapia não invasiva promotora de altas 

temperaturas, modalidade promissora na conduta antitumoral. 

Na intervenção ao carcinoma ósseo, o processo de ultrassom 

focalizado demonstrou diminuição contínua da dor por várias 



TERAPIAS PARA MANEJO DA DOR NAS NEOPLASIAS ÓSSEAS: 
REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

186 
 

semanas, meses e até um ano após sua aplicação, períodos 

avaliados nos estudos (NAMBA et al., 2019; CHAN et al., 2016; 

JOO et al., 2015). Porém, destaca-se como limitação dos 

achados o número pequeno da amostra utilizado para a 

investigação, o que os torna suscetíveis à conclusões 

representativas errôneas. 

 Permeando o grupo de intervenções mais invasivas, a 

osteoplastia percutânea, nomenclatura mais adequada para 

aplicação e moldagem de cimento no tecido ósseo, pode ser 

aplicada de forma isolada, demonstrando um impacto 

expressivo na redução da dor um dia após o processo. (LEE et 

al., 2018). Entretanto, destaca-se que esses achados são 

insuficientes para a definição da sua eficácia, levando em 

consideração a inexistência de um acompanhamento contínuo 

para a obtenção de resultados sólidos, idealmente avaliados em 

múltiplas ocasiões. 

 Nesse contexto, a intervenção cirúrgica para o manejo 

do carcinoma ósseo, em especial às lesões metastáticas, está 

indicada quando há queixas de dor severa e/ou fratura 

patológica, realizada idealmente após falha dos métodos não 

cirúrgicos. Esta prática possui facetas distintas, executada por 

meio de técnicas variadas, a exemplo da introdução de haste 

medular, da substituição endoprotética, e da osteossíntese. Por 

conseguinte, este método de manejo mostrou-se promissor no 

controle da dor, reduzindo progressivamente e 

significativamente a sensação dolorosa de pacientes 

acompanhados por um ano após a intervenção (NOOH et al., 

2017). 

 Distanciando-se dos meios de tratamento que 

necessitam de tecnologias complexas e, por vezes, onerosas, 



TERAPIAS PARA MANEJO DA DOR NAS NEOPLASIAS ÓSSEAS: 
REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

187 
 

alguns autores investigaram a utilização de práticas integrativas 

e complementares no tratamento sintomatológico de pacientes 

com carcinoma ósseo. Nessa perspectiva, Liu, Gao e Hou 

(2019) avaliaram o uso do mindfulness, técnica de meditação 

amplamente praticada, em conjunto à musicoterapia. Os 

achados dos autores sugerem que a aplicação de ambas as 

terapêuticas é benéfica para o manejo da dor, traçando novas 

possibilidades não farmacológicas para o tratamento 

sintomático. 

 De maneira semelhante, o uso da acupressão, terapia  

originada da medicina tradicional chinesa efetuada por meio de 

aplicação de força física em diferentes partes do corpo, 

demonstrou resultados satisfatórios quando aplicada antes do 

tratamento radioterápico, levando a crer que sua aplicabilidade 

no cenário de tratamento por radioterapia é praticável e eficaz 

para o atenuamento da dor (SERÇE et al., 2018). Similarmente, 

o uso de Xiao-Ai-Tong, outro método da medicina chinesa 

tradicional que consiste na administração oral da decocção de 

algumas plantas, atestou a funcionalidade da prática no manejo 

da dor, demonstrando analgesia próxima à da morfina em 

pacientes com metástase óssea (CONG et al., 2015).  

 Neste cenário, a aplicação externa da medicina 

tradicional chinesa foi avaliada por Xiangyong et al. (2016) em 

uma revisão sistemática. Os resultados indicam para a 

capacidade do método em reduzir expressivamente a dor dos 

pacientes, contudo destaca-se a metodologia deficiente e a 

amostra pequena dos estudos presentes na revisão, o que 

compromete a fidedignidade dos achados. 
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CONCLUSÕES 

 

 O cuidar do paciente com câncer ósseo envolve a 

aplicação de uma terapêutica de conforto, requerendo da 

equipe de cuidado habilidades técnicas e científicas, que 

convergem para a promoção de novos meios terapêuticos, que 

em partes, se adequem a realidade do paciente e dos 

estabelecimentos de prestadores de cuidado. 

Observou-se, por meio dos estudos presentes na 

amostra, uma heterogeneidade de terapêuticas praticadas com 

o intuito de diminuir ou cessar a dor física de pacientes 

acometidos por cânceres ósseas, fato que demonstra a 

necessidade de elaboração de novas pesquisas, com bons 

níveis de evidência, capazes de solidificar diretrizes 

terapêuticas adequadas a esses indivíduos. 

Dessa forma, ao levar em consideração a complexidade 

do câncer ósseo e a variedade de tratamentos aplicáveis aos 

pacientes acometidos por estas, aponta-se para a necessidade 

de uma abordagem multidisciplinar na concretização de 

diagnósticos e decisões terapêuticas, a fim de proporcionar 

intervenções adequadas para o indivíduo, mediadas por uma 

avaliação individual e singular. 

Destaca-se como problemática a inexistência de estudos 

originados do Brasil na amostra final, demonstrando uma 

carência nacional de pesquisas que abordam a temática 

proposta. 
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RESUMO: A COVID-19 é uma doença infectocontagiosa 
causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, que em seu quadro 
clínico vai apresentar de infecções assintomáticas até cenários 
mais graves. A transmissão desse vírus ocorre de pessoa para 
pessoa através do contato direto com mucosas, desse modo 
duas das principais recomendações, de órgãos como a  OMS e 
a FIOCruz, são o uso correto de máscara de proteção e 
higienização das mãos. Diante da atual situação de pandemia 
e falta de estudos relacionados ao tema, o presente estudo teve 
por objetivo verificar o uso de máscara de proteção individual 
como método preventivo de contaminação pelo novo 
coronavírus na população do município de Vitória de Santo 
Antão – PE. Trata-se de um estudo de natureza exploratória 
com abordagem quantitativa, desenvolvido no município de 
Vitória de Santo Antão-PE. A coleta de dados ocorreu por meio 
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de observação. Para sua realização, foram selecionados quatro 
lugares característicos para a coleta de dados, lugares esses 
que apresentam constante circulação de pesssoas com igual 
proporção de gênero e diversidade em idade. Por meio dos 
resultados observados pela falta do uso de máscaras (bebês de 
colo, crianças, adultos e idosos). Sendo respectivamente 0.66 
%, 6.98%, 85.06% e 7.28%. Foi possível verificar que a maioria 
da população observada não fazia uso de máscara, dos 1962 
indivíduos observados, apenas 40.51%, estavam usando 
máscara durante a coleta de dados. 
Palavras-chave: Coronavírus. Máscara de proteção. Sars-

CoV-2. Saúde pública. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As infecções respiratórias agudas (IRA) compõem as 

causas mais relevantes de morbidade e mortalidade em todo o 

mundo. Os vírus são considerados os agentes etiológicos 

predominantes em IRA, agindo como patógenos principais, ou 

estimulando indivíduos a infecções bacterianas secundárias. 

Manifestações clínicas graves associadas a doenças do trato 

respiratório inferior são frequentemente observadas em 

indivíduos com fatores de risco como: cardiopatia, pneumopatia 

e outras condições crônicas como diabetes, obesidade e asma. 

(NOBRE, et al.; 2014) 

Os coronavírus constituem uma família de vírus comuns 

em muitas espécies diferentes de animais, como camelos, 

gado, gatos e morcegos. Geralmente, os coronavírus que 

infectam animais não podem infectar pessoas, o MERS-CoV e 

SARS-CoV são exemplos disso. 
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 Em dezembro de 2019, ocorreu a transmissão de um 

novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em 

Wuhan na China e causou a COVID-19, após essa transmissão 

o vírus foi disseminado no mundo. (BRASIL, 2020) 

A COVID-19 é uma doença infectocontagiosa causada 

pelo coronavírus, chamado SARS-CoV-2, que em seu quadro 

clínico vai apresentar infecções assintomáticas até cenários 

mais graves. A maioria dos pacientes com COVID-19, segundo 

a Organização Mundial de Saúde (OMS), podem não 

apresentar sintomas ou apresentar poucos sintomas e os 20% 

restante exige maior atenção, levando em consideração a 

necessidade de um atendimento hospitalar por dificuldades 

respiratórias. Dessa minoria 5 % pode precisar de um suporte 

de ventilação. (BRASIL, 2020) 

As pesquisas realizadas em vários países têm certificado 

que estes vírus apresentam distribuição mundial e relatam a 

detecção dos coronavírus em 1 a 10% dos pacientes com 

infecção do trato respiratório. Estudos recentes têm mostrado a 

relação dos CoVh (Coronavírus Humano) em casos de 

coinfecção com outros vírus respiratórios, como bocavírus, 

influenza, vírus respiratório sincicial humano e 

metapneumovírus humano; esses estudos foram conduzidos 

em países como Itália, Alemanha, Bélgica, Canadá, Estados 

Unidos, França, Japão, China e Tailândia. (NOBRE, et al.; 

2014) 

A transmissão desse vírus se dá de pessoa para pessoa 

através do contato direto com a mucosa (boca, nariz e olhos), 

desse modo duas das principais recomendações, de órgãos 

como a OMS (Organização Mundial de Saúde) e FIOCRUZ 
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(Fundação Oswaldo Cruz), são o uso correto de máscara de 

proteção e higienização das mãos. (BRASIL, 2020) 

Como a infecção por coronavírus pode não apresentar 

sintomas e nesses casos muitas pessoas podem transmitir a 

doença sem saber que estão com o vírus, por esse motivo o 

uso de máscaras é solicitado que seja em grande escala a fim 

de uma proteção coletiva. 

Ainda sobre os métodos de prevenção, desde o início da 

pandemia o Ministério da Saúde (MS) tem postulado, de forma 

objetiva, a importância das medidas necessárias para evitar a 

transmissão do coronavírus, são elas:  

✓ lavagem das mãos com água e sabão ou higienizá-las 

com álcool 70%;  

✓ cobrir o nariz e a boca quando for espirrar ou tossir; 

praticar o distanciamento social;  

✓ não compartilhar objetos de uso pessoal, como 

talheres e copos; e manter sempre o ambiente que 

convive ventilado. (BRASIL, 2020) 

Em abril de 2020 o MS começou a orientar as pessoas a 

usarem máscara de proteção, que atuam como uma barreira 

contra a propagação do SARS-CoV-2.1. (BRASIL, 2020) 

Diante desta nova doença, cujas estratégias de 

enfrentamento são limitadas e sua eficiência desconhecida, é 

sabido que a máscara de proteção é uma opção 

consideravelmente segura por estabelecer uma barreira física 

que limitar a transmissão de partículas em curta distância por 

contato direto ou indireto e dispersão de gotículas. (MILTON et 

al, 2013; GARCIA, 2020) 
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Com a ausência da vacina contra o coronavírus a OMS 

atenta a população para reforçar ainda mais os métodos de 

prevenção contra a infecção e torná-los mais rigorosos. 

Baseado no exposto, esse artigo tem como objetivo verificar o 

uso de máscara de proteção individual como método preventivo 

de contaminação contra o novo coronavírus na população do 

município de Vitória de Santo Antão – PE. 

 

2. CORONAVÍRUS 

2.1 Taxonomia 

De acordo com Correia e Albuquerque, (2004), 

os Coronavírus em conjunto com os Torovirus (os que causam 

doenças entéricas no gado e possivelmente em humanos) são 

dois gêneros que constituem a família Coronoviridae, estando 

esta incluída na Ordem Nidovirales, que por sua vez também 

inclui as famílias Arteviridae e Roniviridae. 

Os mesmos autores afirmam tendo como base as 

caracteristicas taxonomicas dos individuos deste grupo, para  

nomea-los, “coronavírus” recebem esse nome devido à 

aparência de coroa que apresentam quando são observados 

em microscopia electrônica.  

Atribuído de um grande polimorfismo, por causa da 

presença do seu invólucro lipídico, apresentam, geralmente, 

uma forma esférica e um diâmetro que varia entre os 60-220 

nm. O invólucro dos coronavírus é obtido por meio de 

evaginação através das membranas do aparelho de Golgi ou do 

retículo endoplasmático, não através da membrana 

citoplasmática. O genoma é composto por uma molécula longa 

de RNA de cadeia simples (mais de 30.000 nucleótidos), com 
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polaridade positiva, que funciona diretamente como mRNA. 

Este genoma é o mais longo de entre os vírus de RNA, 

possuindo entre 27 e 32 kb (quilobases). O seu modo particular 

de replicação origina elevada frequência de recombinações e 

mutações, responsáveis pela variabilidade antigênica destes 

vírus. (LIMA, 2020) 

A maioria dos coronavírus têm hospedeiros específicos 

na medida em que infectam somente uma espécie hospedeira 

ou, geralmente, algumas espécies relacionadas, constituindo 

assim um importante grupo de patogénos de animais. Diante de 

alguns estudos realizados, pode-se então afirmar que os 

coronavírus têm hospedeiros restritos e são exigentes em 

culturas de células. Estes vírus infectam especialmente 

superfícies mucosas, provocando doenças respiratórias e 

entéricas e isso pode acarretar em significativas perdas 

econômicas, particularmente no caso de infecções por 

coronavírus bovinos e suínos. Alguns podem induzir doenças 

hepáticas ou do sistema nervoso central (MHV- Mouse 

Hepatitis Vírus) e até infecções sistémicas (FIPV- Feline 

Infections Peritonitis vírus). (BRASIL, 2009) 

Baseado nisto os coronavírus são classificados de 

acordo com suas espécies em três grandes grupos de 

antigênios fundamentados em: serologia, hospedeiros naturais, 

reconhecimento de anticorpos monoclonais e sequenciação de 

nucleótidos. 

Grupo I – inclui coronavírus humanos 229E (HCoV), 

“Porcine Transmissible Gastro-Enteritis Vírus” 

(TGEV) e “Feline Enteric Coronavirus” (FECoV); 
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Grupo II – inclui Coronavírus bovino (BCoV), “Murine 

Hepatitis Vírus” (MHV) e HCoV-OC43; 

Grupo III – inclui “Avian Infectious Bronchitis Vírus” 

(IBV).  

A partir disso observou-se que os grupos I e o II contêm 

vírus de mamíferos e o grupo III contém somente vírus de aves. 

Em cada grupo, os coronavírus são classificados de acordo 

com as diferentes espécies do hospedeiro, relações antigénicas 

e organização genômica. (CORREIA; ALBUQUERQUE, 2004) 

 

2.2 Pandemia 

Lana et al., (2020) em seu artigo ratifica que os 

coronavírus são RNA vírus que causam infecções respiratórias 

em vários táxons, incluindo aves e mamíferos. Sete coronavírus 

são reconhecidos como nocivos para a saúde em humanos. Os 

coronavírus sazonais estão, geralmente, relacionados com 

síndromes gripais. Nos últimos 20 anos, dois deste grupo de 

vírus foram os causadores de epidemias mais virulentas de 

síndrome respiratória aguda grave (SRAG). A epidemia de 

SARS que emergiu em Hong Kong na China, em 2003, com 

letalidade de aproximadamente 10% 2 e a síndrome respiratória 

do Oriente Médio (MERS) que emergiu na Arábia Saudita em 

2012 com letalidade de cerca de 30%. Ambos fazem parte da 

lista de doenças prioritárias para pesquisa e desenvolvimento 

no contexto de emergência. 

Lana; et al., (2020),  também detalha o início da endemia 

até as especulações dos primeiros casos no Brasil: 
“O novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, 

causador da doença COVID-19, foi detectado em 

31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Em 
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9 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) confirmou a circulação do novo 

coronavírus. No dia seguinte, a primeira sequência 

do SARS-CoV-2 foi publicada por pesquisadores 

chineses. Em 16 de janeiro, foi notificada a 

primeira importação em território japonês. No dia 

21 de janeiro, os Estados Unidos reportaram seu 

primeiro caso importado. Em 30 de janeiro, a OMS 

declarou a epidemia uma emergência 

internacional (PHEIC - Public Health Emergency of 

International Concern). Ao final do mês de janeiro, 

diversos países já haviam confirmado importações 

de caso, incluindo Estados Unidos, Canadá e 

Austrália. No Brasil, em 7 de fevereiro, havia 9 

casos em investigação, mas sem registros de 

casos confirmados.” (LANA, et al., 2020)   

A pandemia de Covid-19 está sendo considerada a pior 

crise desde a segunda guerra mundial. É causada pelo vírus 

SARS-CoV-2, também chamado de novo coronavírus e tem 

ocasionado, mundialmente, impactos econômicos, sociais, 

culturais e políticos, além de grande transtorno a nível de saúde 

pública. (BRASIL, 2020) 

Segundo Brasil(2020), o corona vírus impactou em todas 

as áreas da sociedade: 

“A estimativa de infectados e mortos concorre 
diretamente com o impacto sobre os sistemas de 
saúde, com a exposição de populações e grupos 
vulneráveis, a sustentação econômica do sistema 
financeiro e da população, a saúde mental das 
pessoas em tempos de confinamento e temor pelo 
risco de adoecimento e morte, acesso a bens 
essenciais como alimentação, medicamentos, 
transporte, entre outros. Além disso, a 
necessidade de ações para contenção da 
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mobilidade social como isolamento e quarentena, 
bem como a velocidade e urgência de testagem de 
medicamentos e vacinas evidenciam implicações 
éticas e de direitos humanos que merecem análise 
crítica e prudência.” 

Levando em consideração o conceito de que “A 

enfermidade não é meramente um estado de sofrimento, mas 

também uma realidade social, é um termo que se refere aos 

meios pelos quais os indivíduos e grupos sociais respondem a 

um dado episódio de doença.”, a FIOCRUZ afirma que o 

objetivo das atividades neste contexto, acima de tudo, está em 

compreender e responder parte dos desafios instaurados na 

pandemia montando uma equipe de pesquisadores da área de 

ciências sociais e humanas a fim de que haja uma melhor 

capacitação para o enfrentamento da Covid-19 no Brasil. 

(BRASIL, 2020) 

2.3 Transmissão e métodos de prevenção 

A China mostrou que métodos de intervenções não 

farmacológicos, incluindo diferentes formas de distanciamento, 

desde o isolamento de casos e contatos, até o bloqueio 

total (lockdown), podem conter a epidemia. 

No entanto, a aplicabilidade dessas metodologias ocorre 

de forma diferente em cada país por diferentes fatores como 

cultura e poder economico. Cavalcante,  et al., (2020) traz em 

seu estudo informações que podem ajudar a entender o registro 

do progresso de casos em diferentes localidades: 
As dificuldades na adoção dessas medidas podem 
ajudar a explicar o registro, no mundo, no dia 16 
de maio de 2020, de 4.425.485 casos de COVID-
19, com 302.059 óbitos, sendo as Américas o 
continente mais atingido, seguido da Europa.( 
Cavalcante,  et al., 2020) 
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Com uma perspectiva aprofundada, Oliveira, Lucas e 

Iquiapaza, (2020), trazem em seu estudo uma explanação a 

respeito da transmissão de SARS-CoV-2 e dos métodos de 

prevenção: 
“A transmissão do Sars-CoV-2 de pessoa para 
pessoa se dá por meio da autoinoculação do vírus 
em membranas mucosas (nariz, olhos ou boca) e 
do contato com superfícies inanimadas 
contaminadas, o que tem chamado cada vez mais 
atenção para a necessidade de adoção rápida e 
preventiva de medidas de proteção humana a fim 
de impedir a contaminação de pessoas. Por isso, 
uma das medidas mais importantes para a 
prevenção da transmissão se refere à higiene das 
mãos, considerada uma medida de baixo custo e 
alta efetividade, por serem as mãos o principal 
veículo de contaminação cruzada...” (OLIVEIRA; 
LUCAS; IQUIAPAZA, 2020) 

A complexidade que envolve a adesão a essa medida é 

grande, podendo muitas vezes estar relacionada a fatores como 

o comportamento humano, incluindo falsas percepções de um 

risco invisível, subestimação da responsabilidade individual e 

falta de conhecimento, estudos apontam que a adesão ao 

procedimento é insatisfatória em todo o mundo e evidenciam 

baixas taxas de adesão. (BELELA-ANACLETO; PETERLINI; 

PEDREIRA, 2017). 

Diante desta nova doença, cujas estratégias de 

enfrentamento são limitadas e sua eficiência desconhecida, é 

sabido que a máscara de proteção é uma opção 

consideravelmente segura por estabelecer uma barreira física 

que limitar a transmissão de partículas em curta distância por 

contato direto ou indireto e dispersão de gotículas. (MILTON et 

al, 2013; GARCIA, 2020) 
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 Ainda no estudo de Garcia, (2020) é relatado que as 

máscaras, quando adaptadas adequadamente, interrompem a 

dispersão de partículas expelidas por meio da tosse ou espirro, 

impedindo a transmissão de doenças respiratórias e mesmo 

máscaras que não se adaptam perfeitamente,  como máscaras 

de fabricação caseira, embora com desempenho inferior às 

máscaras cirúrgicas e N95, são capazes de reter partículas e 

vírus transportados pelo ar, de modo que esses não alcancem 

pessoas próximas 

  

3. MATERIAIS E METODOS  

 Trata-se de um estudo de natureza exploratória com 

abordagem quantitativa, desenvolvido no município de Vitória 

de Santo Antão-PE. 

A pesquisa exploratória tem como finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses para 

estudos seguintes (SILVA; TEIXEIRA; PINTO, 2019). 

Visa proporcionar familiaridade com o problema tentando  

torná‐lo explícito. Envolve levantamento bibliográfico; 

entrevistas, análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. (TABOSA; PINTO; LOUREIRO, 2016) 

Os autores acima citados, destacam que a pesquisa 

quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que 

significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá‐los e analisá‐los.  

Utilizou-se a pesquisa de bibliográfias para fazer o 

levantamento de informações pre-existentes sobre o tema em 

discussão, conforme aconselha Treinta, et al., (2014) pois, toda 
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pesquisa requer consultas a estudos feitos anteriormente a 

respeito do problema a ser pesquisado.  

Conforme destacado a priori, este estudo foi realizado 

com o intuito de se observar  o uso de mascaras de proteção, 

na população  do município de Vitória de Santo Antão, para 

isso, foram selecionados lugares característicos para a coleta 

de dados, lugares esses que apresentassem constante 

circulação de pesssoas com igual proporção de gênero e 

diversidade em idade. 

O município de Vitória de Santo Antão está localizado no 

estado de Pernambuco no nordeste do país. Sua extensão tem 

cerca de 335,942 km², sua população estimada é de 

139.583 pessoas e sua densidade demográfica 

348,80 hab/km².  

Com o intuito de se observar a maior variedade de 

indivíduos e em diferentes lugares e horarios, foram 

selecionadas quatro praças em diferentes bairros do município. 

Os locais escolhido para a realização das observações foram 

visitado pelos pesquisadores em diferentes períodos e 

estipulou-se os dias e horários mais convenientes para 

realização das observações, sendo selecionados segunda 

feira, sexta feira, sábado e domingo, das 5:30 h às 07:00h/ 

11:00 as 13:00/ 16:00 as 18:00, como melhores dias e horarios.  
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Figura 1: Mapa com delimitação do território do município e 
local de cada praça destacada com um x e circulada, x1; x2; x3 
e x4. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2020 

 

Duas das praças selecionadas são compostas em sua 

maioria de estabelecimentos comerciais como restaurantes, 

bares e lanchonetes, sendo ponto de encontro de muitos jovens 

aos fins de semana e durante os dias comerciais é utilizada para 

realização de caminhadas, exercícios físicos, passeios matinais 

e entre outras atividades desenvolvidas pelos moradores do 

entorno. 

As outras duas praças restantes são compostas em sua 

maioria de construções residenciais e com poucos bares e 

lanchonetes, utilizadas como ponto de encontro de idosos para 
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realizarem atividades físicas nas academias da cidade e para 

jogos de chadrez e domino aos fins da tarde. 

A coleta de dados ocorreu por meio de observação, as 

questões éticas foram consideradas para a realização deste 

estudo de observação no espaço de rua. 

 Buscando-se parâmetros para a criação de uma 

metodologia própria e efetiva para a observação, os aspectos 

descritos a seguir compõem os parâmetros utilizados e as 

estratégias metodológicas experimentadas neste processo. 

Os pesquisadores testaram diversas possibilidades de 

distanciamento, com o objetivo de estabelecer uma distância-

padrão que viabilizasse a coleta de dados da melhor forma 

possível (fatores como visibilidade e possibilidade de 

movimentação).  

A distância maior do que trinta metros possibilitava a 

perda de detalhes dos comportamentos e o risco de inferência 

nos registros, fator prejudicial para o registro da observação. 

Assim, um distanciamento médio de dez a trinta metros entre 

observador e observado, variável de acordo com a 

movimentação do individuo, mostrouse mais apropriado. 

O registro dos dados também foi uma preocupação neste 

estudo, pois era necessário que o instrumento utilizado fosse o 

mais discreto possível, e de fácil aplicação, considerando-se a 

dinâmica do espaço da rua. O uso de câmeras fotográficas e 

celulares foi desde o início descartado, assim como o uso de 

qualquer material de registro de voz, porque chamaria muita 

atenção para os observadores na rua e desconforto para os 

observados. Optou-se pelo registro cursivo, realizado com 
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caneta e um roteiro de observação, distinguindo cada grupo de 

individuo separado por faixa etária de idade. 

Os registros de todas as observações realizadas foram 

lidos pelo grupo de pesquisadores e elegeu-se o modelo 

quantitativo-interpretativo (Biasoli-Alves, 1988) como o mais 

adequado para sua análise. Neste modelo, estruturado para 

analisar dados de observação. (TEODORO, 2018) 

Ainda segundo Teodoro, (2018) o estudo Interpretativo 

pode ser compreendido como um método que fornece uma 

direção metodológica aos pesquisadores das Ciências 

Aplicadas, para conduzir a elaboração de questões de pesquisa 

voltadas para aspectos práticos dessas áreas de conhecimento, 

bem como, a entrada no campo de maneira lógica, sistemática 

e justificada, e a criação de uma análise de dados de modo que 

o engajamento do pesquisador com os dados torne possível 

uma interpretação do contexto estudado para além do óbvio 

seguem-se os seguintes passos: 

a- Investigação: momento no qual investiga-se cada 

comportamento observado, este procedimento 

permite um agrupamento inicial dos dados. Nesta 

etapa, objetiva-se compreender o significado e a 

importância do dado coletado para os objetivos do 

estudo, além de analisar a relevância e a adequação 

do instrumento utilizado, frente aos resultados 

obtidos. 

b- Categorização: momento no qual, através de um 

estudo minucioso de cada comportamento, criam-se 

agrupamentos válidos dos dados. 
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Após o procedimento inicial de análise, foi estruturado 

um index de registro para que os dados coletados de forma 

cursiva pudessem ser transformados, posteriormente, em um 

arquivo on-line para facilitar o acesso as informações. A seguir, 

estão apresentados em gráficos os resultados coletados neste 

estudo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na figura 1 são apresentados, em dados estatísticos 

percentuais, os números de indivíduos pertencentes em cada 

grupo observado (bebês de colo, crianças, adultos e idosos). 

Sendo respectivamente 0.66 %, 6.98%, 85.06% e 7.28%. 

Figura 2: Grupos de pessoas observadas.  
 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2020 

É importante notar na figura 2 que a maioria da 

população observada não fazia uso da máscara de proteção, 

pois dos 1962 indivíduos, apenas 40.51%, estavam usando 

Bebes de
colo

Crianças Adultos Idosos

N. de individuos 13 137 1669 143

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800



A OCORRÊNCIA DO USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
COMO MÉTODO PREVENTIVO DE CONTAMINAÇÃO CONTRA O 

NOVO CORONAVÍRUS EM MUNICÍPIO PERNAMBUCANO 

209 
 

máscara no momento. Desses, 7.69% eram bebês de colo, 

43.06% eram crianças, 40.68% eram adultos e 39.16% eram 

idosos. É importante destacar que, dos indivíduos que não 

estavam fazendo uso de máscara, o maior índice foi em bebês 

de colo com 92.30%. Seguindo a mesma ordem das pessoas 

com máscara, as que não estavam fazendo uso eram 56.93% 

crianças, 59.31% adultos e 60.83% eram idosos.  

Baseado nos resultados apresentados é possível 

perceber que, do total de idosos, 60.83% não estavam fazendo 

uso da máscara de proteção no momento observado e este é 

um dado preocupante, pois segundo Santana e 

Hammerschmidt (2020) este grupo apresenta certas alterações 

fisiológicas devido a senilidade que o torna mais vulnerável, 

colocando-o assim no grupo de risco.  

Outro ponto que se pode observar é a porcentagem de 

bebês (92.30%) que não estavam usando máscara de proteção. 

É de grande importância ressaltar que, mesmo quando sem 

sintomas ou poucos sintomas, os lactentes infectados podem 

ter uma carga viral alta na região nasofaríngea e eliminação 

fecal do SARS-CoV-2 por períodos prolongados. Foi realizado 

um estudo, na cidade de Shenzen na China, que mostra que os 

adultos e as crianças corriam o mesmo risco de serem 

infectados. (SAFADI, 2020) 
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 Figura 3: Indivíduos com e sem máscara  

Fonte: Pesquisa direta. 2020 

 

5. CONCLUSÕES 

Baseado na verificação realizada é possível concluir que 

59,48% da população observada não estava usando máscara 

de proteção, mostrando, desse modo, o descaso com o 

problema. Esse fato pode ser explicado pela falta de 

fiscalização dos órgãos responsáveis e pela despreocupação 

por parte de alguns representantes públicos que insistem em 

pormenorizar a atual pandemia ignorando os dados de mortes, 

adoecimentos e internações causados pela Covid-19.  

É imprescindível destacar a necessidade de novos 

estudos relacionados ao tema, pois além da dificuldade de 

encontrar materiais confiáveis a respeito, é importante ressaltar 

a situação de crise em alguns aspectos como social, 

econômico, político vivida neste momento de pandemia, onde 
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soluções, da mais básica até a mais elaborada, só serão 

possíveis através do desenvolvido de novos estudos científicos.  
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RESUMO: Ao se espalhar pelos continentes, a pandemia do 
Novo Coronavírus obrigou as instituições tomarem medidas 
visando a contenção de sua propagação, como ações de 
distanciamento social. Este trabalho objetivou relatar a 
experiência de profissionais junto às ações de vigilância para 
prevenir a COVID-19, através da fiscalização de 
estabelecimentos e desaglomeração de filas. Trata-se de relato 
de experiência, baseado na visão de dois profissionais de 
saúde que atuaram, até junho de 2020, na linha de frente da 
prevenção à COVID-19 em Nova Russas, Ceará. Após o 
período citado, esses profissionais voltaram para seus postos 
de trabalho e ficaram acompanhando as ações desenvolvidas 
publicizadas em uma rede social. As ações de vigilância 
compreendiam orientações sobre: uso de máscara de proteção 
individual, higienizaçao correta das mãos e as medidas para o 
distanciamento social, perante as pessoas no Centro da cidade, 
incluindo ainda, a aplicabilidade de plano de contigência pelos 
estabelecimentos. O trabalho em meio ao forte sol do sertão foi 
trabalho exaustivo, dada a resistência das pessoas em manter 
distanciamento. As atividades se tornavam gratificantes quando 
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a população, incluindo os comerciantes, mostrava-se receptiva, 
assimilando, na prática, as informações recebidas, ao aderir os 
cuidados necessários, como o uso de álcool e de máscaras 
protetivas. A experiência mostrou a importância do trabalho 
colaborativo em equipe e a eficácia de medidas preventivas, 
mesmo diante das adversidades. 
Palavras-chave: Covid-19. Pandemia. Vigilância sanitária. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Doença do Vírus Corona foi nomeada COVID-19, em 

2020, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que declarou 

estado de pandemia no dia 11 de março do mesmo ano. Antes 

disso, o primeiro caso foi notificado na província de Hubei, na 

China, no final de 2019. O agente infeccioso da doença foi 

identificado como Novo Coronavírus (Sars-Cov-2), referente a 

uma cepa da família Coronaviridae (WHO, 2020). 

Com a chegada da COVID-19 no Brasil, diversas 

medidas de controle e prevenção da doença foram tomadas 

pelas autoridades sanitárias em diferentes esferas 

administrativas (federal, estaduais e municipais). As normas 

mudavam de um local para o outro, mas convergiam, 

certamente, na prática do distanciamento social (PIRES, 2020). 

    O Ministério da Saúde (MS) recomendou a priorização 

de medidas preventivas para evitar a propagação do vírus e, 

assim, diminuir o número de pessoas contaminadas, 

impactando na melhoria da saúde da população (BRASIL, 

2020a). 

Em 16 de março de 2020, o governo do Estado do Ceará 

intensificou as ações de enfrentamento à pandemia da COVID-

19. Pelo Decreto N° 33.519, oficializou a situação de 
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emergência na saúde do Ceará e suspendeu, no território 

estadual, o funcionamento dos estabelecimentos comerciais 

não essenciais (SANTANA, 2020). 

A maioria das prefeituras do Estado seguiram o Decreto 

Nº 33.519, sendo este o caso de Nova Russas, que também 

deflagrou estado de emergência pelo Decreto N° 007. A partir 

deste momento, ações junto à Secretaria de Saúde Municipal 

foram programadas. Os profissionais da área da saúde, cujos 

atendimentos eletivos puderam ser suspensos, por orientação 

do MS, em virtude do risco de propagação do Novo 

Coronavírus, foram reorganizados, juntamente com outros 

colaboradores, para atuar em ações voltadas para o combate à 

COVID-19, levando em conta a necessidade do município 

(NOVA RUSSAS, 2020a).  

Já no Decreto Municipal Nº 009, os estabelecimentos 

comerciais considerados essenciais, além de agências 

bancárias e casas lotéricas, foram obrigados a apresentar um 

plano de contingência para evitar aglomerações de pessoas, 

bem como executar outras medidas que evitassem a 

contaminação pelo Novo Coronavírus (NOVA RUSSAS, 

2020b). 

É certo que a rápida transmissão nos continentes exigiu 

que os serviços de saúde de todo o mundo se reorganizassem 

para conseguir atender às novas necessidades de saúde da 

população (WHO, 2020). 

  Nesse sentido, a Secretaria de Saúde de Nova Russas, 

em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal, estruturou 

equipes de profissionais e trabalhadores da saúde para 

fiscalizarem os estabelecimentos, atuando nas áreas 

comerciais da cidade com o fim de dispersar aglomerações, 
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executando, assim, junto à população, uma ação eficaz para 

conter a proliferação do SARS-CoV-2. Dito isto, deixa-se 

explanado que o objetivo deste trabalho foi relatar a experiência 

desses profissionais na prevenção do COVID-19, através da 

fiscalização de estabelecimentos e desaglomeração de filas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um relato baseado na experiência de dois 

profissionais da saúde que atuaram, de março a junho de 2020, 

na linha de frente da prevenção do COVID-19, na cidade de 

Nova Russas, Ceará. Após o período citado, até o mês de 

agosto, esses profissionais voltaram para seus postos de 

trabalho e ficaram acompanhando as ações desenvolvidas por 

outros membros, que exibiam fotos e vídeos em uma rede social 

aberta, o que gerou uma experiência relatada, em parte, por 

narração onisciente. 

O município brasileiro de Nova Russas possui uma 

população estimada em mais de 31 mil habitantes com área de 

742,4 km² e está situado no oeste do estado do Ceará. O 

município dispõe dos serviços dos seguintes Bancos: Banco do 

Brasil, Banco do Nordeste e Bradesco; ficando os atendimentos 

da Caixa Econômica Federal como responsbilidade de casas 

lotéricas. Nova Russas detém instituições de saúde 

públicas/privadas e possui um comércio de bens de consumo e 

de alimentos voltado para suprir também as necessidades das 

localidades vizinhas (por exemplo, a cidade de Ararendá), que 

dependem dos serviços de atividades secundárias da cidade de 

Nova Russas (WIKIPÉDIA, 2020).   
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O crochê é um artesanato de linha e agulha feito pelas 

mãos habilidosas das crocheteiras, sendo esta arte uma das 

fontes de renda do munícipio. Por isso, Nova Russas é 

considerada a capital estadual do crochê. Os principais eventos 

culturais são a festa da padroeira Nossa Senhora das Graças e 

o Carnaval de rua (WIKIPÉDIA, 2020).   

Os servidores públicos que fizeram parte da referida 

experiência foram: Cirurgiões-Dentistas e Auxiliares da Saúde 

Bucal (ASB), fisioterapeutas, agentes de endemias, 

nutricionistas, farmacêuticos/bioquímicos, dentre outros 

trabalhadores da saúde. Os recursos materiais necessários 

para as ações foram: Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), álcool a 70%,  líquido e em gel, fita marcadora e 

panfletos. 

Em determinado momento, este estudo manipulou dados 

de livre acesso, não se tratando, portanto, de documentos que 

exigiam sigilo ético. Segundo a Resolução nº 510/2016 do 

Conselho nacional de Saúde (CNS), os trabalhos científicos que 

utilizem informações de acesso ou domínio público, nos termos 

da Lei nº 12.527/2011, não serão registrados nem avaliados 

pelo sistema dos Comitês de Ética em Pesquisa. 

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA E UMA BREVE REFLEXÃO 

 

O município de Nova Russas, por meio do Decreto Nº 

007, dentre outros pontos, determinou a suspensão dos 

atendimentos eletivos nas unidades de saúde, como o Centro 

de Especialidades Médicas, onde atuam profissionais como 

fisioterapeutas. Tal Centro ficou disponível como porta de 

entrada para os casos suspeitos de COVID-19. O decreto 
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realocou profissionais e trabalhadores da saúde, determinou a 

criação de barreiras sanitárias que controlavam a entrada/saída 

de pessoas no município e formou equipes de vigilância 

voltadas para contenção do COVID-19, sendo elas 

responsáveis pela fiscalização dos estabelecimentos, incluindo, 

a ação de desaglomeração de filas. (NOVA RUSSAS, 2020a). 

Sabe-se que a pandemia da COVID-19 alterou a rotina 

dos estabelecimentos de saúde de todo Brasil. Nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs) de Nova Russas, não foi diferente, 

as equipes de Saúde da Família (eSF) se dividiram em tarefas 

como: vacinação da gripe, através de drive thru ou à domicílio, 

se acamado; atender às situações de urgência e emergência; 

realizar o pré-natal das gestantes; dar atenção aos sintomáticos 

gripais; e monitorar os suspeitos de contaminação pelo Novo 

Coronavírus. As equipes de Saúde Bucal (eSB) ficaram, 

inicialmente, nas unidades para atender os casos urgentes e 

emergenciais. Em outro momento, tiveram suas funções 

encaminhadas para a linha de frente no combate à COVID-19. 

Posteriormente, retornaram para atender as gestantes, até 

normalizarem todos os outros atendimentos eletivos.  

A fiscalização da equipe de vigilância da COVID-19 

ocorreu perante os estabelecimentos comerciais essenciais, 

como supermercados, agências bancárias e casas lotéricas, 

consistindo em averiguar o cumprimento de planos de 

contingência, orientar as pessoas quanto a indispensabilidade 

do distanciamento social, distância mínima (1,5m) um do outro, 

e educar sobre a importância da higienização das mãos. 

Grandes desafios foram encontrados por parte da equipe no 

sentido de desaglomerar as filas nos estabelecimentos 

bancários, principalmente nas datas referentes ao pagamento 
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do Auxílio Emergencial advindo do Governo Federal, bem como 

na data do recebimento dos salários dos aposentados, o último 

caso exigia dos profissionais uma atenção redobrada, tendo em 

vista a grande maioria deste grupo ser formada por pessoas 

incluídas no grupo de risco da COVID-19. 

 

Figura 1: Equipe de vigilância à COVID-19, Nova Russas-
Ceará, Brasil, 2020. 

 
 

Devido à obrigatoriedade do distanciamento nas filas, 

estas acabavam se prolongavam muito, tomando, muitas 

vezes, a via onde deveriam transitar os automóveis. O fato é 

que certas agências bancárias e casas lotéricas reduziram o 

número de funcionários, dispensando os funcionários que se 

enquadravam  no grupo de risco, porém não realizaram uma 

substituição deste efetivo para suprir a grande demanda de 

trabalho existente. A grande demanda de trabalho somada ao 
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número reduzido da mão de obra gerou filas que se estendiam 

mais que de costume, levando as pessoas a ficarem horas 

aguardando, expostas ao sol e a possíveis contágios. 

A equipe de vigilância da COVID-19 teve que lidar com 

dificuldades quando as pessoas não obedeciam o 

distanciamento e a organização das filas (Figura 2). Mesmo o 

Governo Federal liberando o valor do Auxílio Emergencial para 

compras cash em um cartão virtual de débito, as pessoas 

preferiam o saque do dinheiro em espécie, fato que não 

colaborou para diminuição das filas durante o pagamento deste 

benefício. 

 

Figura 2: Organização das filas e controle da entrada de 
pessoas nos estabelecimentos bancários, Nova Russas-Ceará, 
Brasil, 2020. 
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As medidas de proteção social chamaram muita atenção 

da sociedade no período de enfrentamento da COVID-19.  A 

decisão de utilizar os recursos do fundo soberano na garantia 

da renda da população menos favorecida, econômica e 

socialmente, parece ter tido um papel destacado na adesão da 

população às medidas de distanciamento social severo (SILVA-

JÚNIOR et al., 2020). Em termos econômicos, essa afirmação 

parece verdadeira, porém, levando em consideração o 

distanciamento social, isso não foi constatado pela equipe de 

vigilância, em Nova Russas, no que tange os beneficiários, 

dado que a oferta do Auxílio Emergencial produziu aglomeração 

nas filas dos estabelecimentos bancários e comerciais, o que 

acabou por dificultar o trabalho dos membros da equipe que 

tinham como uma das principais metas fazer vigorar, na prática, 

o distanciamento social.  

Essa pandemia devastadora chegou ao Brasil em um 

momento delicado de crise política e econômica, na qual eram 

realizadas medidas de ajuste fiscal de receituário neoliberal. 

Com isso, a saúde e a segurança financeira da população mais 

necessitada ganhou uma atenção redobrada, tendo uma renda 

voltada para assegurar sua segurança em todas as searas,  um 

exemplo disso foi o socorro financeiro oferecido aos micros e 

pequenos empresários, visando a sobrevivência destas fontes 

de empregos (SILVA-JÚNIOR et al., 2020). 

Em certos momentos, membros da equipe de vigilância 

à COVID-19, com o aval dos gerentes bancários, auxiliaram os 

idosos no saque de suas aposentadorias, posto que estes nem 

sempre conseguiam manusear o caixa eletrônico e não existiam 

funcionários do banco disponíveis para suprir a grande 

demanda, sendo esta a alternativa mais viável para otimizar e 
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acelerar a passagem dos aposentados pela agência (Figura 3). 

Tal ação mostrou resultados positivos por diminuir a exposição 

dos idosos ao calor extenuante, amenizando possíveis agravos 

de doenças crônicas que esta faixa etária costuma possuir, 

tendo também diminuído a possibilidade de contágio, levando 

em conta o encurtamento do tempo de exposição desse idoso. 

Os profissionais trabalhavam ainda na conscientização do 

idoso, orientando-o a delegar a tarefa de sacar seu dinheiro a 

uma pessoa de confiança que não fizesse parte do grupo de 

risco.  

 

Figura 3: Suporte da equipe de vigilância à população nos 
caixas eletrônicos, Nova Russas-Ceará, Brasil, 2020. 

 
 

Os idosos e os que possuem comorbidades costumam 

ser os mais afetados pela COVID-19, fato que preocupa 

bastante, posto que a sociedade hoje possui um número 
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considerável de idosos, uma consequência do fenômeno 

chamado "transição epidemiológica", que consiste na 

diminuição da taxa de natalidade e no aumento da expectativa 

de vida, uma transformação sociocultural advinda do 

desenvolvimento da ciência e do crescimento qualitativo da 

nossa assistência à saúde. Dessa forma, a população tornou-

se mais madura, o que acabou ocasionando uma mudança 

também no padrão de adoecimento da população, aumentando 

o número de doenças crônicas (MORENO et al., 2020).  

A expressão ‘fique em casa’ foi ecoada pelos membros 

da equipe de vigilância como forma de aconselhar e orientar as 

pessoas que circulavam nas ruas por motivos, aparentemente, 

desnecessários. Por outro lado, o trabalho desenvolvido 

aproximou a equipe daqueles que estavam mais expostos nas 

ruas, como pedintes, mendigos e alcóolatras que, diariamente, 

transitavam pelo Centro da cidade. Para os autores Latgé, 

Araújo e Silva-Júnior (2020), essa indicação para permanecer 

em seus domicílios, tão necessária ao momento da pandemia, 

visa evitar a contaminação, preservando a vida e incentivando 

o recolhimento de cada um em nome de todos, remete ao artigo 

6º da Constituição Federal de 1988, que elenca direitos básicos, 

como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, 

transporte, lazer, segurança, previdência social [...], os quais 

veem sendo negados a uma parcela da população, a quem 

também se ordenam regras sanitárias como ficar em casa, lavar 

as mãos, além do uso de máscaras. 

Sem dúvida, a COVID-19 exige um maior resguardo por 

parte das pessoas, por isso, durante a presente experiência, 

procurou-se ter um olhar sensível e humano para as 

orientações sanitárias, posto que, quando não atentidas tais 
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orientações, fica configurada a desobediência. Entretanto, para 

Latgé, Araújo e Silva-Júnior (2020), por mais que pareça 

sensata a permanência em casa, esta não é uma verdade óbvia 

para todos e, muito menos, uma realidade possível para alguns. 

É importante lembrar ainda que a adoção de medidas como a 

utilização de máscaras de proteção, o uso do álcool em gel ou 

a orientação de lavar as mãos com água e sabão é uma 

realidade impossível para parte da população brasileira. 

A inexistência de um tratamento unificado e eficaz e de 

uma vacina para o SARS-CoV-2 tornou o distanciamento 

físico/social a principal estratégia para proteger a população, na 

tentativa de evitar um colapso do sistema de saúde. Mesmo 

assim, é importante citar as consequências negativas que o 

isolamento trouxe para alguns seguimentos sociais, seja pelo 

impacto gerado na saúde mental, seja pela intensificação de 

uma violência já existente ou seja por uma impossibilidade de 

efetuar o isolamento, alguns indivíduos não conseguiram adotar 

o distanciamento em sua plenitude ou não o viveram de 

maneira saudável, como aconteceu com a população de rua, as 

pessoas em situação de cárcere, os indígenas, as mulheres, os 

negros, os moradores de favelas, as pessoas com deficiências 

diversas e pessoas em situação de extrema pobreza (SANTOS 

et al., 2020). 

A fiscalização também se estendeu aos 

estabelecimentos comerciais não essenciais que estavam com 

o funcionamento suspenso, atendendo apenas para delivery. 

Muita resistência foi enfrentada por parte da equipe de 

vigilância, posto que alguns comerciantes, inconformados com 

as determinações, continuaram a realizar as vendas 

presenciais em seus locais de trabalho, sendo necessária, em 
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alguns casos, a efetuação de uma notificação de advertência e, 

até mesmo, em algumas situações, o apoio da polícia civil ou 

militar.  

Enfrentou-se também a resistência dos feirantes perante 

o decreto de Nº 33.519 do Governo do Estado, que suspendia 

o funcionamento das feiras livres. Acontece que alguns 

feirantes insistiam em montar suas barracas, apresentando 

uma menor quantidade de mercadoria, mas, ainda assim, 

gerando uma considerável aglomeração de transeuntes. A 

equipe fez diversas abordagens perante os mesmos, 

informando sobre o descumprimento do Decreto em vigor e 

solicitando o recolhimento das barracas. Porém, em casos 

reincidentes, foi necessária a intervenção policial, já que a 

equipe realizava apenas o trabalho de educação e orientação 

da população. 

No início de abril, o MS recomendou o uso de máscaras 

para toda a população brasileira e publicou um manual para a 

produção de máscaras caseiras, sendo esta mais uma 

determinação a ser acrescentada às demais medidas 

recomendadas pelo MS, como o distanciamento social, a 

etiqueta respiratória e a higienização das mãos (BRASIL, 

2020b). 

O município de Nova Russas já havia se antecipado 

quanto a essa medida do uso de máscaras através do Decreto 

Nº 017, no qual determinou o uso obrigatório de máscaras de 

proteção, caseiras ou não, em todos os ambientes públicos do 

município, como comércios, repartições públicas e ruas da 

cidade (NOVA RUSSAS, 2020c). Momentaneamente, as 

equipes de vigilância, bem como as equipes da Secretaria de 

Saúde Municipal, iniciaram a distribuição de máscaras laváveis 
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para a população. Distribuição esta que voltou-se, 

principalmente, para as pessoas que se encontravam nas filas, 

nos comércios ou transitando nas vias públicas (Figura 4).  

 

Figura 4: Abordagem de membros da equipe de vigilância 
orientando o uso de máscaras, Nova Russas-Ceará, Brasil, 
2020.  

 
 

Assim, os estabelecimentos comerciais essenciais, 

agências bancárias e casas lotéricas passaram a exigir o uso 

obrigatório de máscaras no decorrer da pandemia. A 

fiscalização do uso de mácaras, nestes locais, foi enrijecida, 

tanto para os clientes quanto para os funcionários e 

colaboradores. Tornou-se essencial a orientação perante a 

população abordada quanto ao uso obrigatório e correto das 

máscaras, bem como a higienização correta para reutilização 

das mesmas. 

Uma situação recorrente encontrada diariamente pela 

equipe era de pessoas nas ruas portando sua máscara, porém 
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com a mesma no queixo ou na mão, principalmente, durante 

conversas, ou guardando-a nas vestimentas ou acessórios. 

Mostrou-se, extremamente, necessária a orientação acerca do 

uso correto da máscara, principalmente para explicar aos 

transeuntes a importância desta na contenção do vírus, posto 

que o uso desta diminui, consideravelmente, a quantidade de 

gotículas de saliva expelidas. A equipe ensinava o modo 

adequado de usar a máscara e a forma segura de guardá-la e 

higienizá-la. 

As pessoas nas ruas apresentavam comportamentos 

variados diante da pandemia, alguns se mostravam 

preocupados, com muito medo de uma possível contaminação 

e alimentavam o costume de buscar, frenquetemente, 

informações sobre o boletim epidemiológico do município; já 

outra parte, mostrava-se pouco preocupada e sem recear 

possíveis contaminações, agindo com indiferença às 

orientações dadas para evitar a propagação da Covid-19, 

acreditando, parcialmente, na divulgação da mídia sobre a 

transmissão acelerada dos casos do Novo Coronavírus e o 

número elevado de óbitos. Os demais grupos de pessoas 

ignoravam a situação da pandemia, rejeitando os cuidados 

mínimos necessários para prevenção do contágio, como o uso 

da máscara, acreditando que a gripe advinda do Novo 

Coronavírus só ‘matava velhos’ e que, através da fé em Deus, 

iriam livrar-se da contaminação. 

Sabe-se que, mesmo com a liberação de verbas 

extraordinárias no contexto da pandemia do Novo Coronavírus, 

certas demandas municipais represadas continuaram imensas, 

ainda mais porque, em alguns momentos, ocorreu a retirada da 

verba destinada a demandas fixas e investimentos duradouros 
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na infraestrutura para aplicá-la em ações emergenciais que  

ganharam prioridade do governo (SILVA-JÚNIOR et al., 2020).  

A perspectiva solidária de não se expor por si e pelos 

outros esbarrou na influência negativa do discurso presidencial, 

interrompendo ou retardando o isolamento, criando conflitos 

entre entes governamentais e segmentos sociais, aumentando 

a violação dos direitos humanos. Somou-se ainda ao temor da 

população quanto aos atestados de óbitos não representativos 

pela falta de testes e pelo tempo de retorno dos resultados dos 

diagnóstico, que afetou a vida das famílias e as decisões 

políticas que tinham como base os dados da pandemia 

(MENDONÇA et al., 2020).  

Apesar dos contratempos, a equipe de vigilância contra 

a COVID-19, ao atuar nas ruas da cidade, em especial no 

Centro, representava o elo da população com a Secretaria de 

Saúde do município, um acesso direto e rápido, assim, essas 

pessoas abraçaram a oportunidade de atuar de forma 

colaborativa no combate ao COVID-19, pediam informações, 

esclareciam dúvidas, realizavam denúncias de pessoas 

aglomeradas em seus bairros, notificavam sobre outras 

desobediências, como a chegada de pessoas de outros lugares 

do país e do não distanciamento necessário nos 

estabelecimentos da cidade, entre outras ações. 

Findando-se o mês de junho de 2020, a equipe de 

vigilância teve parte de seus membros renovados com o ganho 

substancial de trabalhadores que encerraram suas atividades 

nas barreiras sanitárias. Assim, saem da linha de frente, 

principalmente, os cirurgiões-dentistas, seus auxiliares e os 

fisioterapeutas, entrando para a equipe os bombeiros civis. 

Coincidentemente, começou a primeira fase de transição de 
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retomada da economia em Nova Russas, onde parte dos 

estabelecimentos comerciais foram reabertos e as fiscalizações 

se concentraram em torno da reabertura dos mesmos. Em 

agosto do corrente ano, estava finalizando a quarta fase de 

retomada da economia em que apenas eventos sociais e 

instituições escolares não puderam reabrir, pelo Decreto 

Municipal 035, até perdurar a pandemia (NOVA RUSSAS, 

2020d). 

Nesse período de finalização da atuação da equipe de 

vigilância à COVID-19, pode-se perceber o desejo das pessoas 

de libertação do isolamento social, à medida que as 

flexibilizações ocorriam. Assim, mais pessoas passaram a 

circular nas ruas, transitando pelas lojas e adentrando nos 

estabelecimentos do Centro para resolver situações que 

poderiam ser solucionadas à distância por meio das tecnologias 

digitais. O novo cenário instaurado passava uma ideia irreal da 

inexistência da pandemia, em que as medidas de proteção 

individual e de distanciamento passaram a não serem mais 

respeitadas. Entende-se que a economia precisa ser retomada 

com cautela, obedecendo os cuidados essenciais fornecidos 

pelas autoridades sanitárias que estão a frente do combate à 

COVID-19. 

Sistematizar experiências como essa (Figura 5), a nível 

municipal, no momento da pandemia do Novo Coronavírus, traz 

mais evidências da importância do SUS como projeto ético 

político de uma sociedade que valoriza a vida (RIBEIRO et al., 

2020). 

 

Figura 5: Esquema do trabalho desenvolvido pela equipe de 
vigilância à COVID-19, Nova Russas-Ceará, Brasil, 2020. 
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Fonte: Elaboração ds autores. 

 

Despretensiosamente, pode-se dizer que a equipe de 

vigilância à COVID-19 de Nova Russas ‘vestiu a camisa’ da 

importante missão de combater a disseminação do vírus, 

constante na lei orgânica da saúde 8.080/90: “eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 

bens e da prestação de serviços de interesse da saúde” 

(BRASIL, 1990c). 

Mesmo diante da vulnerabilidade social que a pandemia 

tem gerado, um ponto chave para seu enfrentamento é a 

diminuição da circulação de pessoas nas ruas e nos espaços 

públicos coletivos. A estratégia do isolamento foi para evitar o 

colapso na assistência hospitalar e a redução no número de 

vítimas da COVID-19. Isso remete à necessidade de medidas 

de proteção social e suporte financeiro, prioritariamente, para 
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os segmentos sociais ainda mais vulnerável nesse momento de 

crise (BEZERRA et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Foi um trabalho cansativo e exigente, principalmente 

quando encontrava resistência por parte das pessoas para 

seguir as recomendações de distanciamento social e de 

cuidados necessários para evitar o contágio. Encontrando, no 

entanto, sua gratificação quando parte da população acolhia as 

orientações da equipe, aderindo ao uso correto do álcool e das 

máscaras, e obedecendo a determinação de manter o 

distanciamento social. A experiência mostrou a importância do 

trabalho em equipe e a eficácia de medidas preventivas, mesmo 

diante da resistência e das adversidades. Salienta-se ainda a 

importância da realocação dos profissionais que tiveram seus 

atendimentos suspensos e do reaproveitamento destes 

membros em ações de prevenção à COVID-19, posto que 

investir na  educação/prevenção em vista da manutenção da 

saúde é algo que abrange um grande número de pessoas e, em 

termos de investimentos, é uma medida eficaz para gestão da 

saúde. 
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RESUMO: A extensão universitária é responsável por produzir 
ações que promovam o desenvolvimento da sociedade e a 
formação dos discentes, integrando os conhecimentos 
científicos e empíricos. Devido a atual pandemia do novo 
coronavírus, as extensões passaram por mudanças estruturais 
para permanecerem atuando, respeitando as normas de 
distanciamento social. Com isso, o objetivo deste trabalho trata-
se de relatar a atuação da extensão universitária “Equidade e 
saúde: Vozes da Comunidade”, no contexto da pandemia, com 
o uso de mídias digitais. Após reuniões de planejamento, 
escolheu-se, como principal meio digital de divulgação, o 
Instagram, pelo seu alto raio de alcance e facilidade de acesso. 
Também foram definidos três eixos temáticos a serem 
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desenvolvidos e publicados nas plataformas virtuais, baseado 
nas necessidades do público nesse contexto atípico, são eles: 
saúde do corpo, saúde mental e fonte de renda. Os materiais 
elaborados em multimídia têm como base artigos científicos e 
manuais do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de 
saúde. A experiência de trabalhar com mídias digitais 
representou um desafio, ao mesmo tempo em que 
proporcionou, aos extensionistas, além de respeitar as 
recomendações de distanciamento social, desenvolver 
habilidades com as ferramentas virtuais e elaborar estratégias 
para prevenção e promoção de saúde da sociedade, atuando 
de forma multidisciplinar e contribuindo com o enfrentamento da 
COVID-19. 

Palavras-chave: Adequação. Coronavírus. Extensão 
Universitária. Pandemia.  

INSTRODUÇÃO  

As primeiras concepções sobre extensão universitária 

surgiram na Europa a partir do século XX. As primeiras 

universidades a produzirem ações de extensão tinham como 

intuito semear conhecimentos científicos e compartilhar esses 

conhecimentos com as camadas populares (SILVA et al., 2019). 

No Brasil, os primeiros registros governamentais a respeito de 

extensões universitárias foram identificados no final dos anos 

de 1960 (NAVES, 2015).  

Ainda partindo do pressuposto histórico, no ano de 1987 

houve a formação de um Fórum com a participação de Pró-

Reitores de Extensão de Universidades Públicas do Brasil 

(FORPROEX), sua criação possibilitou discussões a respeito do 

papel social das universidades públicas, a institucionalização da 
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extensão na universidade pública, tal como o financiamento e 

políticas públicas direcionadas às extensões. Contudo, só em 

1993 que as propostas de institucionalização da extensão 

universitária ganharam força a partir da criação do “Programa 

de Fomento à Extensão” (PROEXTE), que possibilitou a 

comunicação entre o Fórum de Pró-Reitores juntamente com a 

Secretaria de Educação Superior (SESu), tendo como desígnio 

a definição de diretrizes, estratégias de promoção à extensão 

universitária, fortalecendo assim a institucionalização 

(TAUCHEN; MONTEIRO; VIERO, 2012). 

É válido pontuar que, apenas no final dos anos de 1980, 

após a ditadura militar, que a extensão universitária foi 

institucionalizada. Outrossim, nesse mesmo período o enfoque 

da extensão universitária se volta para pautas sociais e não 

apenas acadêmicas, fortalecendo o vínculo entre 

Universidades Públicas e comunidades (INCROCCI; 

ANDRADE, 2018). 

O Plano Nacional de Extensão Universitária define a 

extensão universitária como um processo educativo, cultural, 

científico e político que atua com interdisciplinaridade e 

promovendo interações entre o ambiente universitário e a 

sociedade (BENETI; SOUSA; SOUZA, 2015). É importante 

ressaltar que, a extensão universitária também se configura 

como prática acadêmica que possui um alto potencial de 

identificar e compreender as reais demandas apresentadas 

pelas populações, como finalidade realizar ações voltadas para 

atender as necessidades identificadas (VÉRAS; SOUZA, 2016). 

É possível notar que as Universidades Públicas do Brasil 

têm como principal propósito gerar conhecimento substancial 
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para contribuir com demandas inadiáveis provindas da 

sociedade, sendo necessário que haja uma estreita relação 

entre o meio social e as universidades públicas de todo o Brasil. 

A extensão universitária se torna efetiva quando existe a 

associação do que é obtido em sala de aula para construção de 

ações que proporcionem contribuições e mudanças para o meio 

social, bem como novos aprendizados para os participantes da 

extensão (DEUS, 2018).   

Ademais, é exigido das Universidades Públicas, o tripé 

da educação que consiste na ação efetiva e conjunta entre 

ensino, pesquisa e extensão (NAVES, 2015). 

Outrossim, a extensão universitária é responsável por 

produzir projetos e ações que prezam pelo desenvolvimento 

profissional do discente, bem como o desenvolvimento 

econômico e social (TEXEIRA, 2015).  Ademais, oferta valiosas 

contribuições no âmbito da educação, pois um dos seus 

principais postulados consiste em integrar e socializar os 

conhecimentos científicos e empíricos, tendo como intuito 

produzir ações efetivas que proporcionem o crescimento da 

sociedade (FLORIANO et al., 2017). 

 É importante pontuar que, as extensões universitárias 

atuam de forma interdisciplinar proporcionando ao alunado a 

integração de diversas áreas de conhecimento (BENETI; 

SOUSA; SOUZA, 2015). Sendo possível integrar 

conhecimentos de diversos cursos mediante o desenvolvimento 

de ações. 

A prática da extensão universitária tem um impacto 

significativo na formação do universitário, além de aperfeiçoar 

o processo de aprendizagem, proporcionar experiência na área 
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de conhecimento escolhida para a profissão, aprimorar o 

currículo como também aumentar as chances para o mercado 

de trabalho (DESLANDES; ARANTES, 2017). 

Os agentes envolvidos em um projeto de extensão não 

se limitam apenas a discentes e docentes, podem participar da 

equipe de extensão técnicos administrativos do corpo da 

universidade e, também, colaboradores externos, ou seja, 

aqueles que não fazem parte do ambiente da universidade, mas 

contribuem de forma concreta com a extensão (BENETI, 

SOUSA e SOUZA, 2015). 

Nota-se a importância da extensão universitária no 

contexto da formação dos discentes, sendo assim, é 

necessário, que além da oferta de componentes curriculares, as 

Universidades invistam em ações universitárias a fim de 

proporcionar uma formação mais completa e ampla ao alunado 

(FLORIANDO et al., 2017).  

As ações de extensão, vinculadas a Universidades 

Públicas, ocorrem, em sua maioria, em campo prático. Porém, 

no contexto atual de pandemia do novo coronavírus se tornou 

inviável a realização de ações neste formato. 

O vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 

denominado ou SARS-CoV-2 foi identificado pela primeira vez 

em dezembro de 2019 em Wuhan, China, disseminando-se 

rapidamente se por todos continentes, e no dia 30 de janeiro a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto de 

COVID-19 representava a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância internacional, configurando-se como 

uma grave doença. Em menos de dois meses após esse 
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pronunciamento, a OMS declara, no dia 11 de março, pandemia 

causada pela COVID-19 (SANTANA et al., 2020). 

A disseminação do novo coronavírus é explicada pela 

rapidez em sua transmissão de pessoa para pessoa, sua 

propagação ocorre por meio de gotículas de saliva e aerossóis 

que ao serem expelidos, por via oral ou nasal, ficam suspensos 

no ar por alguns minutos. Sendo assim, qualquer pessoa que 

tiver contato direto ou indireto com gotículas ou aerossóis com 

presença do novo coronavírus, também, será infectada. Além 

disso, é importante pontuar que as formas de contágios podem 

ocorrer através do contato pessoal próximo como, por exemplo, 

aperto de mão, beijo, abraços, e contato com superfícies 

contaminadas seguido de contato com a mucosa oral e ocular 

(BRASIL, 2020). 

Até o momento, manter o isolamento e o distanciamento 

social se configuram como medidas preventivas mais efetivas e 

eficazes contra o novo coronavírus, bem como o uso de 

máscaras e a higienização regular das mãos (OMS, 2020). 

O Ministério da Saúde, no Brasil, adotou como meio 

informativo, a veiculação de informações sobre a pandemia do 

novo coronavírus através de carros de som e por meio da 

imprensa, além disso, a população passou a ser atendida por 

meio de aplicativos como o Coronavírus-SUS e canais de 

WhatsApps, evitando a exposição da população a 

aglomerações (OLIVEIRA et al., 2020). 

No entanto, foram as redes sociais que tiveram uma 

grande adesão da população de forma geral, ao vivenciarem a 

pandemia do novo coronavírus. Elas se constituem como 

plataformas de alta performance na geração de informações 
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das mais variadas possíveis (XAVIER et al., 2020). Com o 

distanciamento e isolamento social, implantados no Brasil 

desde março, a forma de manter contato com as pessoas, 

desenvolver atividades, trabalhar entre outras coisas é possível 

por meio das redes sociais. 

O Instagram é uma das redes sociais mais populares da 

atualidade, encontrando-se na sexta posição em número de 

seguidores, com 813 milhões no primeiro semestre do ano de 

2018 (ARORA, 2019). 

É utilizada, prioritariamente, para visualização e 

compartilhamento de fotos e vídeos. O crescimento dessa 

plataforma, nos últimos quatro anos, foi de aproximadamente 

450%, o que representa sua popularidade (PEREIRA et al., 

2019). 

Além do compartilhamento de fotos e vídeos pessoais, 

Instagram também está sendo utilizado como veículo de 

divulgação de informação. Estando disponível em qualquer loja 

de aplicativos online de forma gratuita (SOVIYAH; 

ETIKANINGSIH, 2018). De fácil acesso, todas as camadas 

sociais podem ser atingidas, sua comunicação tornou-se um 

meio de ação extensionista em tempos de isolamento social, 

uma ferramenta remota de largo alcance. 

Portanto, diante do atual contexto de pandemia do novo 

coronavírus e a inviabilidade das extensões universitárias em 

desenvolver suas ações em campo prático, objetiva-se com 

esse trabalho relatar a atuação da extensão universitária 

“Equidade e saúde: Vozes da Comunidade”, vinculada ao 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 
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Paraíba (UFPB), em tempos de pandemia através da mídia 

digital Instagram. 

RELATO DA EXPERIÊNCIA 
 

O projeto de extensão Equidade e Saúde: Vozes da 

Comunidade trabalha no campo da educação popular e tem por 

objetivo construir, junto a uma comunidade tradicional na cidade 

de João Pessoa, Paraíba, ações que atendam às necessidades 

dessa população, para promover saúde, qualidade de vida e 

fortalecer a participação social. Outrossim, as ações 

desenvolvidas na comunidade Santa Bárbara, por tal projeto, 

trabalham em conjunto com a Unidade de Saúde da Família 

Aldeia SOS e a instituição de educação pública Escola Profa. 

Ana Cristina Rolim Machado (EMEF). Também na cidade de 

João Pessoa. 

 A dinâmica e comunicação entre a comunidade Santa 

Barbara, unidade de saúde e escola permite que as ações 

sejam planejadas e desenvolvidas voltada para as reais 

necessidades da população. 

Entretanto, devido à atual situação pandêmica, a Pró-

Reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), por meio da Instrução Normativa nº02/2020, 

solicitou que as extensões, de todos os campus da UFPB, 

alterassem seus planos de ação, pois, grande parte dos 

projetos de extensão desenvolvem suas atividades em campo 

prático. Tal posicionamento da PROEX decorreu da 

necessidade de atender às recomendações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) a respeito do distanciamento e 

isolamento social. 
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Portanto, o projeto Equidade e saúde: vozes da 

comunidade precisou redefinir os objetivos e as ações, a fim de 

continuar desenvolvendo suas atividades. 

É válido pontuar que, reuniões de planejamento foram 

realizadas com a coordenação da extensão e as extensionistas 

para que fosse possível dar continuidade ao projeto de 

extensão atendendo a Instrução Normativa nº02/2020. Para 

tanto, após diálogos e estudos foi decidido que a extensão 

Equidade e Saúde: vozes da comunidade atuaria através das 

mídias digitais, tendo como principal ferramenta a rede social 

Instagram. Além disso, o público alvo da extensão foi ampliado 

para o âmbito familiar e comunitário, logo sendo possível 

abranger faixas etárias, gênero e necessidades diferentes. 

O Instagram foi uma das redes sociais escolhida pelo seu 

alto raio de alcance e facilidade de acesso. Sendo o Brasil, o 

segundo país com maior número de usuários, os quais afirmam 

ser uma de suas redes sociais preferidas (VASCONCELOS et 

al., 2020). 

Antes das readequações, o perfil da extensão no 

Instagram produzia publicações abordando, de forma geral, 

temas relacionados à equidade, à saúde e à comunidade. Após 

as alterações, o uso desta rede social foi ampliado e a temática 

dos materiais multimídias foi redefinida para contemplar as 

necessidades do novo público alvo no panorama de pandemia 

de COVID-19. 

Sendo assim, foram analisados e elencados três eixos 

temáticos que estariam influenciando na vida das famílias e 

comunidades durante a pandemia. São eles: saúde do corpo, 

saúde mental e fontes de renda. Com o intuito de promover a 
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redução de impactos na saúde física, mental e financeira, além 

de proporcionar dicas e informações. 

Os três eixos temáticos são trabalhados através de 

publicações no Instagram. Previamente houve a elaboração de 

cronogramas contendo datas para que fosse realizado as 

postagens e as respectivas extensionistas escaladas para 

elaborá-las, com intuito de manter o perfil do projeto atualizado. 

Ademais, os posts, independente do eixo, eram 

elaborados a partir de fontes bibliográficas como artigos 

cinéticos, pesquisas científicas, manuais do Ministérios da 

Saúde e Organização Mundial de Saúde, notícias de mídias 

jornalísticas entre outros. Garantido, assim, para o público alvo 

informações atualizadas, confiáveis e com embasamento 

teórico tratando de pontos importantes que serão explanados a 

seguir: 

O eixo saúde do corpo tem como foco abordar 

estratégias de combate ao coronavírus, explanando sobre 

medidas de higiene e outros métodos eficazes de prevenção e 

minimização dos riscos de disseminação de COVID-19 no 

âmbito familiar. 

Foram elaborados vídeos ensinando como higienizar as 

mãos, apresentando alimentos que melhoram a imunidade. 

Imagens com informações e tutoriais sobre a fabricação de 

máscara caseira, o uso correto das máscaras, o conceito e 

cuidados com o isolamento domiciliar, medidas de higiene ao 

retornar para casa, entre outros. Os vídeos elaborados pelas 

extensionistas proporcionam um alcance maior de pessoas, 

possibilitando que as informações contidas no material fossem 

repassadas. 
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O tema sobre saúde mental abrange métodos e 

atividades que promovem o relaxamento e o bem-estar. A fim 

de aliviar a ansiedade e o estresse, principalmente, das 

pessoas que passaram pela mudança brusca no estilo de vida, 

devido à pandemia, e possam estar em sofrimento psíquico. 

As publicações envolveram técnicas para reduzir o 

estresse, ensinando como tranquilizar a mente, os benefícios 

de uma boa noite de sono, alimentos contra a ansiedade. 

Abordou-se sobre a promoção de autocuidado e melhora da 

autoestima. Também foi trabalhado sobre a prevenção do 

suicídio, acompanhando a campanha do setembro amarelo.  

Ademais, houve a divulgação de como fazer brinquedos 

com materiais reciclados de fácil acesso, por exemplo papelão 

e sacola plástica, apresentando uma atividade recreativa que 

pode ser executada em família, com o intuito de promover 

diversão e contribuir com a preservação do meio ambiente.  

Por fim, com o eixo da fonte de renda, buscou-se propor 

alternativas que pudessem complementar a renda familiar, 

contribuindo com o enfrentamento de dificuldades financeiras 

surgidas durante a pandemia.  

Foram sugeridos itens que podem ser confeccionados 

em casa, como produtos artesanais, que podem ser convertidos 

em fonte de renda. Também foi ensinado uma receita simples 

e barata de brigadeiro, com dicas de como realizar a venda 

deste produto.  

Além do Instagram, também foi pensado na produção de 

podcasts. Antes da elaboração dos podcast foi necessária uma 

capacitação para o uso dessa ferramenta pois a maior parte dos 

integrantes do projeto de extensão não possuía familiaridade. 
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Logo, a extensionista com maior proximidade preparou uma 

oficina, via GOOGLE MEET, para que fosse possível instruir as 

demais para a elaboração dos podcasts. 

Após a oficina e com todas as extensionistas tendo 

domínio, os podcasts começaram a ser produzidos, as 

discussões presentes em cada podcast segue os eixos 

temáticos já pontuados. 

A plataforma escolhida para a produção e postagem foi 

o aplicativo Anchor, disponível em todas as lojas de aplicativos 

de forma gratuita. Esse aplicativo proporcionou além da 

elaboração do conteúdo a transmissão simultânea em outros 

aplicativos de áudio, como o Spotify, proporcionado maior 

alcance de ouvintes. É importante frisar que o conteúdo 

divulgado tem como bases artigos científicos, manuais do 

Ministérios da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, bem 

como o Instagram. 

 
REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

As extensões universitárias identificam e analisam as 

demandas da sociedade, a fim de possibilitar soluções para 

essas necessidades (VÉRAS; SOUZA, 2016). Ademais, 

proporcionam novos saberes, integrando o meio acadêmico 

com o meio social e comunitário (SANTOS; PASSAGLIO, 

2016). Buscando atingir esse objetivo, o projeto Equidade e 

Saúde observou a influência da atual situação pandêmica na 

vida do nosso público alvo para desenvolver materiais, a serem 

postados em forma de imagem, vídeo e áudio, direcionados às 

reais necessidades do público. 
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Em 27 de outubro de 2020, o Brasil confirmou 157.397 

óbitos registrados por COVID-19 (BRASIL, 2020). Devido à 

ausência de vacina e de tratamento efetivo, a principal 

estratégia de enfrentamento à COVID-19, adotada pela maioria 

das autoridades sanitárias, tem por objetivo reduzir a intensa 

disseminação da doença para evitar a sobrecarga nos serviços 

de saúde (XAVIER et al., 2020).  

Os materiais acerca deste tema, buscavam divulgar 

informações sobre os principais métodos de prevenção. Sendo 

elaborados de modo que haja fácil entendimento, para ampliar 

a adesão do público aos cuidados com a saúde, visando 

contribuir no combate ao coronavírus. Para os extensionistas, 

trabalhar com essa temática possibilitou que se pensasse em 

estratégias de prevenção e promoção de saúde, que foram 

divulgadas no Instagram @equidadeesaude. 

Com a adesão do distanciamento social, embora 

flexibilizado ao decorrer do ano, para diminuir a circulação de 

pessoas nos espaços públicos coletivos, por demonstrar ser 

uma das medidas preventivas mais efetivas (OMS, 2020), 

muitas pessoas depararam-se com uma mudança repentina em 

suas rotinas e o estresse foi considerado como uma das 

principais consequências do confinamento domiciliar. A 

restrição do convívio social físico, o aumento de conflitos 

familiares e o medo da doença provocara tédio, frustração, 

estresse e ansiedade em grande parte da população 

(BEZERRA et al., 2020).  

Estudos comprovam que a população vem sofrendo 

diversos reflexos da pandemia, o que está ocasionando 
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alterações expressivas na saúde mental dessas pessoas, em 

escala mundial (SILVA; SANTOS; OLIVEIRA, 2020). 

Por isso, planejou-se abordar meios para minimizar os 

malefícios provocados à saúde mental. Como técnicas de 

relaxamento e autocuidado, atividades recreativas a serem 

desenvolvidas em família, o incentivo à busca por um 

profissional de saúde. Esses aspectos foram cuidadosamente 

abordados e construídos em formato de imagem atrativas no 

Instagram do projeto.  

Contudo, a saúde mental não foi a única afetada pelo 

isolamento. Com o fechamento de estabelecimentos de ensino, 

de comércio não essencial e áreas públicas de lazer, muitos 

brasileiros sofreram impactos econômicos, gerados pelo 

desemprego ou pela suspensão de suas atividades (BEZERRA 

et al., 2020).  

No Brasil, antes mesmo da disseminação do 

coronavírus, há um evidente aumento progressivo da 

desigualdade social. Apresentando inúmeras pessoas vivendo 

em condição de pobreza e sem acesso a saneamento básico e 

de habitação adequada. Tais indivíduos têm maior 

probabilidade de exposição ao vírus (GARCIA et al., 2020). 

Medidas governamentais de distribuição de renda 

emergencial foram implementadas, entretanto de forma tardia 

e, em alguns casos, insuficiente. Em setembro, foi registrado, 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um 

aumento de 33,1% no número de desempregados no país em 

cinco meses (SILVEIRA, 2020). 

Reconhecendo este cenário, propôs-se alternativas 

acessíveis que pudessem ser revertidas em dinheiro, além de 
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dicas de vendas. Visando contribuir com a complementação da 

renda familiar. Proporcionando para a equipe de extensão um 

olhar mais sensível sobre os indivíduos que estão em condições 

de vulnerabilidade decorrente a pandemia do novo coronavírus, 

além disso, proporcionando reflexões de como abordar essa 

questão em nosso Instagram, já que as dicas deveriam ser 

acessíveis e simples para que fossem desenvolvidas de forma 

efetiva pelo público.  

O alcance nas plataformas que as ações da extensão 

vêm sendo trabalhadas tem sido positivo. São 387 seguidores 

no Instagram e 104 ouvintes na plataforma de podcast, Anchor. 

O retorno do público alvo sobre o que é divulgado tem sido 

através de comentários e curtidas, além do compartilhamento 

das publicações em seus círculos sociais, contribuindo com a 

divulgação. 

A experiência de trabalhar ações de extensão através de 

mídias digitais tem sido um desafio, mas também proporcionou 

grandes aprendizados atrelado a um efetivo trabalho em equipe 

para gerar conteúdos acessíveis, de fácil compreensão e úteis 

para os desafios atuais que estão sendo enfrentados. 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto é possível observar as contribuições 

positivas que projetos de extensão proporcionam à formação 

dos estudantes de graduação, além de impulsionar a integração 

do que foi aprendido no percurso de formação junto a saberes 

populares para o desenvolvimento de ações e intervenções que 

contribuem para a população e sociedade. 
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       Apesar do ano atípico, devido a pandemia do novo 

coronavírus, foi possível continuar desenvolvendo ações de 

extensão através das redes sociais e mídias digitais. É 

importante pontuar que, embora o processo de adaptação 

tenha gerado dificuldades no manuseio e dessas ferramentas e 

alcance do público alvo, os objetivos foram alcançados. 

       Foi possível, mesmo virtualmente, chegar ao público alvo 

e conectá-los às propostas da extensão, os eixos abordados em 

nosso Instagram; saúde do corpo, saúde mental e fontes de 

renda possibilitou maior proximidade com as necessidades do 

público alvo durante o período de pandemia o que gerou 

interação e compartilhamento dos posts realizados pelas 

extensionistas do projeto. 

       Outrossim, a adesão sobre os podcasts foi 

surpreendente. Os temas abordados nos podcasts, também, 

são voltados para os três eixos trabalhados no Instagram do 

projeto Equidade e Saúde, e tiveram alcance de 104 ouvintes, 

o que nos mostra como a procura por informações básicas 

sobre saúde do corpo, saúde mental e fontes de renda durante 

a pandemia da COVID-19 estão em alta. 

       Produzir ações, exclusivamente esse ano, em meios 

digitais proporcionou a nós extensionistas desenvolver 

habilidades de comunicação, estratégias para prevenção e 

promoção de saúde, além de conseguir trabalhar de forma 

efetiva em equipe, sendo ela multidisciplinar, formada por 

estudantes da área de enfermagem, medicina e psicologia. 

       Logo, projeto de extensão “Equidade e Saúde: Vozes da 

Comunidade” conseguiu dar continuidade ao compromisso 

social e acadêmico enquanto extensão através das adequações 
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realizadas em seu plano de trabalho, voltando as ações para o 

meio digital, alcançando assim maior número de pessoas.  
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RESUMO: O surgimento, em dezembro de 2019, de um 
coronavírus associado a um surto em escala global, resultou em 
números crescentes de infectados e mortos decorrentes da 
doença chamada de COVID-19. Para discorrer sobre o 
presente trabalho, realizou-se um levantamento bibliográfico 
nas bases de dados PubMed, Google Acadêmico, Scielo e 
NCBI, utilizando palavras-chave predefinidas. As pesquisas 
realizadas demonstraram que as análises estruturais do SARS-
CoV-2 evidenciam semelhanças entre esse e outros 
coronavírus que infectam humanos, incluindo SARS-CoV e 
MERS-CoV. Foi evidenciado que interações entre o domínio 
RBD da proteína spike, presente no SARS-CoV-2, com a 
enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2), presente em 
diferentes células humanas, principalmente pulmonares, 
caracteriza a facilidade de infecção celular pelo vírus. Além 
disso, o local de clivagem polibásica difere o SARS-CoV-2 dos 
demais betacoronavírus de linhagem B, contribuindo também 
para sua alta transmissão. A partir do entendimento sobre os 
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beta-coronavírus e considerando as particularidades do SARS-
CoV-2, a proteína spike foi estabelecida como alvo terapêutico 
na busca de tratamento e desenvolvimento de vacinas. Neste 
trabalho foi analisado o uso de diferentes classes 
farmacêuticas, principalmente antivirais e antimaláricos, já 
utilizados contra o SARS-CoV-2. Foi realizado também o 
levantamento sobre os tratamentos fitoterápicos e as principais 
vacinas em fase de testes contra Covid-19. 
Palavras-chave: SARS-CoV-2. COVID-19. Tratamento. 

Vacinas. Fitoterapia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os coronavírus são vírus de RNA de cadeia positiva, que 

fazem parte da família coronaviridae. São divididos em quatro 

gêneros: Alphacoronavírus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus 

e Gammacoronavirus, e são, em sua maioria, vírus zoonóticos, 

transmitidos de animais para humanos, que causam leves 

infecções do trato gastrointestinal e trato respiratório superior 

do homem. No entanto, em função de mutações ocorridas 

principalmente nas proteínas do envoltório desses vírus, as 

taxas infectantes em humanos podem aumentar, causando 

infecções mais graves do trato respiratório inferior (ENA e 

WENZEL 2020; WU et al., 2020).  

Em dezembro de 2019, o governo chinês relatou à 

Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre os primeiros 

casos de “coronavírus disease 2019” (COVID-19), em Wuhan, 

na China, tidos, até então, como pneumonia de causa 

desconhecida. Após a rápida dispersão do vírus por diferentes 

continentes, a OMS decretou estado de pandemia de SARS-

CoV-2 em março de 2020 (Zu, 2020). 
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Denominado “novo coronavírus”, o SARS-CoV-2 tem sua 

taxonomia determinada pelo Coronavirus Study Group (CSG), 

que o indica, assim como outros coronavírus, pertencente à 

família Coronaviridae, de subordem Cornidovirineae, ordem 

Nidovirales e reino Riboviria (GORBALENYA et al., 2020).  

Apesar de vírus de RNA demonstrarem rápida evolução 

e consequente divergências genéticas, existem informações 

genômicas que indicam uma variação genética limitada e baixa 

diversidade em vírus de forma geral, o que possivelmente indica 

um ancestral comum (GORBALENYA et al., 2020; RAMBAUT, 

2020).  

O SARS-CoV-2 tem seu genoma correspondente a 

linhagem B do gênero beta-coronavírus de grande proximidade 

a um CoV de morcego semelhante ao SARS. Dessa forma, 

acredita-se que esse novo coronavírus tenha um vírus 

ancestral, que se encontrava no mesmo hospedeiro que ele 

(BECKER, 2020).  

Até o momento, 218 países ou territórios registraram 

casos de COVID-19, onde aproximadamente 46 milhões de 

pessoas já foram infectadas pelo SARS-CoV-2, das quais mais 

de 1 milhão vieram a óbito. O Brasil, por sua vez, conta com 

mais de 5 milhões de infectados e mais de 160 mil mortos. 

Ocupando o segundo lugar em número de óbitos, atrás apenas 

dos Estados Unidos (WHO, 2020). 

Apesar de apresentar menor taxa de mortalidade, 

quando comparado a outros coronavírus que geraram situação 

pandêmica, como SARS-CoV-1 em 2003 e o MERS-CoV em 

2012, o SARS-CoV-2 caracteriza-se pela alta taxa de 

contaminação, em função da facilidade com que penetra as 
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células humanas principalmente pela característica de seu 

domínio RBD, que possui alta eficiência para receptores ECA2, 

presente em diversas células do corpo humano, principalmente 

nas células pulmonares (NOGUEIRA; SILVA, 2020). 

Alguns estudos indicam que indivíduos portadores de 

doenças crônicas como hipertensão e diabetes são mais 

suscetíveis ao SARS-CoV-2 e desenvolvem quadros clínicos 

mais graves de COVID-19, principalmente em função da 

utilização de medicamentos inibidores de ECA, ou 

bloqueadores dos receptores de angiotensina II tipo I, que 

causam um consequente aumento da expressão de receptores 

ECA2 (GIACAGLIA, 2020; GIRALT-HERRERA; ROJAS-

VELÁZQUEZ; LEIVA-ENRÍQUEZ, 2020). 

Indivíduos que sofrem de obesidade, principalmente em 

função da pré-disposição inflamatória, e indivíduos idosos 

também se encontram na faixa de maior suscetibilidade à 

doença. Apesar de cada vez mais a infecção por SARS-CoV-2 

demonstrar preocupação em quaisquer faixa-etária e condição 

de saúde, esses são os indivíduos que mais ocupam leitos de 

UTI nos hospitais (GIACAGLIA, 2020; LEI; GEORGE; 

MICHAEL, 2020). 

Dentre os principais sintomas originados da COVID-19, 

destacam-se febre persistente, tosse, dor de garganta, coriza, 

anosmia e disgeusia características e dificuldade respiratória 

(ISER et al., 2020). No entanto, estudos mais recentes indicam 

complicações de saúde decorrentes da infecção por SARS-

CoV-2, como alterações da função hepática, enterocolite 

(NOGUEIRA; SILVA, 2020), danos cardiovasculares, que vão 

desde danos causados diretamente pela infecção, como 
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arritmias e miocardite; a danos decorrentes de desordens 

sistêmicas, em função da elevação na concentração de 

citocinas pró-inflamatórias, como trombogênese e injúria 

cardíaca (COSTA et al., 2020), além de danos cerebrais 

correlacionados à situação de hipóxia ocasionada em casos 

graves de COVID-19 (LANG et al., 2020), infecção direta do 

Sistema Nervoso Central (JARRAHI et al., 2020) e possíveis 

complicações pulmonares a longo prazo (SALEHI; REDDY; 

GHOLAMREZANEZHAD, 2020). 

Esse trabalho busca apresentar as principais 

características estruturais e moleculares do SARS-CoV-2 e sua 

relação com os demais coronavírus que geraram quadros 

pandêmicos (SARS-CoV e MERS-CoV). Além disso, analisa os 

caminhos terapêuticos estudados até então para o combate à 

COVID-19, desde a utilização de fármacos e plantas medicinais 

ao desenvolvimento de vacinas. 

      

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho constitui-se em uma revisão de 

literatura, realizado por meio de pesquisa bibliográfica 

desenvolvida no período de agosto a outubro de 2020, por meio 

de plataformas como Google Scholar, Scielo, PubMed e NCBI. 

Buscou-se artigos no período de 2020, utilizando 

coronavírus, SARS-CoV2, COVID-19 genética, bioativos, 

tratamentos alternativos, entre outras, como palavras-chave. 

Por ser um assunto recente, a escolha dos artigos foi 

realizada com base na presença de dados mais atualizados 

sobre o assunto.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Características moleculares do SARS-CoV-2  

  

No geral, os coronavírus são vírus de RNA no sentido 

positivo. Possuem um envelope que o permitem infectar células 

de uma grande variedade de animais. Seu genoma codifica 

proteínas estruturais fundamentais para seu funcionamento, 

como proteína spike (S), envelope (E) e de membrana (M), que 

constitui seu revestimento, além da proteína do nucleocapsídeo 

(N), responsável pelo empacotamento do genoma viral, e a 

proteína de esterase de hemaglutinina (TU et al., 2020) (LIYA 

et al., 2020).  

A proteína spike de coronavírus é uma proteína trimérica, 

densamente glicosilada, envolvida na mediação da infecção do 

vírus na célula hospedeira, contendo dois domínios 

denominados S1 e S2. O domínio S2 é responsável pela 

codificação da proteína spike, sendo conservado no SARS-CoV 

e SARS-CoV-2. Enquanto no domínio S1 situa-se a região do 

Domínio de Ligação ao Receptor (RBD), que ao se ligar na 

ECA2 inicia a infecção, prosseguida pela clivagem da junção S1 

/ S2 por proteases de células hospedeiras próximas (WONG et 

al., 2020).  

Dessa forma, essa proteína ganha destaque como 

principal alvo terapêutico, uma vez que, o SARS-CoV-2 a utiliza 

para entrar nas células hospedeiras (WRAPP et al., 2020) com 

o auxílio da serina protease humana TMPRSS2 (TU et al., 

2020), responsável pela determinação de seus hospedeiros e a 

especificidade do vírus (LIYA et al., 2020). 
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 Segundo Wrapp et al. (2020) a proteína spike 

existe em uma conformação de pré-fusão e quando a 

subunidade S1 se liga a um receptor, passa por uma mudança 

conformacional que possibilita a fusão das membranas viral e 

da célula hospedeira, levando a transição da subunidade S2 

para uma conformação pós-fusão. O RBD para envolver o 

receptor realiza movimentos conformacionais do tipo dobradiça, 

caracterizando o que é chamado de conformação “para baixo”, 

inacessível para o receptor, e “para cima”, que apesar de ser 

acessível é menos estável (Figura 1). Essas informações 

conformacionais, principalmente da estrutura pré-fusão, são 

importantes para o desenvolvimento de imunizantes. 

 

Figura 1. Vista lateral e superior da conformação pré-fusão da 
proteína spike. 

 
Fonte: WRAPP et al., 2020. 

 



ASPECTOS MOLECULARES RELACIONADOS À COVID-19, 
TRATAMENTOS FARMACOLÓGICOS E FITOTERÁPICOS: UMA 

REVISÃO 

260 
 

Em SARS-CoV-2, foi observado que a proteína spike, 

codificada pelo gene S, é divergente de outros CoVs, pois 

possui três inserções no domínio N-terminal e alterações em 

quatro dos cinco resíduos-chave no motivo de ligação ao 

receptor em comparação ao SARS-CoV (ZHOU et al., 2020). 

Mais recentemente, foi constatado que o SARS-CoV-2 tem o 

RBD como a região mais variável de seu genoma, sendo que 

cinco de seis resíduos do RBD que coordenam a ligação ao 

ECA2 são diferentes entre SARS-CoV-2 e SARS-CoV 

(ANDERSEN et al., 2020).  

Todos os betacoronavírus tem em sua proteína spike 

uma região que constitui o RBD, responsável por mediar a 

interação com o receptor da célula hospedeira, pois contém as 

informações genéticas para executar essa atividade, estudos 

indicam que ele pode se desdobrar independentemente do 

restante da proteína.  

Além disso a atuação de proteases parece constituir 

parte importante para a infecção da célula. Lekto, Marzi e 

Munster (2020) confirmaram essa hipótese ao usarem protease 

para tratar CoVs e, assim, verificar sua entrada nas células. Foi 

indicado que os betacoronavirus de linhagem C, que utilizam o 

receptor dipeptidil peptidase 4 (DPP4) humano, tratados com 

protease, adentraram nas células, porém utilizando um receptor 

desconhecido. Já para os betacoronavirus de linhagem B, 

quando tratados com protease, apresentaram aumento de sua 

entrada nas células, atuando pela clivagem da proteína spike 

que permite sua fusão na membrana, podendo também 

contribuir na ativação de ECA2, agravando a infecção em 

células com baixa na expressão desse receptor.  
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Os dados coletados até o momento indicam que alta 

afinidade da proteína spike do SARS-CoV-2 ao receptor ECA2 

é consequência de uma seleção natural (BECKER, 2020). 

Estudos recentes indicam que duas características 

genômicas do SARS-CoV-2 merecem destaque por 

contribuírem com sua patogenicidade e transmissibilidade: em 

primeiro lugar, sua ligação com alta afinidade a enzima 

conversora de angiotensina 2 (ECA2); em segundo lugar, foi 

constatado que a proteína spike do SARS-CoV-2 possui um 

local de clivagem polibásico pela protease furina no limite S1/S2 

através da inserção de 12 nucleotídeos, que gerou a aquisição 

de três glicanos ligados ao redor do sítio. Pode-se destacar que 

esse local de clivagem polibásico diferencia o SARS-CoV-2 do 

SARS-CoV, que possui um local de clivagem monobásico 

processado após a entrada nas células alvo (ANDERSEN et al., 

2020; WALLS et al., 2020). 

O local de clivagem polibásico não é visto em outros 

betacoronavírus de linhagem B, ele permite uma clivagem 

eficaz por furina e outras proteases, constituindo um papel 

importante para a alta infectividade do SARS-CoV-2 

(ANDERSEN et al., 2020). Sabe-se que essa característica 

acentua a fusão célula-célula sem afetar a entrada do vírus, 

porém seus mecanismos e consequências ainda são 

desconhecidos, no entanto, esse local de clivagem polibásico é 

encontrado em uma posição relacionada a proteínas de 

hemaglutinina em vírus da gripe aviária e humana (WRAPP et 

al., 2020). 
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Testes farmacológicos para tratamento da COVID-19 

 

Diante a semelhanças encontradas entre SARS-CoV-2 e 

outros coronavírus, principalmente o SARS-CoV-1, diversos 

fármacos desde antivirais a antimaláricos, corticoides e 

antibióticos foram ou estão sendo testados para tratamento de 

COVID-19. Apesar de, até então, não terem promovido 

tratamentos eficazes para essa infecção, alguns medicamentos 

obtiveram destaque, principalmente em fase de teste in vitro 

(BEZERRA et al., 2020; QUINTELLA et al., 2020). 

De acordo às análises de Quintella et al. (2020), dentre 

os principais antivirais testados está o Remdesivir que, análogo 

à adenosina e desenvolvido como alternativa para o tratamento 

contra o vírus Ebola, tem como alvo a enzima RNA polimerase 

RNA dependente do vírus. Em estudos in vitro, esse antiviral 

demonstrou eficácia ao inibir o SARS-CoV-2, porém, não foi 

eficaz contra COVID-19 em estudos clínicos. O mesmo ocorreu 

ao combinar os antivirais Lopinavir, um antirretroviral utilizado 

no tratamento do HIV, e Ritonavir, que aumenta o tempo de 

meia-vida do primeiro, potencializando os efeitos contra o vírus 

(BEZERRA et al., 2020).  

Utilizado no tratamento contra influenza em países como 

Rússia e China, o Umifenovir (Arbidol) é um antiviral que atua 

bloqueando a entrada desse vírus nas células, ao impedir sua 

fusão à membrana celular. Apesar de demonstrar, inicialmente, 

efeitos contra o SARS-CoV-2, esse antiviral apresenta efeitos 

adversos, com diferentes distúrbios gastrointestinais como 

náuseas e vômitos que os torna menos indicado para uso em 
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doses contínuas (BEZERRA et al., 2020; ROSA; SANTOS, 

2020). 

Já os antimaláricos Cloroquina e Hidroxicloroquina, 

estudados no tratamento e prevenção da COVID-19, oferecem 

efeitos positivos contra outras espécies virais, como o vírus da 

hepatite B, herpes simplex-1 e HIV tipo 1, inibindo a entrada 

desse vírus nas células hospedeiras, além de alterar proteínas 

virais recém-sintetizadas (ROSA; SANTOS, 2020). 

A princípio, em testes in vitro, ambos parecem 

promissores contra o SARS-CoV-2, promovendo a inibição da 

ligação do vírus com o receptor ECA2, além de inibi-lo por meio 

de alterações do pH dos endossomos. No entanto, a toxicidade 

provocada, principalmente pela Hidroxicloroquina, é um 

problema, podendo aumentar o risco cardiovascular de 

pacientes. Além disso, há poucas evidências científicas de que 

esses fármacos sejam eficazes no tratamento clínico da 

COVID-19 (MENEZES; SANCHES; CHEQUER, 2020; 

QUINTELLA et al., 2020). 

A utilização de antibióticos, como azitromicina, com 

efeitos antivirais previstos contra zika vírus; associada à 

cloroquina e hidroxicloroquina indica potencialização dos 

efeitos inibitórios contra o SARS-CoV-2 em testes in vitro. No 

entanto, a utilização em massa de antibióticos nesse momento 

tende a estimular o aumento da resistência microbiana, outro 

grave problema de saúde mundial (MENEZES; SANCHES; 

CHEQUER, 2020).  

Johnson e Vinetz (2020) indicam que a utilização de 

corticoides como a dexametasona, podem diminuir os sintomas 

de desconforto respiratório em casos graves de COVID-19, 
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diminuindo a resposta inflamatória imune e o surgimento de 

anticorpos responsáveis por iniciar tal complicação. No entanto, 

outros estudos sugerem que os riscos desse tipo de tratamento 

são elevados, uma vez que, ao suprimir o sistema imune, 

corticoides podem favorecer a permanência do SARS-CoV-2 

nas células do indivíduo, dificultando ainda mais sua 

recuperação (THEOHARIDES; CONTI, 2020). 

 

Uso de plantas medicinais no tratamento da COVID-

19 

 

Diante à gravidade do quadro pandêmico, a falta de 

comprovação científica sobre a eficácia de medicamentos 

testados no tratamento da COVID-19, bem como, as 

dificuldades inerentes à produção de vacinas que estimulam 

respostas imunológicas eficazes contra SARS-CoV2, torna-se 

necessário pensar sobre terapias alternativas que possam agir 

contra o vírus, ou como agentes amenizadores dos sintomas 

provenientes da infecção. Nesse sentido, substâncias naturais 

têm obtido destaque. 

Hensel et al. (2020), destacam a ação de taninos, 

englobando taninos condensados, hidroaláveis e Lamiaceae, 

presentes em diversas plantas como chá verde, alazão comum, 

Cistius spp., entre outras; que tem como característica principal 

a interação com proteínas e já tiveram ações elucidadas contra 

vírus da influenza e simplex-1, poderiam inibir a funcionalidade 

de proteínas do envelope do SARS-CoV-2.  

Além disso, óleos essenciais também apresentaram 

ações antivirais e anti-inflamatórias em processos infecciosos 
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virais (Li et al., 2016). O óleo essencial das partes aéreas do 

louro (Laurus nobilis) foi eficaz na inibição de SARS-CoV-1 in 

vitro, o que, em vista a semelhança viral com o SARS-CoV2, 

pode ser indicativo de funcionalidade contra o “novo 

coronavírus” (HENSEL et al. 2020). 

As análises realizadas por Parga-Lozano (2020) indicam 

que diferentes fitoquímicos presentes em Hibiscus sabdariffa, 

apresentam ações contra SARS-CoV-2 parecidas às ações 

promovidas pela hidroxicloroquina em testes in vitro. Indicou-se 

que seus bioativos podem agir como agonistas no receptor 

ECA2, promovendo um maior controle da resposta inflamatória 

na COVID-19, tida como uma das principais causas para 

complicações nessa infecção. 

Inspirados pela eficácia de tratamentos com base na 

medicina tradicional chinesa para o SARS-CoV-1, as 

autoridades de saúde na China promoveram a utilização de 

ervas como tratamento suplementar nos casos de COVID-19 

(YANG et al., 2020).  

Observou-se os efeitos de mais de 10 tipos de ervas em 

indivíduos infectados por SARS-CoV-2, dos quais, mais de 60% 

apresentaram redução de sintomas e aproximadamente 30% 

apresentaram estabilização do quadro infeccioso. Isto porque, 

fitoquímicos presentes nessas plantas atuariam como 

imunossupressores, inibindo a produção de citocinas pró-

inflamatórias (HENSEL et al., 2020; YANG et al., 2020). 

Outros metabólitos presentes nas plantas como 

antioxidantes, podem ser importantes no tratamento da COVID-

19, uma vez que podem atuar na redução da resposta 
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inflamatória, além de promoverem redução de radicais livres e 

estimular a produção de células T (BARBOSA; LIMA, 2020). 

Apesar de ainda não existir comprovação científica sobre 

espécies de plantas que atuem na cura ou tratamento da 

COVID-19, algumas ervas podem amenizar os sintomas 

advindos dessa doença. O eucalipto (Eucalyptus globulus), que 

tem ações anti-inflamatórias e expectorantes já comprovadas, 

pode auxiliar na fadiga e dores de cabeça provocadas pela 

infecção por SARS-CoV-2. Hortelã (Mentha spicata) e 

camomila (Matricaia recutita) também podem ser úteis ao 

auxiliar no alívio de sintomas como problemas digestivos e 

tosse, uma vez que possuem ações anti-inflamatórias, 

digestivas e antissépticas, já comprovadas (CAVALCANTI et 

al., 2020; MALDONADO et al., 2020). 

 

Vacinas em desenvolvimento 

 

As proteínas estruturais produzidas pelos coronavírus 

podem servir como antígeno para induzir respostas protetoras 

com anticorpos neutralizantes. Nessa perspectiva, existem 

diferentes protótipos de vacina, em todo o mundo, em diferentes 

estágios de desenvolvimento. Segundo OMS – setembro de 

2020 – existem em torno de 189 vacinas em desenvolvimento, 

das quais 149 estão em fase pré-clínica e 40 em fase clínica. 

Algumas vacinas estão em maior evidência no âmbito 

científico e encontram-se em estágio final de desenvolvimento 

(PACHECO e colab., 2020).   

A CoronaVac, vacina produzida pela Sinovac, feita a 

partir de vetor viral inativado, apresentou perfil de segurança 
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excelente e taxa de soroconversão de mais de 90% entre os 

indivíduos vacinados, segundo informações obtidas a partir de 

ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por 

placebo, de fase clínica II.  Atualmente, a CoronaVac encontra-

se em ensaio de fase clínica III (KRAMMER, 2020).  

Outra vacina candidata, a ChAdOx nCoV-19, está sendo 

desenvolvida pela Universidade de Oxford, juntamente com a 

AstraZeneca. A qual, após estudos preliminares de ensaio 

clínico de fase I/II, randomizado, simples-cego; promoveu até 

100% de soropositividade em indivíduos imunizados. No entato, 

produziu efeitos colaterais como fadiga, dor de cabeça e, em 

alguns casos, sensação de febre. Apesar da necessidade de 

dose de reforço, a vacina foi bem tolerada e encontra-se em 

ensaios clínicos de fase III (KRAMMER, 2020).  

A Moderna relatou recentemente dados preliminares de 

um ensaio de fase I aberto, de escalonamento de dose da 

vacina mRNA-1273, baseada em RNA mensageiro. Os 

resultados preliminares indicam que menos de 50% dos 

participantes induziram anticorpos que poderiam neutralizar as 

partículas pseudotipadas após a primeira dose da vacina, no 

entanto, após a dose de reforço, esse percentual foi aumentado 

substancialmente, chegando em 100% nas doses de 100μg e 

250 μg. Atualmente , essa vacina está sendo avaliada em 

ensaios clínicos de fase III. 

A Pfizer, em colaboração com a empresa alemã 

BioNTech, publicou recentemente dados de um estudo de 

escalonamento de fase I/II das vacinas BNT162b1 e BNT162b2, 

randomizado, dose cego, controlado por placebo, essas são 

vacinas baseadas em mRNA, que são entregues em 
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nanopartículas lipídicas. As duas vacinas são semelhantes, no 

entanto, a BNT162b2 codifica uma proteína spike de 

comprimento total com os dois resíduos de prolina 

estabilizadores, além disso, mostrou ter um perfil de segurança 

mais favorável. As vacinas foram testadas e apenas após doses 

de reforços, atingiram um nível de imunização amplificado. Com 

relação aos efeitos adversos, estes foram mais comuns após a 

dose de reforço. A BNT162b2 foi selecionada para avançar e 

encontra-se em estudos de fase III (KRAMMER, 2020). 

Em resumo, existe um gradiente de imunogenicidade em 

termos de anticorpos neutralizantes elucidados pelos 

candidatos á vacinas, inclusive os que aqui não estão inseridos. 

A vacinas candidatas com vírus inativado estão em uma 

extremidade inferior, enquanto aquelas com mRNA’s estão em 

uma faixa média, e as vacinas feitas a partir de proteína 

recombinante estão no limite superior, induzindo as maiores 

porcentagens de anticorpos neutralizantes (KRAMMER, 2020). 

A Tabela 1 mostra as principais vacinas em 

desenvolvimento e sua tecnologia empregada. 

Tabela 1. Principais vacinas contra COVID-19 em 

desenvolvimento e tecnologias utilizadas. 
VACINA ORGANIZAÇÃO/PAÍS TECNOLOGIA 

CoronaVac Sinovac Biotech Co., Butantan 
Institute/ China e Brasil 

Vírus (Sars-CoV-2) 
Inativado 

ChAdOx nCoV-19 Universidade de Oxford-
AstraZeneca/ Inglaterra e Suécia 

Vetor viral sem 
replicação 

mRNA-1273 ModernaTX, Inc./ Estados Unidos Vacina baseada em 
RNA, nanopartículas 

lipídicas 

BNT162b1 e 
BNT162b2 

PfizerBioNTech/Fosun/Pharma/ 
Estados Unidos 

Vacina baseada em 
RNA, nanopartículas 

lipídicas 

Fonte: Pesquisa direta, 2020. 
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     CONCLUSÕES  

 

Considerando as taxas de contaminação por SARS-

CoV-2, que ainda encontram-se crescentes em todo o mundo, 

e a inexistência de comprovações científicas acerca da 

utilização de fármacos pré-existentes no tratamento da COVID-

19, bem como, a falta de uma vacina em circulação, a ciência 

ainda busca maiores respostas sobre o novo coronavírus. Pois, 

apesar das elucidações sobre a estrutura viral do SARS-CoV-2 

e a indicação de proteínas primordiais para sua penetração na 

célula do hospedeiro, como spike e TMPRSS2; ainda há muito 

a ser esclarecido sobre os processos que envolvem a infecção 

por esse vírus. 

Além disso, não se sabe ao certo como atua a defesa 

imunológica frente ao novo coronavírus. A utilização de ervas 

no tratamento dessa infecção pode ser promissora, mas ainda 

é necessária uma quantidade maior de estudos sobre o 

assunto.  
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RESUMO: Com a evolução tecnológica e suas praticidades, os 
indivíduos tornaram-se mais sedentários, aderindo à refeições 
rápidas, geralmente processadas e calóricas. O exergame tem 
se destacado como alternativa lúdica para incentivar a prática 
da atividade física, com consequente redução do peso. O 
estudo teve como objetivo, avaliar o impacto do exercício físico 
praticado com auxílio do exergame sobre o estado nutricional e 
a gordura abdominal de adolescentes com excesso de peso. 
Trata-se de um estudo de intervenção randomizado com dois 
grupos de comparação: GC – grupo controle (sem intervenção) 
e GE - grupo experimental. Foram avaliados 100 adolescentes 
entre 10 e 16 anos, com sobrepeso ou obesidade, matriculados 
em duas escolas públicas de Campina Grande-PB. O exercício 

mailto:leticia.sousa.d.araujo@gmail.com


AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO EXERCÍCIO FÍSICO COM AUXÍLIO DO 
EXERGAME NO ESTADO NUTRICIONAL E GORDURA ABDOMINAL DE 

ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO 

274 
 

foi realizado com auxílio do exergame, plataforma XBOX 360, 
com acessório Kinect (Microsoft®) e o Just Dance (2016-2018) 
foi o jogo selecionado. Foi adotado nível de significância de 5%. 
Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes 
para as características avaliadas no ponto basal entre o GC e o 
GE. Do total de 16 obesos antes da intervenção, 6 passaram ao 
sobrepeso no final, representando uma melhoria no estado 
nutricional. Não foram registradas mudanças significativas para 
circunferência abdominal. Conclui-se que houve efeito positivo 
da intervenção sobre o estado nutricional dos adolescentes. 
Acredita-se que um período de intervenção mais prolongado 
possa levar a resultados melhores, inclusive sobre a gordura 
abdominal. 

PALAVRAS-CHAVES: Adolescente. Obesidade. Sobrepeso. 
Videogame Ativo. 

INTRODUÇÃO 

Ao longo das décadas, o processo de evolução, 

caracterizado por grandes descobertas e avanços tecnológicos, 

desencadeou mudanças nos hábitos de vida do homem. Com 

a evolução tecnológica e suas praticidades, as pessoas se 

tornaram cada vez mais sedentárias, pois com o passar dos 

anos, surgiram muitas formas de tornar suas vidas mais 

práticas. No decorrer de suas rotinas, muitas vezes exaustivas 

e agitadas, os indivíduos acabam fazendo a ingestão de 

refeições congeladas, lanches e fast foods, além de se 

moverem cada vez menos (FERREIRA; KOTTEL, 2017).   

Essa evolução tecnológica acaba gerando um nível 

muito grande de comodidade, decorrente das facilidades e 

praticidades do século XXI. Além de uma alimentação 

inadequada, a troca da prática de atividade física por um estilo 
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de vida sedentário, associado ao excesso de tempo (> 2 

horas/dia) estando em frente a dispositivos eletrônicos como 

celulares, tablets, televisores e computadores, acabam 

contribuindo para ocorrência de sobrepeso e obesidade em 

crianças e adolescentes (CANELLA; NOVAES, LEVY, 2015; 

FENG et al., 2019).  

Segundo Bispo (2015), o Brasil tem passado por um 

processo de transição nutricional no qual se observa um 

importante aumento na prevalência do excesso de peso e da 

obesidade nas diferentes fases da vida. De acordo com a 

Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) do Ministério 

da Saúde, uma em cada cinco pessoas (19,8%) é obesa e mais 

da metade da população das capitais brasileiras (55,2%) está 

com excesso de peso. De acordo com a World Health 

Organization, o número de crianças e adolescentes que 

estavam acima do peso ou obesos em 2016, entre 5 e 19 anos, 

ultrapassou os 340 milhões. O índice de prevalência referente 

ao sobrepeso e obesidade desses indivíduos aumentou 

drasticamente (de 4% em 1975 para um pouco mais de 18% em 

2016), sendo esse aumento semelhante em ambos os sexos 

(BRASIL, 2018; WHO, 2018). 

O acúmulo de gordura abdominal em adolescentes é 

fator de risco independente para doenças crônicas não 

transmissíveis como hipertensão arterial, esteatose hepática, 

resistência à insulina e diabetes mellitus tipo II, além de ter 

associação com a síndrome metabólica na adolescência e vida 

adulta. Em um estudo realizado por Castro e colaboradores 

(2016) com adolescentes de 14 a 19 anos matriculados no 
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ensino médio de Santa Catarina, foi observado que 

aproximadamente, um em cada dez adolescentes (10,6%) 

apresentava obesidade abdominal (OA) e que os adolescentes 

que assistiam à televisão por duas ou mais horas, apresentaram 

maiores chances de desenvolverem a OA. Desta forma, os 

autores puderam concluir que o comportamento sedentário foi o 

principal fator do estilo de vida associado à OA (HE et al., 2010; 

PARK et al., 2015). 

As causas do comportamento sedentário são diversas e 

entre as mais frequentes, está o tempo de tela, que combina os 

indicadores tempo de televisão, computador e videogame, além 

do celular. De modo geral, as brincadeiras ao ar livre têm sido 

substituídas por atividades de baixa ou nenhuma intensidade, 

gerando tempo reduzido de atividade física e baixo gasto 

energético entre crianças e adolescentes (GUERRA; FARIAS; 

FLORINDO, 2016; VAGHETTI; FERREIRA; CAVALLI, 2017). 

A tecnologia tem assumido atitude desfavorável em 

relação à saúde, vinculada, de forma direta e significativamente 

relevante, com a predição do aumento da adiposidade e de 

mudanças consideráveis no aumento do índice de massa 

corporal (IMC) e nas taxas de sobrepeso e obesidade em 

crianças. Jogos sérios, ou serious games, representam uma 

nova modalidade de jogos digitais projetados para atingir um 

propósito benéfico, como influenciar o aprendizado, o 

engajamento cívico ou a mudança de comportamento de saúde 

(FILHO; LAMBOGLIA; CARVALHO, 2016; MICHAEL; CHEN, 

2006; RITTERFELD; CODY; VORDERER, 2009). 

Os videogames ativos (VGA), ou exergames (EXG), 

podem melhorar a aprendizagem relacionada à saúde e à 
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mudança de comportamento. Eles são experienciais e 

interativos, imergindo o jogador em mundos que oferecem 

desafios atraentes e feedback de progresso imediato. O uso 

dessas tecnologias pode ser uma iniciativa para reduzir o estilo 

de vida sedentário, sobretudo entre as crianças e adolescentes, 

pois os videogames ativos requerem movimentos físicos para 

interação e obtenção das metas propostas. Além disso, 

misturam interatividade e entretenimento com a prática de 

exercício físico em ambiente de realidade virtual, aumentando, 

assim, a atividade física e o gasto energético e diminuindo os 

comportamentos sedentários com consequente redução do 

peso e da adiposidade central (LIEBERMAN, 2012; PENG; 

CROUSE; LIN, 2013; MADDISON; FOLEY; MHURCHU, 2011). 

Os exergames, portanto, podem proporcionar efeitos 

positivos no que diz respeito a aumentar os níveis de atividade 

física e também em modificar variáveis antropométricas, além 

de proporcionar motivação e interação entre os indivíduos e 

estimular um estilo de vida saudável. Desta forma, este estudo 

foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o impacto do exercício 

físico, realizado com auxílio do exergame, sobre o estado 

nutricional e a gordura abdominal de adolescentes com 

sobrepeso ou obesidade no município de Campina Grande- PB. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 DESENHO DO ESTUDO E RANDOMIZAÇÃO 

  

Estudo de intervenção randomizado e controlado com 

dois grupos de comparação: “Grupo Controle (GC)”: sem 

intervenção e “Grupo Experimental (GE)”: uso de videogame 

ativo, três vezes por semana, por 50 minutos, durante oito 

semanas. 

A randomização do procedimento foi realizada por escola 

e não por indivíduo. As 20 escolas municipais de Campina 

Grande-PB que oferecem o ensino fundamental II (5º ao 9º ano) 

na zona urbana e com horário diurno foram organizadas em 

ordem decrescente do quantitativo de alunos matriculados. A 

seguir, a distribuição foi dividida em quartis. Dentro do quartil 

superior (mais que 298 alunos), composto por cinco escolas, 

foram sorteadas duas, sendo uma para compor o grupo controle 

e outra para o grupo experimental. A distribuição foi assim 

determinada para evitar possíveis vieses entre os grupos de 

comparação. 

 

Intervenção 

A intervenção consistiu na prática de exercícios com 

auxílio de um videogame ativo, em que o movimento físico faz 

parte do mecanismo do jogo. A intensidade empregada foi 

moderada, com frequência semanal de três vezes e duração de 

50 minutos cada sessão, com 10 minutos para verificação dos 

sinais vitais pré e pós exercício, por um período de oito 

semanas. 
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Para isso, registrou-se a presença dos adolescentes no 

dia da atividade e fez-se o monitoramento da frequência 

cardíaca através do frequencímetro MULTILASER® Atrio antes 

(para cálculo da frequência de treino), durante (para 

monitorização da intensidade do exercício) e após a atividade 

(para avaliação da estabilidade hemodinâmica). Esse 

equipamento é composto por uma fita cinta cardíaca 

transmissora por wireless para o monitor cardíaco de pulso. As 

mensurações foram realizadas durante todo o período de 

intervenção a fim de assegurar a manutenção do exercício na 

intensidade moderada. A intensidade do exercício foi avaliada a 

partir da frequência máxima de treino, frequência cardíaca de 

treino e frequência cardíaca de repouso, através da fórmula 

Karvonen.  

As atividades foram realizadas em sub-grupos de até 

quatro participantes, orientados e supervisionados por 

profissionais da educação física, fisioterapeutas, mestrandos 

e/ou alunos de iniciação científica e/ou extensão vinculados ao 

projeto “Impacto do exergame na função cardiorrespiratória de 

adolescentes com excesso de peso: estudo de intervenção 

randomizado”, previamente treinados. As danças utilizadas para 

intervenção foram previamente selecionadas, sendo incluídas 

aquelas que pudessem levar a uma intensidade moderada, 

reunidas em blocos de 10 músicas (GBLOCK). Essa seleção foi 

realizada por alunos de educação física com experiência na 

utilização dessa tecnologia para promoção de atividade física. 

Gamificação 

Para aumentar o engajamento dos adolescentes na 

atividade de intervenção, adotou-se uma estratégia de 
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gamificação, com elaboração de novos blocos de músicas por 

semana e desafios planejados por uma equipe devidamente 

treinada. Os usuários foram incentivados à imergir em uma 

sistemática de competição e cooperação, estando divididos em 

grupos. O grupo conquistava pontos a partir de critérios criados 

pelos pesquisadores, como pontualidade, incentivo ao grupo, 

postagens da intervenção nas redes sociais, e pelo 

desempenho individual e do grupo (alcançando uma quantidade 

de estrelas). Ocorreram premiações semanais e uma premiação 

final que era destinada para o grupo que acumulou mais pontos 

ao final da intervenção. 

Ressalta-se que, no que diz respeito à gamificação, este 

foi um diferencial, visando impulsionar a permanência e adesão 

do aluno à prática de atividade física, por meio de estratégias de 

incentivo. Esta ferramenta metodológica e tecnológica foi 

desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de 

Campina Grande - UFCG. Após o término da intervenção, foi 

realizada uma nova coleta dos dados, utilizando os mesmos 

procedimentos e protocolos iniciais, tanto no grupo experimental 

quanto no controle. 

O estudo foi realizado em duas escolas municipais de 

Campina Grande - PB que oferecem o ensino fundamental II (5º 

ao 9º ano) na zona urbana e com horário diurno. 

 

POPULAÇÃO E AMOSTRA 

  A população deste estudo consiste em adolescentes com 

idade entre 10 e 16 anos, 11 meses e 29 dias, com sobrepeso 

ou obesidade, matriculados entre o 5º e o 9º ano do ensino 

fundamental. Inicialmente, foi realizado um cálculo amostral 
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considerando: tamanho de efeito médio de 0,6, erro alfa de 0,05, 

poder de 80% e um acréscimo de 20% para possíveis perdas, 

perfazendo um “n” inicial de 54 adolescentes em cada grupo. 

Para atingir esse número, nas escolas sorteadas, todos os 

alunos elegíveis foram convidados a participar do estudo. Foram 

registradas 10 perdas, perfazendo uma amostra avaliada com 

100 indivíduos, sendo 51 no GC e 49 no GE. 

 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Foram incluídos os adolescentes com idade entre 10 e 

16 anos 11 meses e 29 dias; matriculados entre o 5º e o 9º ano 

do ensino fundamental das escolas selecionadas, do município 

de Campina Grande-PB e que apresentassem estado 

nutricional caracterizado como sobrepeso ou obesidade. 

Foram excluídos os indivíduos que apresentassem no 

início, ou viessem a desenvolver alguma(s) das seguintes 

situações durante o estudo: condição que não permitisse a 

realização de atividade física, como limitação motora ou mental, 

ou doenças cuja realização de atividade física pudesse 

exacerba-las, a exemplo do broncoespasmo induzido pelo 

exercício, arritmia cardíaca, entre outras; síndrome genética; 

vigência de algum tratamento para emagrecer; gravidez, 

puerpério ou amamentação. 

PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA 

O estado nutricional foi avaliado através do índice de 

massa corporal (IMC), construído a partir da razão do peso (em 

Kg) pelo quadrado da altura (em metros). O peso foi 

determinado através de balança digital (Tonelli®), com precisão 

de 100 g, e a altura através de antropômetro fixo (Seca®), com 

acuidade de um centímetro. A categorização do estado 
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nutricional foi baseada no escore-z de IMC para idade e sexo 

para adolescentes de 10 a 18 anos, através do programa 

Anthroplus®, sendo considerado: baixo peso (IMC≥ escore-z -3 

e < escore-z -2); eutrofia (IMC ≥ escore-z -2 e < escore-z +1); 

sobrepeso (IMC ≥ escore-z +1 e ≤ escore-z +2) e obesidade (> 

escore-z +2). Para fins de análise, o estado nutricional foi 

classificado como sobrepeso ou obesidade. 

A circunferência abdominal (CA) foi avaliada com o 

indivíduo em posição ereta, com o abdômen relaxado, braços 

ao lado do corpo, pés unidos e o peso igualmente sustentado 

pelas duas pernas. A extremidade da última costela era 

primeiramente localizada e marcada com a ponta de uma 

caneta. A crista ilíaca, então, palpada na linha média axilar e 

também marcada. Uma fita métrica era posicionada 

horizontalmente na linha média entre a extremidade da última 

costela e a crista ilíaca e mantida de tal forma que 

permanecesse na posição ao redor do abdômen sobre o nível 

da cicatriz umbilical, para que se procedesse à leitura da 

circunferência, no milímetro mais próximo. No momento da 

medida, foi recomendado respirar normalmente para prevenir 

contração dos músculos pela respiração contida. A CA foi 

avaliada através da média e desvio-padrão.  

A prática de exercício físico foi realizada com auxílio do 

exergame, três vezes por semana, durante oito semanas. Além 

disso, a intensidade do exercício foi avaliada através da fórmula 

Karvonen (KARVONEN et al., 1957) que é composta pela 

frequência cardíaca máxima (FCmax), frequência cardíaca de 
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treino (FCt) e frequência cardíaca de repouso (FCr): percentual 

correspondente à intensidade do exercício = FCt – FCr / FCmax 

– FCr. As frequências cardíacas de treino e de repouso foram 

obtidas através do cardiofrequencímetro. Já a frequência 

cardíaca máxima foi calculada através da fórmula proposta por 

Inbar et al: FCmax = 205,8 – 0,685 (idade anos). O exercício foi 

considerado moderado quando o percentual correspondente à 

intensidade do exercício, situava-se entre 61% e 80% 

(KARVONEN et al., 1957).  

O nível de atividade física foi avaliado pelo Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ) que tem a finalidade de 

estimar o nível de atividade física habitual. Adotou-se a versão 

curta composta por oito questões abertas que permitem estimar 

o tempo despendido por semana em diferentes dimensões de 

atividade física (caminhadas e esforços físicos de intensidades 

moderada e vigorosa) e de inatividade física (posição sentada). 

Para classificação, considerou-se o produto entre a duração 

(minutos/dia) e a frequência (dias/semana), ambas relatadas 

pelos adolescentes nas respostas das questões apresentadas. 

Foi classificado como muito ativo quem realizasse 

atividades vigorosas ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão, 

ou atividades vigorosas ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão 

mais atividade moderada e/ou caminhada ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 

minutos por sessão. Considerou-se ativo aquele que praticasse 

atividades vigorosas ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; 

ou moderada ou caminhada ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por 
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sessão; ou qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 

minutos/sem, como caminhada + moderada + vigorosa. 

Irregularmente ativos foram aqueles que realizassem atividade 

física, porém, insuficiente para serem classificados como ativos, 

uma vez que não cumprem as recomendações quanto à 

frequência ou duração; podendo ser classificados em dois tipos: 

A (atividade física 5 dias por semana ou 150 min por semana) 

ou B (não atinge nenhum dos critérios). O sedentário foi aquele 

que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 10 

minutos contínuos durante a semana (GUEDES; LOPES; 

GUEDES, 2005). Para análise, foram categorizados em “muito 

ativos/ativos” e “irregularmente ativos/inativos”. 

 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

Os dados foram duplamente digitados no Excel 2010 e 

submetidos ao validate do Epi Info 2002 para análise da 

consistência. Posteriormente, utilizou-se o SPSS 22.0. Foram 

realizadas as análises descritivas, apresentadas através de 

frequência absoluta e percentual, para as variáveis categóricas; 

e média ± desvio-padrão, para as contínuas. 

A adequação da randomização, com análise comparativa 

entre as características basais dos dois grupos de alocação (GC 

e GE) e a mudança do estado nutricional, foram avaliadas 

através do teste do qui-quadrado. O teste t de student foi 
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utilizado para avaliar se houve mudanças na circunferência 

abdominal. A normalidade da distribuição foi testada pelo 

Kolmogorov-Smirnov e para todas as análises, considerou-se o 

nível de significância de 5%. 

 

ASPECTOS ÉTICOS  

O estudo foi desenvolvido em conformidade com a 

Resolução 466/201239 do Conselho Nacional de Saúde e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o CAAE n° 

84019518.3.0000.5187. De acordo com as recomendações da 

OMS, o mesmo foi registrado no Clinical Trials (NCT03532659) 

e cadastrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (RBC-

2xn3g6). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram avaliados os dados iniciais de 100 adolescentes. 

Ao final, foram registradas 16 perdas (16,0%), perfazendo um 

total de 84 indivíduos estudados nos dois pontos. Identificou-se 

que mais da metade dos adolescentes era do sexo feminino 

(56,0%), de cor não branca (81,0%) e pertencente às classes 

econômicas C, D e E (62,0%). Em relação ao nível de atividade 

física, 68,0% relataram que são muito ativos/ativos e 50,0% 

passam ≥ 2 horas/dia em frente às telas. Não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes para as características 

avaliadas no ponto basal entre o GC e o GE, confirmando a 

adequação da randomização, à exceção da idade, que teve 

maior proporção (60,0%) de maiores de 12 anos no GC, sendo, 

por isso, essa variável ajustada na análise (Tabela 1). 

No presente estudo, a intensidade do exercício 

promovido pelo VGA, avaliada pelo Percentual de Karvonen, 

caracterizou-se como moderada, uma vez que esse índice 

permaneceu acima de 60,0%. Verificou-se que, no GE, do total 

de 16 obesos antes da intervenção, 6 passaram ao sobrepeso 

no final, enquanto 2 adolescentes alcançaram resultado 

semelhante no GC, o que representa um efeito positivo da 

intervenção (Tabela 2). A média de circunferência abdominal 

registrou uma mudança não estatisticamente significante 

(p=0,470), de 80,7 ± 10,4 antes da intervenção, para 81,3 ± 13,5 

centímetros, após a intervenção. 
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Tabela 1 – Comparação das características socioeconômicas, 

demográficas e relativas ao estilo de vida entre os grupos das 

escolas experimental e controle, antes da intervenção. Campina 

Grande-PB, 2018. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
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Tabela 2 – Comparação do estado nutricional entre os grupos 

experimental e controle, antes e depois da intervenção. 

Campina Grande-PB, 2018. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

 Pode-se observar que no GC, no qual não se obteve 

qualquer tipo de intervenção, a melhoria do estado nutricional 

foi significativamente menor do que entre aqueles do GE, 

mostrando a eficácia da intervenção. Desta forma, vimos que, 

no GE dos 16 adolescentes com obesidade, 6 passaram para 

sobrepeso, o que nos remete a um resultado importante, visto 

que no GC, apenas 2 adolescentes migraram de estado 

nutricional. 

Como já exposto anteriormente, o exergame proporciona 

experiências, interatividade e entretenimento com a prática de 

exercício físico em ambiente de realidade virtual. Além disto, 

sua capacidade em promover um aumento do   dispêndio 

energético, é bem descrita na literatura. Entretanto, os seus 

efeitos no  estado  nutricional  requerem mais   atenção. Avaliar 
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o impacto do VGA no estado nutricional, tem sido um desafio 

entre os pesquisadores, principalmente devido ao tempo 

requerido para a permanência da criança e/ou adolescentes na 

intervenção a fim de produzir um efeito significativo (PEREIRA 

et al., 2012; O’DONOVAN; ROCHE; HUSSEY, 2014). 

Estudos que realizaram a intervenção com VGA em 

crianças com excesso de peso durante 24 semanas, 

observaram diminuição significativa do IMC entre os 

participantes. Ao contrário dos nossos achados, em outros dois 

estudos, um com crianças e outro com adolescentes, isso não 

foi verificado. Esse fato pode reforçar a hipótese de que a 

diminuição significativa de peso é dependente não só do tempo 

e tipo de intervenção, como também de características pessoais 

e hábitos relacionados, reforçando o caráter multifatorial da 

morbidade (MADDISON; FOLEY; MHURCHU, 2011; 

CHRISTISON; EVANS; BLEESS, 2016; MURPHY; CARSON; 

NEAL, 2009; STAIANO, MARKER; BEYL, 2017). 

Com o uso dessas tecnologias lúdicas e interativas, é 

possível obter uma iniciativa para reduzir o estilo de vida 

sedentário, sobretudo entre as crianças e adolescentes, 

resultando em uma consequente redução do peso e da 

adiposidade central. A redução desses percentuais está 

diretamente relacionada com os decorrentes movimentos físicos 

realizados através dos videogames ativos e do aumento no 

gasto energético, acarretando, assim, uma perda de peso e, em 

muitos casos, a diminuição dos comportamentos sedentários. 
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CONCLUSÃO 

 

Houve efeito positivo da intervenção sobre o estado 

nutricional dos adolescentes. Além disto, observou-se que a 

mudança de estado nutricional de sobrepeso para eutrofia, é 

mais dificultoso quando comparado à mudança do estado de 

obesidade para sobrepeso. Desta forma, acredita-se que, com 

um período de intervenção mais prolongado, seria possível uma 

maior mudança no estado nutricional, com diminuição dos 

índices de sobrepeso e obesidade. 
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RESUMO:  O processo de trabalho interprofissional em saúde 
é um desafio que tem um papel estratégico e fundamental que 
garante ao usurário uma atuação humanizada, pois envolve 
vários profissionais que, de modo interativo, visam melhorar a 
qualidade de atenção à saúde. O objetivo foi realizar um estudo 
sobre os desafios da interprofissionalidade no âmbito da Saúde 
Pública no Brasil. Trata-se de uma revisão integrativa pautada 
nas bases de dados CAPES, SciELO, Elsevier, DPAJ, GALE, 
MEDLINE e Google Acadêmico. Adotaram-se como critérios de 
inclusão: publicações científicas, na íntegra, relacionadas ao 
tema do presente estudo; nos idiomas português e inglês; com 
indexação nos mencionados bancos de dados nos últimos cinco 
anos; e como critérios de exclusão: artigos repetidos; 
indisponíveis na íntegra; que não se enquadravam no eixo 
temático e que não estavam no período de delimitação 
temporal. Após a fase de seleção, foram incluídos na revisão 
um total de 12 artigos. Evidencia-se que a interprofissionalidade 
passa por diversos desafios e deve fazer parte da Saúde 
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Pública no Brasil, visto que a interação do usuário com outras 
áreas profissionais colabora com a tomada de decisões para a 
condução do tratamento. 
 
Palavras-chave: Saúde Pública. Prestação Integrada de 
Cuidados de Saúde. SUS. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Reeves (2016) acrescenta ao conceito de Educação 

Interprofissional (EIP) o desenvolvimento de competências de 

coparticipações fundamentais para um serviço em equipe 

especializada que move positivamente a qualidade do cuidado 

ofertado a indivíduos, famílias e comunidades. 

Segundo Paim (2018), os empecilhos se fortalecem em 

termos ideológicos, onde valores dominantes na sociedade 

brasileira tendem mais para a diferenciação, o individualismo e 

a distinção do que para a solidariedade, a coletividade e a 

igualdade. Por esse motivo, aspectos negativos são agravados 

pelas bases sociais e políticas do SUS que não contam com 

apoio e defesa do direito à saúde. Devido a isso, o SUS sofre 

resistências de profissionais de saúde, cujos interesses não 

foram contemplados pelas políticas de gestão do trabalho e 

educação em saúde. 

Costa et al. (2019) apontam que, na perspectiva 

interdisciplinar, há uma exigência de repensar-se a lógica 

formativa, valorizando o trabalho em equipe como premissa 

para atingir-se a integralidade da atenção e enfrentar os 

desafios do trabalho no campo da prática. Nesse sentido, o 

trabalho em equipe se torna uma necessidade e uma 
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competência a serem atingidas dentro dos processos 

formativos. 

O objetivo desse trabalho foi analisar os desafios da 

interprofissionalidade no âmbito da Saúde Pública no Brasil, 

levando em conta fatores como a sua importância, 

possibilidades e necessidades da sua implementação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O método de pesquisa utilizado para a realização desse 

artigo baseou-se em uma revisão integrativa. Foram 

encontrados 118 artigos e, dentre eles, 12 foram escolhidos, 

nos quais é abordada a importância da equipe interprofissional 

no âmbito da Saúde Pública. 

O estudo foi desenvolvido entre os meses de agosto e 

outubro de 2020, onde foram consultadas bases de dados como 

o CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), as bibliotecas eletrônicas Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO), Scopus (Elsevier), Directory of Open 

Acess Journals (DPAJ), OneFile (GALE), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Google 

Acadêmico, tendo como descritores: “Equipe interprofissional”, 

“Saúde Pública” e “Interdisciplinaridade”. Foram selecionados e 

revisados os artigos de maior impacto ao período entre 2015 e 

2020, conforme sua relevância para o presente estudo. 

Aplicaram-se os critérios de exclusão, onde foram descartados 

os artigos repetidos, indisponíveis na íntegra, que não se 

enquadravam no eixo temático e que não estavam no período 

de delimitação temporal. Após a fase de seleção, foram 

incluídos na revisão um total de 12 artigos. 
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Figura 1. Passos da revisão integrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições dos Desc: “Equipe interprofissional” AND “Saúde 

Pública” AND “Interdisciplinaridade” 

Artigos encontrados (N=118) 

Aplicação dos critérios de inclusão por evidência 

sobre a temática saúde Interprofissional no 

período entre 2015 e 2020. 

 

Artigos selecionados (N=94) 

Estudos selecionados após a leitura. 

Artigos (N=12) 

Aplicação dos critérios de exclusão dos artigos 

repetidos, indisponíveis na íntegra, que não se 

enquadravam no eixo temático e que não 

estavam no período de delimitação temporal. 

SciELO (N=28) 

Elsevier (N=26) 

DPAJ (N=25) 

GALE(N=24) 

MEDLINE(N=15) 
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Fonte: autoria própria, 2020. 

 

RESULTADOS  

 

Com base nos artigos selecionados na pesquisa, foi 

possível, através de diversas ópticas, discutir a fundo as 

questões da interprofissionalidade no âmbito da Saúde Pública, 

sob aplicabilidade no contexto brasileiro, no que tange a seus 

desafios, sua importância, possibilidades e necessidades na 

sua implementação.  

 

Tabela 01. Descrição dos artigos selecionados conforme ano 

de publicação, título, métodos, objetivos e principais resultados. 

 

TÍTULO ANO 

DE 

PUBL

ICAÇ

ÃO 

MÉTO

DO 

OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

1.Interdis

ciplinarid

ade na 

saúde:  

um 

instrumen

to para o 

sucesso. 

 

2017 Revisã

o de 

literatu

ra. 

Fazer uma 

reflexão 

acerca da 

interdisciplin

aridade, 

seus limites 

e 

possibilidad

es, além de 

analisar os 

Para que a 

integração entre 

disciplinas seja 

efetivada na 

saúde, é 

necessário 

haverem 

mudanças no 

sistema de 

formação dos 



DESAFIOS DA EQUIPE INTERPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA SAÚDE 
PÚBLICA NO BRASIL 

298 
 

benefícios 

trazidos 

pelo 

tratamento 

de 

pacientes 

por uma 

equipe 

multiprofissi

onal e 

interdisciplin

ar. 

profissionais de 

saúde.  

2. 

Sistema 

Único de 

Saúde 

(SUS) 

aos 30 

anos. 

2018 Revisã

o de 

opinião

.  

Dialogar 

sobre 

alguns 

estudos e 

perguntas 

acerca do 

SUS 

enquanto 

ele está a 

completar 

30 anos. 

Conclui que o 

SUS não está 

consolidado, 

justificando 

alianças entre 

forças 

democráticas, 

populares e 

socialistas, com 

novas 

estratégias, 

táticas e formas 

organizativas 

para enfrentar o 

poder do capital e 

de seus 

representantes 
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na sociedade e 

no Estado. 

3.Educaç

ão 

Interprofi

ssional 

em 

Saúde. 

 

2019 Relato 

de 

experi

ência. 

Disseminar 

todo o 

material 

produzido 

para o curso 

de 

Educação 

Interprofissi

onal em 

Saúde, cuja 

proposta é 

realizar uma 

primeira 

aproximaçã

o das bases 

teórico-

conceituais 

e 

metodológic

as da EIP 

como 

fundamento 

para o 

desenvolvim

ento de 

competênci

as 

Ao   formar   

profissionais de 

maneira coerente 

com as 

demandas 

sociais, o PET-

Saúde/Interprofis

sionalidade 

proporcionará 

benefícios diretos 

e indiretos para a 

comunidade do 

território de 

abrangência do 

CSF Jardim 

América. 
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colaborativa

s. 

4.A 

interdisci

plinaridad

e nas 

universid

ades 

brasileira

s: 

trajetória 

e 

desafios. 

2016 Revisã

o de 

literatu

ra. 

Trazer uma 

reflexão 

acerca da 

trajetória e 

das práticas 

interdisciplin

ares 

recentes 

nas 

universidad

es 

brasileiras e 

seus 

desafios. 

Observou-se um 

papel precursor 

de alguns 

pesquisadores 

que fomentaram 

a criação do 

Comitê da Área 

Multidisciplinar da 

Coordenação de 

Aperfeiçoamento 

de Pessoal de 

Nível Superior 

(CAPES) e que, 

posteriormente, 

transformou-se 

em 

Interdisciplinar. 

5.Interdis

ciplinarid

ade em 

Saúde 

Coletiva: 

construçã

o de um 

recurso 

didático 

no campo 

da prática 

2016 Estudo 

de 

caso. 

Apresentar 

um recurso 

educacional 

pautado na 

interdisciplin

aridade em 

saúde 

coletiva no 

âmbito da 

atuação 

profissional. 

Esse recurso 

mostra-se como 

uma possibilidade 

de trazer 

elementos 

teóricos ao 

campo da prática 

profissional, 

amparando-se 

em elementos 

lúdicos, levando 



DESAFIOS DA EQUIPE INTERPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA SAÚDE 
PÚBLICA NO BRASIL 

301 
 

profission

al. 

os participantes a 

uma interação 

que permite a 

reconstrução do 

saber e do fazer 

em saúde. 

6. 

Construç

ão da 

identidad

e 

profission

al na 

educação 

interprofis

sional em 

saúde: 

percepçã

o de 

egressos. 

2018 Estudo 

de 

aborda

gem 

longitu

dinal 

qualitat

iva, 

com 

descriti

vo 

analític

o de 

nature

za 

explor

atória. 

Analisar a 

percepção 

de egressos 

em relação 

à 

construção 

da 

identidade 

profissional 

na 

perspectiva 

da 

Educação 

Interprofissi

onal na 

saúde. 

Os participantes 

relataram a 

trajetória 

formativa em 

currículo 

inovador, 

interprofissional e 

interdisciplinar, 

destacando a 

oportunidade da 

prática 

colaborativa e 

interprofissional 

como importantes 

para o 

desenvolvimento, 

construção e 

reforço da 

identidade 

profissional em 

cada área de 

formação 

mediante o 

reconhecimento 
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das 

especificidades 

das outras áreas. 

7. 

Percepçã

o do 

profission

al da 

saúde 

sobre a 

importânc

ia do 

trabalho 

multiprofi

ssional e 

interdisci

plinar na 

atenção 

básica. 

2015 Estudo 

transv

ersal 

com 

análise 

qualitat

iva.  

Conhecer a 

percepção 

do 

profissional 

da Unidade 

Básica de 

Saúde do 

município 

de Abdon 

Batista 

sobre a 

importância 

do trabalho 

interdisciplin

ar e as 

principais 

dificuldades 

encontradas 

nesse 

trabalho de 

suma 

importância 

na 

integralidad

e da 

atenção. 

Os resultados 

mostram que os 

profissionais 

apresentam certa 

dificuldade na 

diferenciação da 

multiprofissionalid

ade da 

interdisciplinarida

de. Ademais, 

todos acharam de 

suma importância 

a sua realização, 

explicitando que a 

principal 

dificuldade na 

realização do 

trabalho 

interdisciplinar é a 

falta de 

comunicação 

entre os 

profissionais – e, 

para que ocorra a 

melhora na 

execução desse 

trabalho, devem 
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ser realizadas 

reuniões de 

equipe com 

discussão dos 

casos. 

8. 

Interdisci

plinaridad

e em 

ciência, 

tecnologi

a e 

inovação. 

 

2011 Estudo 

transv

ersal 

com 

análise 

qualitat

iva. 

Promover a 

reflexão 

sobre 

teorias e 

práticas 

interdisciplin

ares e 

contribuir 

para o 

diálogo 

institucional 

e para a 

adoção de 

novas 

modalidade

s de 

geração de 

conhecimen

to. 

Observou-se, no 

que tange à 

ciência, 

tecnologia e 

inovação, que 

foram 

implementados e 

desenvolvidos 

projetos de 

pesquisa e ensino 

de pós-

graduações 

interdisciplinares. 

9. Porque 

precisam

os da 

educação 

interprofis

sional 

2016 Revisã

o de 

Literat

ura 

Apresentar, 

através de 

Revisão de 

Literatura, 

os motivos 

de ser 

O investimento 

futuro em EIP 

deve ser baseado 

em evidências 

rigorosas a 

respeito dos 
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para um 

cuidado 

efetivo e 

seguro. 

necessária 

uma 

educação 

interprofissi

onal para 

melhorar a 

prestação 

de cuidados 

seguros e 

eficazes. 

resultados 

alcançados, e 

esta evidência é 

acumulada 

gradativamente. 

10. Um 

panoram

a 

histórico-

conceitua

l da 

pesquisa 

interdisci

plinar: 

uma 

análise a 

partir da 

pós-

graduaçã

o da área 

interdisci

plinar. 

2019 Revisã

o 

Bibliog

ráfica e 

Docum

ental. 

Traçar uma 

breve 

reconstruçã

o histórica 

sobre a 

interdisciplin

aridade no 

Brasil, de 

modo a 

promover 

uma 

reflexão 

sobre a sua 

importância 

para a 

construção 

do 

conhecimen

to. 

São apontados os 

principais fatores 

que dificultam a 

pesquisa 

interdisciplinar 

como uma forma 

de orientar ações 

que possam 

mitigar tais 

barreiras e 

promover 

possibilidades de 

avanços na área 

em virtude de 

uma sociedade 

cada vez mais 

complexa. 
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11. 

Educaçã

o 

interprofis

sional na 

formação 

em 

Saúde: a 

experiênc

ia da 

Universid

ade 

Federal 

de São 

Paulo, 

campus 

Baixada 

Santista, 

Santos, 

Brasil. 

2018 Relato 

de 

Experi

ência. 

Descrever e 

analisar 

criticamente 

a 

experiência 

de formação 

interprofissi

onal na 

graduação 

em Saúde 

em um 

campus de 

expansão 

de uma 

universidad

e pública 

federal. 

A EIP mostra-se 

potente na 

formação em 

Saúde, 

articulando 

ensino, extensão 

e pesquisa. Essa 

potência emerge 

no 

desenvolvimento 

de novos arranjos 

institucionais de 

ações, de novas 

dinâmicas nos 

serviços de 

saúde, educação, 

assistência 

social, esporte e 

de configurações 

dos projetos de 

pesquisa a partir 

do 

entrelaçamento 

de diferentes 

profissões. 

12. 

Educaçã

o 

Interprofi

ssional 

2017 Relatór

io da 

Reuniã

o. 

Compartilha

r as 

discussões 

e 

recomendaç

Os resultados da 

reunião foram 

positivos, e os 

participantes 

expressaram 



DESAFIOS DA EQUIPE INTERPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA SAÚDE 
PÚBLICA NO BRASIL 

306 
 

na 

Atenção 

à Saúde. 

ões 

realizadas 

durante a 

reunião e 

prestar 

apoio à 

implementa

ção de 

programas e 

políticas de 

EIP em 

andamento 

na América 

Latina e no 

Caribe. 

motivações para 

colaborar e 

alcançar os 

objetivos 

previstos. 

Fonte: autoria própria, 2020. 

 

Com base no estudo de Pereira e Nascimento (2016), 

infere-se que a interdisciplinaridade está sendo construída 

pouco a pouco no Brasil ao longo dos últimos 40 anos, sendo 

relevante levar em conta o quesito referente à importância da 

implementação de especializações voltadas à essa área. 

Observa-se que, apesar da construção gradativa da 

interprofissionalidade no Brasil, existe uma carência na 

formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação, no 

aspecto interprofissional. 

A partir do estudo de Satolo et al. (2019), que se refere 

especificamente às experiências dos programas de pós-

graduação voltados à atuação interdisciplinar, percebe-se que 

Philippi Junior e Silva Neto (2011) corroboram com essa análise 
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quando trazem para a discussão temáticas que têm sido 

desenvolvidas pelos programas e que evidenciam a 

complexidade posta pela realidade atual, dentre as quais são 

destacadas: desenvolvimento e gestão social; desenvolvimento 

rural; ecologia; meio ambiente e desenvolvimento; informática 

na educação, dentre outros.  

Assim sendo, percebe-se que a perspectiva 

interprofissional para temáticas complexas, como as 

explicitadas pelos autores, evidencia o potencial analítico que 

pode ser desenvolvido quando existir um diálogo articulado 

entre as mais diversas áreas do conhecimento. 

O conceito atual de interprofissionalidade deu-se por 

meio de um extenso trajeto, sendo que, segundo a Organização 

Pan-Americana da Saúde (2017), o PET-Saúde conseguiu 

(apesar de existirem alguns problemas de curricularização) 

inserir os acadêmicos, desde o início de seus cursos, nos 

serviços de saúde – a fim de fomentar a constante busca de 

conhecimentos, demonstrando o quão as abordagens 

interprofissionais e interdisciplinares podem trazer grandes 

resultados para o processo de aprendizado. 

Ainda segundo a OPAS (2017), a interprofissionalidade 

foi adotada enquanto diretriz política. Sob a óptica de aumentar 

a conscientização relacionada às limitações no trabalho em 

equipe, o PET-Saúde foi, sem sombra de dúvidas, o mais bem-

sucedido no que diz respeito a suas propostas iniciais. Apesar 

do termo “interdisciplinaridade” continuar em uso, a partir de 

2013, o termo “interprofissionalidade” passou a ter grande 

ênfase em virtude da propagação desse debate em meio à 

realidade nacional. Assim sendo, tem-se um Brasil em que as 

palavras “interdisciplinaridade”, “multiprofissionalidade” e 
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“interprofissionalidade” ainda são usadas como sinônimos – 

sendo que suas conceituações carecem de uma indubitável 

compreensão e reconhecimento para com que a EIP atinja seus 

objetivos. 

Conforme trazem Batista et al. (2018), o Brasil passou 

décadas inteiras privilegiando o enfoque em competências e 

habilidades no contexto individualista de cada uma das 

profissões de saúde. Logo, é inquestionável a necessidade de 

implementação de propostas inovadoras que consigam reverter 

esse cenário – e a EIP é uma dessas inovações pertinentes. 

No trabalho de Rossit et al. (2017), fala-se da trajetória 

do trabalho em equipe no Brasil, que ainda possui um vasto 

percurso pela frente para consolidar-se eficazmente a fim de 

superar o processo de trabalho fragmentado, onde o modelo 

biomédico imposto aos estudantes da saúde (cujo processo de 

aprendizagem é centrado no procedimento, nas especialidades 

e no ultrapassado modelo hospitalocêntrico) não favorece o 

trabalho em equipe e o reconhecimento da 

interprofissionalidade enquanto forma eficaz de ir além dos 

aspectos patológicos (analisando-se holisticamente).  

Na pesquisa desenvolvida por Sabrina Zanchett e 

Fabiana Dallacosta (2015), cujos participantes faziam parte de 

uma equipe interprofissional que envolveu 19 profissionais – 

com um predomínio do gênero feminino, uma média de idade 

de 33 anos e uma média de formação de 7 anos –, os 

profissionais foram questionados sobre a compreensão dos 

termos “multiprofissionalidade” e “interdisciplinaridade”. Alguns 

profissionais, em suas respostas, diferenciaram a 

multiprofissionalidade da interdisciplinaridade como é possível 

observar: “ambas são válidas para a formação do indivíduo, 
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onde a multiprofissionalidade consiste em um conjunto de 

disciplinas que não interagem entre si, e já a 

interdisciplinaridade tem como objetivo a cooperação de várias 

disciplinas com uma troca maior de conhecimento” e 

“multiprofissional é um trabalho realizado por uma equipe de 

profissionais de diversas áreas, estando interligado com o 

trabalho interdisciplinar, que busca discutir, com esse grupo 

composto por diversas áreas, em prol de trocar informações e 

saberes”. 

Já o estudo desenvolvido por Scott Reeves (2016) 

conseguiu trazer à tona o papel da educação interprofissional 

em melhorar a colaboração e aumentar a qualidade da 

assistência aos usuários. Foi observado que, em todo o mundo, 

instituições de ensino das profissões de saúde, serviço social e 

associações têm enfatizado a importância de seus estudantes 

e profissionais serem colaboradores e comunicadores efetivos, 

onde estão utilizando a educação interprofissional como uma 

estratégia-chave para o desenvolvimento de suas habilidades.  

Conforme essas evidências continuam a evoluir, 

percebe-se que se desenvolve um maior aprendizado de como 

ela pode ser mais reconhecida, planejada e implementada, e de 

sua relação com o desenvolvimento de competências 

colaborativas que possam afetar positivamente a atenção ao 

usuário e, consequentemente, os resultados das práticas de 

saúde não sejam prejudicados por conta dos desafios do 

trabalho interprofissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na trajetória da Saúde Pública, houve um enfoque 

significativo da interprofissionalidade apenas a partir da década 

de oitenta, que foi quando vários movimentos sociais 

propagaram o conceito de “saúde” para incluir em intervenções 

práticas – sendo que, hoje, infere-se o quão ela é indispensável. 

Hodiernamente, vê-se que a Educação Interprofissional (EIP) 

em saúde é uma metodologia inovadora capaz de trazer 

significativas e positivas mudanças à sociedade. 

Apesar desse enfoque interprofissional, ainda é visível a 

existência de obstáculos que se consolidam em termos 

ideológicos, referentes a valores dominantes na sociedade 

brasileira, com tendência à diferenciação e ao individualismo, 

além das dificuldades em promover solidariedade, coletividade 

e igualdade (o que é algo extremamente preocupante).  

Somado a isso, percebe-se que o diálogo é um fator-ouro 

para a efetividade dessas relações interprofissionais, sendo que 

sua falta prejudica completamente essa forma de trabalho, o 

que inviabilizaria a continuidade de diversos programas já 

existentes e de outros que possam, porventura, surgir. 

Concomitantemente, percebeu-se que uma grande parte 

das pessoas têm uma visível dificuldade de diferenciar a 

multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade da 

interprofissionalidade – tratadas por muitos como a mesma 

coisa.  

No entanto, com o advento do PET-Saúde, observou-se 

sua grande importância para a difusão da interprofissionalidade 

no âmbito acadêmico – sendo que, infelizmente, encontra 

constantes obstáculos na curricularização, desde a graduação 
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até a pós graduação, no que diz respeito à formação integrada 

e voltada para ensino, serviço e comunidade.  

Outro ponto importante levantado foi a questão do modelo 

biomédico imposto aos estudantes das áreas da saúde, onde 

perdura a dificuldade de ir além do patológico, ou seja, de 

enxergar aquele indivíduo em toda a sua complexidade. O 

status diferenciado, culturalmente/historicamente estabelecido 

pela sociedade em relação a determinadas profissões, dificulta 

o trabalho colaborativo entre profissionais. 

A formação profissional ainda é centrada nas competências 

específicas de cada profissão, fator que pode ser considerado 

um desafio no processo de trabalho da equipe de saúde – que, 

na prática, vivencia mecanismos de trabalho desvinculados das 

necessidades dos usuários e da comunidade, perdurando um 

processo de trabalho individualista, desvinculado do princípio 

do SUS da integralidade.  
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Resumo: A COVID-19 é uma doença atualmente epidêmica 
causada pelo vírus SARS-CoV-2 e relatada pela primeira vez 
em Wuhan, China. A doença do novo coronavírus tem causado 
danos de natureza física, emocional e econômica, com 
consequências sistêmicas orgânicas e profundos impactos no 
sistema de saúde de muitos países. O objetivo desta revisão é 
compreender como as manifestações clínicas são moduladas 
pelo perfil imunológico e genético do hospedeiro e por 
condições fisiopatológicas prévias à infecção. Esse estudo foi 
realizado a partir de um levantamento bibliográfico de artigos 
publicados na base de dados do PubMed, Science, Scielo e The 
Lancet. Os dados disponíveis até o momento indicam que a 
infecção viral é capaz de produzir uma reação imune excessiva 
no hospedeiro. Em alguns casos, ocorre uma reação rotulada 
como 'tempestade de citocinas', cujo protagonista é a IL-6. 
Logo, é fundamental entender como ocorrem os mecanismos 
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estabelecidos pelo sistema imunológico que promovem a 
recuperação do paciente infectado ou o desencadeamento da 
doença de forma mais grave. A gravidade da COVID-19 
também está associada à fatores genéticos, dentre eles o grupo 
sanguíneo ABO e às diferenças de expressão gênica entre os 
sexos. Tais conhecimentos são fundamentais para sustentar as 
ações preventivas e o desenvolvimento de tratamento(s) 
medicamentoso(s) e/ou vacina(s) eficazes de longa proteção 
contra a infecção pelo SARS-CoV-2.  
Palavras-Chaves: COVID-19. SARS-CoV-2. Imunogenética.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19 consiste em uma doença viral atualmente 

epidêmica que teve seu surto iniciado em dezembro de 2019 

em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China. 

O primeiro paciente foi hospitalizado no Hospital Central de 

Wuhan em 26 de dezembro de 2019, mas relatava sintomas há 

6 dias. Tratava-se de um paciente do sexo masculino de 41 

anos que trabalhava no mercado de frutos do mar e animais 

selvagens de Wuhan, sem história de hepatite, tuberculose ou 

diabetes. O paciente relatava febre, aperto no peito, tosse 

improdutiva, dor e fraqueza. O vírus causador das 

manifestações clínicas foi isolado e sua filogenia analisada (Wu 

et al., 2020). A partir desse caso, foram registrados milhares de 

outros na China que se espalharam a partir de janeiro de 2020 

por diversos países, com uma intensa globalização.  

Nos últimos seis meses o surto da doença tem sido 

observado em vários países do mundo, incluindo Estados 

Unidos, Brasil, Rússia, Índia e partes do continente Africano os 

quais estão na primeira onda de transmissões. O Brasil, até 28 

de outubro de 2020, apresentava 5.440.903 casos confirmados 



DOENÇA DO CORONAVÍRUS 2019: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS, 
ASPECTOS IMUNOLÓGICOS E SUSCETIBILIDADE GENÉTICA 

316 
 

de COVID-19, dos quais 157.981 evoluíram a óbito, com uma 

taxa de letalidade de 2,9% (Ministério da Saúde, 2020). 

A infecção viral, transmitida de pessoa para pessoa por 

gotículas de saliva, espirro, contato mão-boca-olho e através de 

superfícies contaminadas é causada pelo vírus SARS-CoV-2, 

do gênero beta coronavírus. Os coronavírus, descritos pela 

primeira vez por Tyrell e Byone (1996), são vírus de RNA fita 

simples e envelopados que infectam seres humanos e uma 

grande variedade de animais. Sabe-se que existe uma 

transmissão zoonótica dos coronavírus SARS-CoV, MERS-

CoV e SARS-CoV-2, altamente patogênicos (WALLS, et al., 

2020).  

Sugere-se que o surto originado em Wuhan possa ter 

origem no vírus inicialmente hospedado por morcegos e 

transmitido a humanos por meio de animais selvagens 

atualmente desconhecidos (LU et al., 2020).  O SARS-CoV-2 

provavelmente conseguiu fazer a transição de animais para 

humanos no mercado de frutos do mar de Huanan em Wuhan, 

onde surgiram os primeiros pacientes que apresentaram os 

sinais clínicos da doença (ZHOU et al., 2020).   

A doença do novo coronavírus, considerada a primeira 

pandemia do século XXI pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), tem causado danos de natureza física, emocional e 

econômica, com consequências sistêmicas orgânicas e com 

profundos impactos no sistema de saúde e na economia de 

vários países do oriente e ocidente, incluindo o Brasil. Diversos 

estudos estão sendo estabelecidos no intuito de compreender 

a origem, estabelecer e padronizar diagnóstico, tratamento e os 

mecanismos de virulência desenvolvidos pelo novo coronavírus 
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causador da síndrome respiratória aguda grave denominado 

SARS-CoV-2 (WU et al., 2020; LI et al., 2020).  

No intuito de conter a propagação do vírus, ações 

coletivas estão sendo implementadas em diversos países. 

Entretanto, apesar dos esforços estabelecidos, a disseminação 

do vírus não está contida, e vem desencadeando milhares de 

óbitos nos diferentes continentes. As proporções e os perfis de 

pacientes que desenvolvem o quadro fatal da doença parecem 

variar, mas alguns fatores de risco têm se mostrado comuns 

entre os estudos estabelecidos e as evidências de óbitos 

registrados. Entre esses fatores podemos citar o sexo, a idade 

superior aos sessenta anos e outras comorbidades como as 

doenças cardiovasculares, diabetes mellitus não controlada, 

doenças respiratórias e doença renal crônica (LUPIA et al., 

2020; ZHANG et al., 2020).  

 O objetivo deste estudo foi descrever o que há de mais 

recente sobre o beta coronavirus, SARS-CoV-2, e investigar os 

principais mecanismos infecciosos e patogênicos que acarreta 

a doença COVID-19, além dos aspectos genéticos do 

hospedeiro envolvidos na suscetibilidade ao vírus e seus 

desfechos. 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Realizou-se uma revisão narrativa, por meio de uma 

busca de artigos publicados na base de dados de publicações 

indexadas ao PubMed, Science, The lancet e Scielo de abril a 

outubro de 2020, buscando por estudos dos últimos 5 anos, 

com os descritores “SARS-CoV-2”, “COVID-19”, “SARS-CoV-2 

AND Immunology AND Genetics”, “coronavirus”, “COVID-19 
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AND genetics” , "Betacoronavirus/genetics" utilizando-se o 

operador booleano AND. Critérios de inclusão: artigos que 

abordassem infecção viral, patogenia e fatores genéticos que 

contribuem para a gravidade da COVID-19, e que estivessem 

no idioma inglês. Foram excluídos os artigos que não 

atenderam ao objetivo do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Características do SARS-CoV-2 

O agente etiológico da COVID-19 foi nomeado de SARS-

CoV-2 em 11 de fevereiro de 2020, pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS). O SARS-CoV-2 é um vírus envelopado de 

genoma de 29.903 nucleotídeos de RNA fita simples senso 

positiva (+ssRNA) (GenBank MN908947), do gênero Beta 

coronavírus (subgênero Sarbecovirus) o qual inclui dois outros 

vírus de RNA que causaram epidemias recentes importantes: 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) causada por 

SARS-CoV de 2002–2003 e Síndrome Respiratória no Oriente 

Médio (MERS) por MERS-CoV. A ordem dos genes no genoma 

destes vírus é (5′ - 3′): replicase ORF1ab, spike (S), envelope 

(E), membrana (M) e nucleocapsideo (N) (WU et al., 2020). O 

genoma do vírus codifica quatro proteínas estruturais: proteína 

spike (S), proteína do nucleocapsídeo (N), proteína da “matriz” 

(M) da membrana e proteínas do envelope (E). No entanto, a 

montagem dessas proteínas no vírion infeccioso leva a 

toxicidade e infecciosidade distintas desses coronavírus (LU et 

al., 2020). Dessa forma, os dois vírus SARS-CoV e SARS-CoV-

2 são altamente semelhantes em relação a identidade de 
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sequência de nucleotídeos, possuindo características 

genômicas similares.  

Estudos indicam que o receptor da enzima conversora 

de angiotensina-2 (ACE2), é o receptor do SARS-CoV-2 assim 

como para SARS-coronavírus (SARS-CoV) e do coronavírus 

respiratório humano NL63, além da uma serina protease 

transmembranar 2 (TMPRSS2). Esses achados corroboram a 

tese já consolidada de que a afinidade de ligação do SARS-CoV 

e do SARS-CoV-2 ao ACE2, bem como a proteína do envelope, 

denominada proteína spike (S), determinam de forma 

semelhante em ambos os vírus o tropismo, a transmissibilidade 

e a gravidade da doença (BELOUZARD et al., 2012; LU et al., 

2020; WALLS, et al., 2020).  

 A proteína S, da espícula do SARS-CoV2, corresponde 

à maior das proteínas estruturais do novo coronavírus, com um 

comprimento total variando entre 1200 e 1400 aminoácidos e 

fortemente glicosilada em 22 sequências N-ligadas 

(BELOUZARD et al., 2012; WALLS, et al., 2020). A 

glicoproteína S do coronavírus é o principal alvo de 

neutralização por anticorpos após a infecção e foco da 

terapêutica e desenho de vacinas, isso se deve à sua exposição 

na superfície do vírus e seu envolvimento na invasão das 

células hospedeiras (WALLS, et al., 2020). Os monômeros 

individuais de proteínas S se agrupam em trímeros, dando 

origem à conformação de taco, formando características em 

forma de coroa ao redor do vírus.  

A proteína S encontra-se organizada em dois domínios, 

N-terminal chamado S1 e C-terminal denominado S2. O S1 

abriga a maquinaria de fusão da membrana viral com a celular, 

enquanto S2 é responsável por manter as propriedades de 
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ligação do vírus ao receptor (BELOUZARD et al., 2012). A 

entrada do coronavírus nas células suscetíveis é um processo 

complexo que requer a ação coordenada de ligação ao receptor 

ACE2 e processamento proteolítico da proteína S para 

promover a fusão vírus-célula (WALLS, et al., 2020). Em 

comparação com o SARS-CoV, o motivo de ligação de SARS-

CoV-2 contém alterações estruturais na crista de ligação da 

ACE2, em grande parte causada por um motivo de quatro 

resíduos (resíduos 482-485: Gli-Val-Glu-Gli) que fornecem 

maior afinidade de ligação à ACE2 (SHANG, et al., 2020). 

 Durante o processo de ligação da proteína S à ACE2, as 

proteases do hospedeiro são importantes para a entrada do 

vírus, pois a proteína S e ACE2 são proteoliticamente 

modificadas. Dentre essas proteases estão a catepsina L, 

catepsina B, elastase, furina e serina protease transmembranar 

2 (TMPRSS2). No contexto do SARS-CoV-2, destaca-se a 

utilização da TMPRSS2 pelo vírus, a qual viabiliza a fusão e sua 

entrada na célula hospedeira por meio de modificações nos 

domínios de ligação da proteína S do SARS-CoV-2 

(HOFFMANN et al., 2020; SHANG,  et al., 2020). Assim, os 

inibidores contra a ACE-2 e a protease TMPRSS2 podem ser 

usados como potenciais agentes terapêuticos para intervir na 

transmissão rápida da SARS-CoV-2 (WANG, et al., 2020). 

Após o SARS-CoV-2 ser endocitado, juntamente com a 

ACE2, suas proteínas S induzem a clivagem proteolítica da 

ACE2 por meio da ADAM17 presente na célula hospedeira. 

Consequentemente, reduz-se a disponibilidade da enzima 

conversora de angiotensina II (ACE2), culminando na redução 

da via de transformação de angiotensina II em angiotensina (1-

7). A partir disso, ocorre um aumento de angiotensina II, cujo 
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resultado é o aumento da atividade dos receptores AT1. Esse 

aumento do nível de angiotensina II foi verificado em um estudo 

de casos de Liu e colaboradores (2020) o qual constatou 

aumento dos níveis plasmáticos de angiotensina II linearmente 

à carga viral e lesão pulmonar em pacientes com a COVID-19. 

Esses receptores AT1 quando ativados desenvolvem suas 

respostas as quais constituem: vasoconstrição generalizada, 

efeito pró-fibrótico, proliferação e crescimento celular e estresse 

oxidativo - efeitos relacionados à hipertensão, remodelamento 

cardíaco e doenças cardiovasculares (SATO, et al., 2018). 

 

Fisiopatogenia da infecção de SARS-CoV-2 

 O espectro clínico da COVID-19 varia desde formas 

assintomáticas ou paucissintomáticas às manifestações 

multiorgânicas e sistêmicas, choque séptico e múltiplas 

síndromes de disfunção orgânica, dentre elas a síndrome do 

desconforto respiratório agudo (SDRA) que requer ventilação 

mecânica e suporte em uma unidade de terapia intensiva (UTII). 

Associado à SDRA, pode ser observada hipercoagulação e 

coagulação intravascular disseminada, manifestada como 

trombose, trombocitopenia, gangrena de extremidades 

(ZHANG et al., 2020). Além dos pulmões, os principais órgãos 

envolvidos na COVID-19 incluem vasos sanguíneos, cérebro, 

trato gastrointestinal, rim, coração e fígado (WANG, et al., 

2020). O curso clínico da doença parece prever uma tendência 

favorável na maioria dos pacientes. Em uma porcentagem, 

após cerca de uma semana, ocorre um agravamento repentino 

das condições clínicas, com surgimento de insuficiência 

respiratória.  
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Os pacientes críticos com COVID-19 mostram 

características comuns: 1) deterioração súbita da doença cerca 

de uma a duas semanas após o início; 2) nível muito mais baixo 

de linfócitos, especialmente células natural killer (NK) no 

sangue periférico; 3) parâmetros inflamatórios extremamente 

altos, incluindo proteína C reativa (PCR) e citocinas pró-

inflamatórias (IL-6, TNFα, IL-8); 4) sistema imunológico 

destruído, com atrofia do baço e linfonodos, juntamente com 

redução de linfócitos nos órgãos linfóides; 5) a maioria das 

células imunes infiltradas na lesão pulmonar são monócitos e 

macrófagos, mas com infiltração mínima de linfócitos; 6) 

imitação de vasculite, hipercoagulabilidade e lesão de múltiplos 

órgãos (ZHANG et al., 2020). 

O mecanismo patogênico que produz pneumonia parece 

ser particularmente complexo. Os dados disponíveis até o 

momento parecem indicar que a infecção viral é capaz de 

produzir uma reação imune excessiva no hospedeiro. Em 

alguns casos, ocorre uma reação que, como um todo, é rotulada 

como 'tempestade de citocinas'. O protagonista desta 

tempestade é a interleucina 6 (IL-6). O efeito no dano tecidual 

é extenso. Foi postulado que a tempestade de citocinas na 

COVID-19 destrói os linfócitos. A IL-6 é produzida por leucócitos 

ativados e atua em um grande número de células e tecidos, 

promovendo a diferenciação de linfócitos B, o crescimento de 

algumas categorias de células e a inibição do crescimento de 

outras (ZHANG et al., 2020; FU et al., 2020; CASCELLA et al., 

2020). Também a IL-6 estimula a produção de proteínas de fase 

aguda e desempenha um papel importante na termorregulação, 

na manutenção óssea e na funcionalidade do sistema nervoso 

central. Embora o principal papel desempenhado pela IL-6 seja 
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pró-inflamatório, ela também pode ter efeitos anti-inflamatórios. 

Por sua vez, a IL-6 aumenta durante doenças inflamatórias, 

infecções, distúrbios autoimunes, doenças cardiovasculares e 

alguns tipos de câncer. Também está implicada na patogênese 

da síndrome de liberação de citocinas (RSC), que é uma 

síndrome inflamatória sistêmica aguda caracterizada por febre 

e disfunção de múltiplos órgãos (ZHANG et al., 2020). 

Além disso, a IL-6 está relacionada com aumento da 

produção de muco, devido à sua capacidade de estimular os 

genes predominantes da mucina, expressão de MUC5AC e 

MUC5B em células epiteliais traqueobrônquicas. Esse efeito da 

IL-6 foi observado em pacientes fatais da COVID-19, por meio 

de análise anatômica macroscópica e marcadores moleculares 

os quais evidenciaram exsudação e hemorragia, lesões 

epiteliais, infiltração de macrófagos e fibrose nos pulmões. 

Tratamento com anticorpos recombinantes anti-IL-6, tal como o 

tocilizumab (TCZ), foi tentado em pacientes com a COVID-19 

pelo grupo de Wei Haiming, e colaboradores (2020) e os 

resultados foram promissores com 90,5% dos pacientes que 

tiveram a lesão pulmonar debelada (WANG, et al., 2020; 

CASCELLA et al., 2020). 

A tempestade de citocinas e inflamação exacerbada, 

bem como a disfunção de coagulação, gerados pelo SARS-

CoV-2 podem estar relacionados à ocorrência de Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) em pacientes com a COVID-19. O 

editorial da Science destacou esses efeitos sistêmicos 

provocados pelo vírus como possíveis causadores de inchaço 

no cérebro e a tendência de desencadear derrames. Outra 

questão envolvida com possíveis danos cerebrais é o alto nível 

de IL-6 no curso da COVID-19, pois essa citocina está 
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associada à gravidade e ao mal prognóstico do dano 

neurológico nos aspectos clínicos ou de imagem em pacientes 

com AVC isquêmico agudo (DIVANI, et al., 2020). 

A linfocitopenia é um dos marcadores mais proeminentes 

da COVID-19. Provavelmente a destruição dos linfócitos é 

causada pela tempestade de citocinas (ZHANG et al., 2020). Os 

pacientes mais velhos com contagens mais baixas de linfócitos 

e plaquetas mostraram maior risco de doença grave e maior 

tempo de hospitalização. A redução significativa na contagem 

de linfócitos e sua depleção rápida podem desempenhar um 

papel na patogênese e contribuir para a progressão para 

COVID-19 grave (AZKUR et al., 2020). O percentual de 

linfócitos tem sido usado como marcador de gravidade. No 

primeiro momento, 10 a 12 dias após início dos sintomas, 

pacientes com porcentagem de linfócitos superior a 20% foram 

classificados como leve a moderado e recuperaram 

rapidamente. Pacientes com menos de 20% de linfócitos no 

momento do diagnóstico foram inicialmente classificados como 

graves. No segundo momento, 17–19 dias após o início dos 

sintomas, pacientes com mais de 20% de linfócitos foram 

aceitos como estando em recuperação; pacientes com 

percentual de linfócitos entre 5% e 20% ainda estão em um 

grupo de risco; enquanto os pacientes com linfócitos  inferior a 

5% estão gravemente enfermos com uma alta taxa de 

mortalidade (AZKUR et al., 2020). A alta ou baixa dose de 

exposição ao vírus de SARS-CoV-2 também pode influenciar a 

resposta dos linfócitos. Profissionais de saúde e indivíduos que 

têm membros da família atualmente doentes ou assintomáticos 

apresentam exposição a altas doses. Considerando que a dose 

baixa de infecção pode levar a resposta apropriada das células 
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T e B efetoras, neutralizando anticorpos e rápida eliminação 

viral, a exposição a altas doses pode causar doença grave e 

retardada depuração viral. Isso pode ser decorrente de 

linfopenia levando a imunidade ineficiente das células T e B 

subsequentemente à tempestade de citocinas e inflamação 

destrutiva do tecido (AZKUR et al., 2020). 

Além da IL-6 outras citocinas podem estar envolvidas no 

quadro de susceptibilidade e progressão da doença: TNFα, IL-

1β, IL-2, IL-6, IFNα, IFNβ e IFNγ. Dentro da resposta 

imunológica, as quimiocinas são responsáveis pela atração de 

células para o sítio da infecção, estabelecendo, desta forma, 

uma resposta competente contra infecções virais, por exemplo, 

ao atrair neutrófilos, eosinófilos, células natural killer (NK) e 

células T helper 1. Em outra perspectiva, Magro e 

colaboradores (2020) utilizando amostras de biópsia e autópsia 

pulmonar e cutânea de cinco indivíduos com COVID-19 grave, 

identificaram lesão microvascular trombótica com poucos sinais 

de alterações citopáticas ou fibroproliferativas virais. Essa 

patologia envolve pelo menos o pulmão e a pele e parece 

mediada por intensa ativação do complemento. Com isso, o 

autor destacou a insuficiência respiratória acompanhada por 

maior complacência pulmonar e menor consolidação pulmonar 

do que é característico da síndrome respiratória aguda típica e 

um mecanismo patológico nos pulmões mediado por 

microlesões (AHMADPOOR et al., 2020). 

Quanto à resposta imune mediada por anticorpos, como 

ocorre a muitas outras doenças virais, no curso de COVID-19 

há um aumento na IgM específica do vírus na fase aguda 

seguida por um aumento na IgG específica do vírus em fases 

posteriores. A forma como o sistema imunológico inato e o 
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adaptativo atuam nesta infecção viral ainda não está bem 

esclarecida (AZKUR et al., 2020). 

Após qualquer caso grave de pneumonia, uma 

combinação de doenças crônicas subjacentes e inflamação 

prolongada parece aumentar o risco de doenças futuras, 

incluindo cardiopatias, infartos e doença renal. Driggin e 

colaboradores (2020) mostraram que a infecção por SARS-

CoV-2 tem sido associada a múltiplas complicações 

cardiovasculares diretas e indiretas, incluindo lesão aguda do 

miocárdio, miocardite, arritmias e tromboembolismo venoso. 

Hipertensão e doença arterial coronariana são dois fatores de 

risco significativamente associados a maior mortalidade por 

COVID-19 (WANG, et al., 2020). Além disso, as terapias sob 

investigação estão associadas a graves comprometimentos 

cardiovasculares. Os pacientes que passam muito tempo em 

uma UTI, independentemente da doença estão propensos a um 

conjunto de problemas de saúde física, cognitivas e mentais. 

Outra manifestação clínica significativa em pacientes 

graves com COVID-19 é o dano ao endotélio com mimetismo 

de vasculite em muitos pacientes críticos ou mesmo gangrena 

nas extremidades. O mecanismo subjacente do dano vascular 

pode ser devido à lesão direta das células endoteliais por vírus, 

levando a coagulação intravascular disseminada, síndrome 

antifosfolipídeo e mimetismo de vasculite (ZHANG et al., 2020). 

Quando analisada a infecção das células humanas pelo 

SARS-CoV-2 e SARS-CoV, foi observado que o SARS-CoV-2 

replicou-se com mais eficiência do que o SARS-CoV em células 

pulmonares humanas, enquanto o SARS-CoV se replicou mais 

em células intestinais em comparação com o SARS-CoV-2, o 

que explica a maior incidência de diarreia em pacientes com 
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SARS do que aqueles com COVID-19 segundo (Wang, et al., 

2020). Além disso, entre outras linhas celulares não 

pulmonares, o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV mostraram 

replicação significativa nas células hepáticas e renais. Há, 

também, evidências de uma replicação modesta de SARS-CoV-

2, mas não de SARS-CoV, em células neuronais (CHU et al., 

2020). Esse achado pode se correlacionar com a observação 

de Wang e colaboradores (2020) de que até 9% dos pacientes 

com COVID-19 desenvolvem confusão ou tontura, alguns 

apresentando anosmia (perda do olfato) e ageusia (perda do 

paladar). 

Um outro aspecto identificado em estudo desenvolvido 

com sobreviventes da COVID-19 que necessitaram de uso de 

ventilação mecânica foi a presença de delírio, que talvez esteja 

relacionado ao uso da medicação para sedação nas unidades 

de tratamento intensivo, ou pode estar atribuído a algum 

comprometimento cerebral provocado pelo vírus. É importante 

verificar se pacientes que desenvolveram as formas críticas ou 

semicríticas da COVID-19 terão algum comprometimento 

cognitivo à médio e longo prazo. Cabe ainda ressaltar a 

possibilidade de desenvolvimento de sintomas depressivos, de 

ansiedade e estresse pós-traumático diante de uma doença 

cujo curso é ainda imprevisível e que exige isolamento social, 

dificultando o suporte social e familiar diante do adoecimento 

(ELY. 2020). 

 

Fatores genéticos que contribuem para a gravidade da 

COVID-19  

Estudos clínicos e sorológicos demonstram que a 

infecção por SARS ‐ CoV‐2 e a gravidade da doença podem ser 
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notavelmente heterogêneas, com gravidade da doença 

variando de leve a crítica (AHMADPOOR et al., 2020; WANG et 

al., 2020; ZHANG et al., 2020). Além da idade, sexo e de 

condições clínicas pré-existentes (exemplo doença 

cardiovascular, pulmonar, e doenças renais), pouco se conhece 

sobre o efeito de fatores de risco genético na suscetibilidade ao 

SARS-CoV-2 ou na progressão da COVID-19. A COVID-19 

cursa com desfecho pior para homens em relação às mulheres, 

sendo que os homens apresentam 65% de chance de evoluir a 

óbito pela COVID-19 em comparação às mulheres. Há ainda 

um percentual de jovens adultos, sem histórico de doenças 

prévias que estão mais vulneráveis às complicações da 

infecção por SARS-CoV-2 e isso leva à hipótese de que fatores 

genéticos podem estar interferindo. Tanto as diferenças 

genéticas do hospedeiro quanto os fatores ambientais podem 

contribuir para a variabilidade nas respostas imunológicas aos 

patógenos. Por esse motivo, o resultado do COVID-19 é, em 

parte, controlado pela interação SARS-CoV-2-hospedeiro 

(GEMMATI et al., 2020).  

Pesquisa de gene candidato e os estudos de associação 

ampla do genoma (GWAS) ofereceram percepções 

significativas sobre a base genética de muitas doenças 

infecciosas. Esses estudos identificaram locos genéticos e 

variantes gênicas que determinam, em parte, a suscetibilidade 

genética a infecções. Os estudos da genética viral e do 

hospedeiro são essenciais para a compreensão da 

fisiopatologia do SARS-CoV-2, esclarecendo as diferentes 

manifestações da COVID-19 entre os indivíduos e fornecendo 

orientações para o desenho de novas vacinas e terapêuticas 

antivirais. Recentemente, Mark Daly e Andrea Ganna criaram a 
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iniciativa ”COVID-19 host genetics” (Consórcio : 

https://www.covid19hg.org/) um consórcio para gerar, 

compartilhar e analisar as informações obtidas de pesquisas 

envolvendo os determinantes genéticos da suscetibilidade, 

gravidade e desfechos na doença. Adicionalmente, o 

pesquisador Jean-Laurent Casanova do Hospital Necker em 

Paris e da Universidade Rockefeller está coordenando um 

estudo semelhante para identificar variações genéticas que 

levariam às formas graves da COVID-19 em pessoas abaixo de 

50 anos de idade. Outra rede de estudos baseado em genética 

para entender variabilidade clínica da COVID-19 foi criada na 

Itália denominada GEN-COVID 

(https://sites.google.com/dbm.unisi.it/gen-covid) e coordenado 

por Alessandra Renieri.  Darbeheshti e Rezai (2020) que sugere 

um modelo de predisposição genética para risco de infecção e 

gravidade da COVID-19.  

O cromossomo X transporta cerca de 1200 genes, 

incluindo genes de citocinas, receptores de citocinas, via de 

sinalização mediada por receptor Toll (TLR), dentre outros. 

Com relação ao papel desse cromossomo na inflamação e 

liberação de citocinas inflamatórias, a produção de citocinas em 

resposta a diferentes ligantes de TLR foi maior em homens do 

que em mulheres e indivíduos com síndrome de Klinefelter que 

carregam dois cromossomos X (LEFÈVRE et al., 2019). Isso 

demonstra que a presença de dois cromossomos X carregando 

variantes genéticas de genes ou receptores inflamatórios 

ligados ao X submetidos a inativação aleatória – um evento 

epigenético - pode, portanto, representar uma vantagem na 

fase aguda de doenças inflamatórias (SPOLARICS et al., 2017).  

https://www.covid19hg.org/
https://sites.google.com/dbm.unisi.it/gen-covid
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Além disso, sugere-se a capacidade dos hormônios 

sexuais modularem a imunidade inata e adaptativa, de forma a 

se ligarem a receptores específicos nas células imunológicas, 

suprimindo-as ou ativando-as. Nesse sentido, foi observado 

que as fêmeas possuem uma maior capacidade de resolução 

de uma infecção, pois o estrogênio se liga a células da resposta 

imune humoral e ativa-as enquanto a testosterona desativa-as. 

Dessa maneira, esses conhecimentos corroboram a relação da 

susceptibilidade ao SARS-CoV-2, cuja maior chance de 

infecção e mal prognóstico, ocorrem no sexo masculino. Isso é 

apoiado ainda por um estudo epidemiológico que demonstrou 

maioria de pacientes masculinos, 55,9% dentre 2874 pacientes 

com COVID-19 incluídos em uma metanálise cujo escopo de 

análise foram 19 estudos publicados entre 1 de janeiro de 2020 

e 21 de fevereiro de 2020 (RODRIGUEZ-MORALES et al., 

2020).  

O gene ACE2, localizado no cromossomo Xp22.2, 

codifica o receptor da enzima conversora de angiotensina-2, 

contém 18 ou 19 exons em duas isoformas (Genbank, NT 

011757). O gene é altamente expressado nos pulmões, 

intestino, tecido cardíaco e rins além da cavidade da mucosa 

oral, especialmente na língua e isto explicaria o mecanismo 

para o alto risco de infecção pela boca (XU et al., 2020). Como 

o gene ACE2 é um gene ligado ao cromossomo X sugeriu-se 

que a maior prevalência e gravidade de COVID-19 em homens 

do que em mulheres possa ser esclarecida por variante 

dominante (CAI, 2020). Como o ACE2 está localizado no 

cromossomo X, os homens carregam e expressam apenas uma 

única variante do ACE2 em todas as células, enquanto as 

mulheres provavelmente expressarão um padrão de mosaico 
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de ACE2 conforme determinado por eventos iniciais de 

inativação do X. Assim, se os homens abrigam uma variante 

ACE2 que é mais permissiva para a infecção por SARS-CoV-2, 

todas as suas células expressarão essa variante de risco. As 

mulheres podem ter um grau mais alto de montagem de 

heterodímeros de ACE2 do que os homens, que por sua vez 

podem mostrar afinidade diferente para o receptor da proteína 

S de SARS-CoV-2 (GEMMATI et al., 2020). 

Gemmati e colaboradores (2020) sugerem que a 

coexistência de predisposições herdadas ou polimorfismos de 

genes comuns nos genes ACE1 e ACE2 que afetam seus níveis 

de expressão mútua podem levar ao aumento da 

permeabilidade capilar, coagulação, fibrose e apoptose nas 

células alveolares, acelerando o dano pulmonar e o colapso 

pulmonar agravado pela infecção SARS-CoV-2. Ainda segundo 

o mesmo autor, os alelos heterozigotos ligados ao X podem 

ativar nas mulheres uma vantagem em mosaico e um maior 

dimorfismo sexual que pode neutralizar a infecção viral, 

inflamação local devido a tempestades de citocinas e seus 

agravos.  

Um estudo realizado na população da China, onde se 

iniciou a epidemia da COVID-19, analisou variantes na região 

codificadora e de eQTL (quantitative trait loci expressed) do 

gene ACE2. Não houve evidência que poderia indicar um alelo 

na região codificadora causando resistência a ligação ou maior 

susceptibilidade ao SARS-CoV-2. No entanto, os autores 

ressaltaram a importância de se investigar essas variantes nas 

complicações clínicas da COVID-19. Nos chineses, três 

variantes na região codificadora do gene ACE2 (rs2074192, 

rs4240157, rs4646155, rs2106809, rs4646188 e rs4830542) 
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têm sido associados com hipertensão arterial, uma importante 

comorbidade para os agravos da COVID-19 (LUO et al., 2019). 

Adicionalmente, um outro estudo já havia indicado que as 

variantes rs2074192, rs4646176, rs4646155 e rs2106809 e 

haplótipos TCGT e CCGC foram marcadores de risco 

associados com hipertensão e hipertrofia ventricular esquerda 

(FAN et al., 2019). Também foi mostrado que as frequências 

alélicas de eQTL associadas à maior expressão de ACE2 são 

muito mais altas nos tecidos das populações do leste asiático, 

o que pode sugerir suscetibilidade de sintomas e desfechos da 

infecção de SARS-CoV-2 ou diferentes respostas ao SARS-

CoV-2 em diferentes populações sob condições semelhantes 

(CAO et al., 2020).  

Gemmati e colaboradores (2020) levantam a hipótese de 

que variantes de nucleotídeo único (SNVs) (rs2070788, 

rs7364083, rs9974589) no gene TMPRSS2 (21q22.3) também 

podem ter um papel maior na população geral e em uma 

perspectiva orientada para o sexo (rs8134378), levando a uma 

expressão mais elevada em homens que pode favorecer a 

fusão da membrana do vírus. O TMPRSS2 é um gene 

responsivo ao andrógeno e ao estrogênio. Por outro lado, a 

queda de estrogênio em mulheres na pós-menopausa, por sua 

vez, afeta a expressão de TMPRSS2.  

Não obstante, depreende-se, por fim, que diferentes 

grupos sexuais e etários têm suscetibilidades fortemente 

diferentes à infecção e mortalidade, considerando o sexo 

masculino, a idade avançada e as comorbidades como as 

variáveis mais afetantes (GEMMATI et al., 2020). 

Um outro aspecto de suscetibilidade genética para 

modificar a gravidade da COVID-19 trata-se do tipo de grupo 
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sanguíneo do sistema ABO. Em um estudo envolvendo cerca 

de 2000 pacientes ZHAO et al. (2020) e ZIETZ & TATONETTI 

(2020) observaram que o grupo sanguíneo A foi associado a um 

risco maior de adquirir COVID-19 em comparação com os 

grupos sanguíneos não A, enquanto o grupo sanguíneo O foi 

associado a um risco menor de infecção em comparação com 

os grupos sanguíneos não O. Mais recentemente, 

ELLINGHAUS et al., 2020 uma equipe de pesquisadores 

realizaram um estudo amplo do genoma e meta-análise 

envolvendo participantes europeus com falha respiratória 

induzida por COVID-19 e verificaram significantes e fortes 

associações com uma variante no loco do grupo sanguíneo 

ABO no cromossomo 9 (loco 9q34; polimorfismo rs657152, A/C) 

e em um agrupamento de genes no cromossomo 3 (3p21.31; 

polimorfismo rs11385942; inserção/deleção GA/A). A análise 

de grupo sanguíneo mostrou maior risco para falha respiratória 

induzida pela COVID-19 em indivíduos do grupo A 

(OR=1.45,95% IC, 1.20 a 1.75, P=1.48×10-4) e efeito protetor 

para grupo sanguíneo O (OR=0.65, 95% IC, 0.53 a 0.79, 

P=1.06×10-5). Foi sugerido que anticorpos anti-A e anti-B 

poderiam proteger das infecções virais nas populações.  No 

cromossomo 3p21.31, foram identificados um agrupamento de 

seis genes (SLC6A20, LZTFL1, CCR9, FYCO1, CXCR6 e 

XCR1) de alta associação. O gene SLC6A20 codifica o 

transportador 1 de sódio-aminoácido (prolina) (SIT1) interage 

funcionalmente com a ACE2. Neste estudo não foram 

encontradas variantes nos genes que codificam os antígenos 

leucocitários humano (Human Leukocyte Antigens - HLA) no 

cromossomo 6 que estivessem associadas à gravidade da 

COVID-19. Porém, em estudo anterior foi sugerido que 
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genótipos de HLA estariam envolvidos na vulnerabilidade e na 

resistência ao SARS-CoV-2 (NGUYEN et al., 2020) 

 

CONCLUSÕES   

  

Embora as atividades atualmente estabelecidas 

objetivem tratar e conter a disseminação da doença, um estudo 

de caráter investigativo, diagnóstico e de acompanhamento dos 

desfechos clínicos tona-se necessário, com a finalidade de 

esclarecer a patogênese da doença e os fatores relacionados à 

susceptibilidade à infecção ao SARS-CoV-2. Os estudos 

apontam que a COVID-19 é uma doença desencadeada pelo 

vírus, mas cujas manifestações clínicas são moduladas pelo 

perfil imunogenético do hospedeiro e por condições 

fisiopatológicas previas à época da infecção. Entender a 

resposta imunológica desenvolvida na doença pode ajudar a 

esclarecer as diferentes progressões clínicas. Os estudos 

visam conhecer os mecanismos estabelecidos pelo sistema 

imunológico que promovem ou a recuperação do paciente 

infectado, por meio de uma resposta imune permanente, ou o 

desencadeamento da doença de forma mais grave. Tais 

conhecimentos colaborarão para o desenvolvimento de 

tratamento medicamentoso e/ou vacina(s) eficazes de longa 

proteção.   
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RESUMO: A Hanseníase é uma doença granulomatosa 
infecciosa crônica, cujo agente etiológico é o Mycobacterium 
leprae. Essa patologia transmissível pertencente ao rol das 
doenças negligenciadas e apresenta-se como um sério 
problema de saúde pública brasileira, devido principalmente ao 
potencial de causar incapacidade física, social e econômica, 
atingindo hiperendemicidade e prevalência muito alta em vários 
estados. Desse modo, objetivou-se realizar uma revisão na 
literatura sobre o tema, a fim de elucidar possíveis estigmas 
criados ao longo dos séculos e entender mais sobre a 
Hanseníase nos aspectos biológicos, clínicos, terapêuticos e 
sociais. Assim, transmitido por meio das vias aéreas superiores, 
a infecção ocorre pelo contato direto e prolongado com portador 
multibacilar, apresentando alta infectividade e baixa 
patogenicidade. O alto poder imunogênico e a grande afinidade 
às células de Schwann dos nervos periféricos, conferem à 
doença como uma das principais causas de incapacidades, 
muitas vezes permanentes. O reconhecimento dessas, bem 
como, a identificação da doença é complexo porque afeta, além 
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do corpo físico, o convívio familiar e social. Diante do exposto, 
a suspeição da hanseníase é feita pelo próprio paciente ou pela 
equipe de saúde mediante sinais e sintomas, visto que o 
diagnóstico é feito pelo médico com bases clínicas e 
epidemiológicas. Por fim, o tratamento consiste em uma 
poliquimioterapia curativa, em sua grande maioria, e disponível 
pelo Sistema Único de Saúde.  
Palavras-chave: Hanseníase.  Mycobacterium leprae. 
Doenças transmissíveis. Doenças negligenciadas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Hanseníase é uma doença muito antiga, descrita 

desde o século 6 a.C., outrora conhecida como lepra ou mal de 

Lázaro. Trata-se de uma enfermidade infecciosa de caráter 

crônico e transmissível, que ainda persiste como problema de 

Saúde Pública no Brasil (BRASIL, 2020) devido principalmente 

ao potencial de causar incapacidade física, social e econômica 

(RIBEIRO; SILVA; OLIVEIRA, 2018). É considerada a principal 

causa infecciosa de deficiência, acometendo fibras nervosas 

sensitivas, motoras e autonômicas, podendo resultar em 

deformidades físicas e incapacidades permanentes (UCHÔA et 

al., 2017). 

Por muito tempo, essa patologia foi associada 

negativamente à impureza, ao pecado, à desonra e ao castigo 

divino. Na verdade, esta doença tem o potencial de atingir 

pessoas de qualquer sexo ou faixa etária, apresentando 

evolução lenta e progressiva (BRASIL, 2020). 

Além disso, é considerada uma doença negligenciada, 

tendo uma ocorrência desproporcional em populações 

desfavorecidas e marginalizadas socioeconomicamente e 

predomínio em países tropicais (MONTEIRO et al., 2017). 
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Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

foram registrados 208.619 casos novos da doença no mundo 

em 2018. Desses, 30.957 ocorreram no continente americano 

e 28.660 (92,6% do total das Américas) foram notificados no 

Brasil (OMS, 2019). Ademais, no período de 2014 a 2018, foram 

diagnosticados no país 140.578 casos novos de hanseníase, 

com uma taxa média de detecção de 13,64 casos novos para 

cada 100 mil habitantes (BRASIL, 2020). Outro estudo ressalta 

que, de 2016 a 2018, o número de casos novos diagnosticados 

foi de 81.205 (ROCHA; NOBRE; GARCIA, 2020). 

No período de 2005 a 2015, outro estudo brasileiro 

buscou a prevalência de hanseníase evidenciando valores 

entre 1,01 e 2,11/10.000 habitantes no período, com menor 

prevalência no ano de 2015 e maiores entre os anos de 2005 e 

2009. Mesmo evidenciando uma tendência nacional de 

decaimento da prevalência, o comportamento não foi uniforme 

considerando as regiões brasileiras com piores resultados para 

a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste (RIBEIRO; SILVA; 

OLIVEIRA, 2018). 

Diante do contexto, o Brasil é classificado como um país 

de alta carga para a doença, ocupando o segundo lugar na 

relação de países com maior número de casos no mundo, 

estando atrás apenas da Índia (OMS, 2019; BRASIL, 2020).  

Dados preliminares de 2019 mostram que o Brasil 

diagnosticou 23.612 casos novos de hanseníase. O estado de 

Mato Grosso foi o que apresentou o maior número de casos 

novos na população geral, 3.731, seguido do Maranhão, Pará e 

Pernambuco, com mais de dois mil casos cada um. Os estados 

do Acre, Roraima e Rio Grande do Sul diagnosticaram menos 

de 100 casos novos da doença (BRASIL, 2020). A OMS 
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recomenda a eliminação da hanseníase e para tal inicialmente 

propôs uma prevalência inferior a 1/10.000 para não causar 

impactos socioeconômicos (RIBEIRO; SILVA; OLIVEIRA, 

2018). 

Apesar de uma grande diminuição do número de casos, 

a hanseníase ainda se constitui como um sério problema de 

saúde pública brasileira, atingindo hiperendemicidade e 

prevalência muito alta em vários estados, principalmente nas 

regiões Centro-oeste, Nordeste e Norte (BRASIL, 2020). É 

possível visualizar, na região Nordeste, a relação entre casos 

novos e o contexto social de pobreza. Além da carência, a baixa 

escolaridade (11,8% de analfabetos e mais de 40% com ensino 

fundamental incompleto) submete os indivíduos a empregos 

com renda menor que um salário mínimo, má nutrição, 

domicílios com poucos cômodos (um ou dois quartos, no 

máximo) e grande número de moradores por residência, tais 

determinantes favorecem a sobreposição de casos 

(CARVALHO et al., 2019; REIS et al., 2019; BRASIL, 2020; 

IGNOTTI; STEINMANN, 2020; SOUZA et al., 2020). 

Desse modo, dada a grande importância que a patologia 

apresenta no contexto atual, objetivou-se realizar uma revisão 

na literatura sobre o tema, a fim de elucidar possíveis estigmas 

criados ao longo dos séculos e entender mais sobre a 

Hanseníase nos aspectos biológicos, clínicos, terapêuticos e 

sociais. 

 

MÉTODOS 

  

Trata-se de uma revisão de literatura realizada no 

período de janeiro a outubro de 2020. As plataformas de dados 
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que foram utilizadas são Medical Literature Analysis and 

Retrievel Online (MEDLINE, através da Pubmed), Literatura 

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

Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Google 

Acadêmico, com uso dos descritores: “Hanseníase”, “Lepra”, 

“Sintomas”, “Tratamento”, “Aspectos sociais” e “Aspectos 

clínicos” e seus correspondentes em inglês e espanhol, 

associadas com os operadores booleanos ‘AND’ e ‘OR’ ou 

pesquisados de forma independente. Dessa maneira, 

selecionou-se os artigos publicados em inglês ou em português 

entre os anos de 2016 e de 2020. 

Assim, recuperou-se 47 artigos. Destes, foram utilizados 

14 artigos por satisfazerem aos objetivos do presente estudo e 

terem permitido o livre acesso completo ao material e se 

enquadrarem nos seguintes critérios de inclusão: estudos em 

humanos, estudos epidemiológicos, relato de aspectos clínicos, 

terapêuticos, sociais e biológicos. Ainda, é importante salientar 

que como critérios de exclusão têm-se: estudos laboratoriais, 

estudos in vitro, estudos que não atendiam aos objetivos do 

trabalho e artigos repetidos. Além disso, agregou-se dados 

atuais disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS) e pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), mediante seus manuais 

sobre Hanseníase, bem como os livros de Dermatologia por 

Sampaio e Ravitti (2018) e Microbiologia Trabulsi - Alterthum 

(2015), que descrevem, em capítulo específico, a doença e os 

principais aspectos dela.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A hanseníase é uma doença granulomatosa crônica, 

infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium 

leprae. Descoberto em 1873, na cidade de Bergen - Noruega, 

pelo médico, patologista e biólogo Gerhard Henrick Armauer 

Hansen, o bacilo é pertencente à família Mycobacterriaceae. Na 

microscopia comum, os bacilos de Hansen podem se 

apresentar nas formas isoladas, agrupados ou em aglomerados 

compactos, esses conferem uma disposição única organizada 

em paralelo em formato de um maço. Pelo método de coloração 

Ziehl-Neelsen, os bacilos viáveis se coram uniformemente em 

vermelho pela fucsina e não descoram diante da lavagem com 

álcool e ácido, conferindo o caráter álcool-acidorresistente 

(BAAR) (ALTERTHUM, 2015; RAVITTI, 2018; SOUZA et al., 

2020). 

Além disso, o bacilo gram-positivo é parasita intracelular 

obrigatório com predileção por células cutâneas e do sistema 

nervoso periférico (localizados na face, pescoço, terço médio 

dos braços e abaixo dos cotovelos e dos joelhos, podendo 

afetar, também, os olhos e órgãos internos como mucosas, 

testículos, ossos, baço, fígado, etc.), mais especificamente 

pelas célula de Schwann (BRASIL, 2017; ARAÚJO et al., 2020). 

Tais características peculiares tornam o diagnóstico simples, na 

maioria dos casos. Em contrapartida, o potencial de causar 

lesões nervosas confere à doença como uma das principais 

causas de incapacidades físicas, muitas vezes permanentes, e 

esse alto potencial incapacitante está diretamente relacionado 

ao poder imunogênico do bacilo (SANTOS; IGNOTTI, 2020).  
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O reconhecimento de incapacidades é complexo porque 

afeta, além do corpo físico, o convívio familiar e social. Tais 

incapacidades limitam a realização das atividades cotidianas, 

diminuem a capacidade de trabalho, reduzem o nível de 

autoeficácia, além de restringir a participação social por 

vergonha e medo (SANTOS; IGNOTTI, 2020). 

Ademais, a transmissão do M. leprae se dá por meio do 

contato direto e prolongado com o doente de alta carga 

bacilífera (multibacilar) que não se encontra em tratamento. As 

vias aéreas superiores constituem a principal porta de entrada 

e via de eliminação do bacilo (gotículas de saliva ou secreções 

nasais) e a bactéria não é transmitida por objetos utilizados pelo 

paciente (BRASIL, 2017). No entanto, aproximadamente 95% 

dos indivíduos expostos ao patógeno são naturalmente 

resistentes à infecção. Nos 5% geneticamente predispostos, a 

doença pode se manifestar de diferentes formas, a depender de 

fatores relacionados ao indivíduo, tais como sexo, idade e 

susceptibilidade genética, ou às coletividades (condições 

geográficas e socioeconômicas) (BRASIL, 2020). Nesse 

sentido, o bacilo apresenta alta infectividade e baixa 

patogenicidade, ou seja, muitas pessoas são infectadas, mas 

poucas adoecem (BRASIL, 2017; CARVALHO et al., 2019) 

O intervalo de multiplicação do bacilo de Hansen é lento, 

em torno de 11 a 16 dias, já o período de incubação é longo, 

em média, de 2 a 7 anos (VELÔSO, 2018; CARVALHO et al., 

2019). Nesse sentido, a evolução lenta e progressiva atrasa o 

diagnóstico e, quando visualizado, o paciente já pode ser 

portador de sequelas irreversíveis. Diante disso, percebe-se 

que não acontecem surtos agudos da doença, ou seja, os 
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pacientes diagnosticados hoje portam a doença há vários anos 

(IGNOTTI; STEINMANN, 2020). 

Os indivíduos portadores de formas multibacilares são 

considerados a principal fonte de infecção, porém os portadores 

das formas paucibacilares também apresentam sua parcela na 

transmissão. Nesse contexto, lesões na pele, eventualmente, 

podem ser porta de entrada da infecção e as secreções 

orgânicas como suor, leite, esperma e secreção vaginal, podem 

eliminar bacilos, mas não possuem importância na 

disseminação da infecção. Ainda, existem portadores sadios 

em que não se definiu o papel de transmissão e o risco de 

adoecimento (RAVITTI, 2018). 

Além disso, o homem é considerado o único reservatório 

natural, porém há relatos de animais selvagens naturalmente 

infectados (tatus e macacos). Assim, o patógeno não pode ser 

cultivado, mas existem modelos animais utilizados no seu 

estudo e reprodução, como o tatu e camundongos 

imunodeprimidos (timectomizados e irradiados) (RAVITTI, 

2018; CARVALHO et al., 2019). 

Nesse cenário, a sintomatologia pode ser bastante 

diversa, desde alterações cutâneas até alterações nervosas. Os 

principais sinais e sintomas neurodermatológicos são manchas 

hipocrômicas, avermelhadas ou hipercrômicas (acastanhadas), 

que são pouco visíveis e com limites imprecisos, com 

alterações da sensibilidade dolorosa, térmica e/ou tátil no local. 

Além de pápulas, nódulos e tubérculos associado à diminuição, 

à queda de pelos de forma localizada (madarose, 

principalmente) ou difusa, além de infiltrações dérmicas com 

diminuição ou ausência da transpiração. Quando o nervo 

periférico é afetado, é possível, durante o exame físico, palpá-
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lo devido ao seu espessamento. Isso promove parestesia, 

alterações da sensibilidade, perda de tônus e força muscular, 

que podem evoluir com incapacidades físicas. Nas fases 

agudas, têm-se febre, artralgia, nódulos dolorosos podem ser 

visualizados; edema em mãos e pés com cianose de 

extremidades (BRASIL, 2017; RAVITTI, 2018; CARVALHO et 

al., 2019). 

Para fins operacionais de tratamento, o Brasil utiliza a 

classificação sugerida pela OMS (proposta no ano de 1998 e 

confirmada em 2016), em que os doentes são classificados em 

paucibacilares (PB) ou multibacilares (MB). Dessa forma, 

considera-se paucibacilares quando há presença de até cinco 

lesões de pele e, quando disponível para realização, a 

baciloscopia de raspado intradérmico apresenta resultado 

negativo. Já os multibacilares são aqueles que manifestam seis 

ou mais lesões de pele ou têm baciloscopia de raspado 

intradérmico positiva. Porém, nem sempre é possível visualizar 

as lesões cutâneas, mas essas podem passar a serem visíveis 

depois de iniciado o tratamento ou os pacientes podem 

apresentar somente lesões nervosas. Desse modo, faz-se uso 

da classificação de Madri (proposta em 1953), que subdivide os 

PB em hanseníase indeterminada e tuberculóide; e os MB em 

dimorfa e virchowiana (BRASIL, 2017). 

Desse modo, a hanseníase indeterminada nem sempre 

é visível e corresponde ao estágio inicial da doença. Acomete 

crianças menores de 10 anos ou, mais raramente, adolescentes 

e adultos que foram contatos de pacientes hansênicos. 

Apresenta-se com um número de até cinco manchas de 

contornos mal definidos e sem comprometimento neural; há 
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perda da sensibilidade térmica e/ou dolorosa, mas a tátil 

geralmente é preservada (BRASIL, 2017; RAVITTI, 2018). 

A tuberculóide é o subtipo em que o sistema imune é 

competente para destruir os bacilos. Com um tempo de 

incubação em cerca de cinco anos, pode se manifestar em 

crianças e até recém-nascidos - hanseníase nodular da infância 

- o que não descarta a possibilidade de se encontrar adultos 

doentes. Normalmente, descrita com placas ou com manchas 

de até cinco lesões, bem definidas, com um nervo 

comprometido, podendo ocorrer neurite (BRASIL, 2017; 

RAVITTI, 2018). 

A forma MB dimorfa é a forma mais comum de 

apresentação (mais de 70% dos casos), ocorrendo depois de 

um longo período de incubação (em torno de 10 anos). Ela 

caracteriza-se por manchas (avermelhadas ou hipocrômicas) e 

placas, acima de cinco lesões, com bordos pouco ou bem 

definidos, com comprometimento (assimétrico) de dois ou mais 

nervos, e ocorrência de quadros reacionais com maior 

frequência; há perda parcial a total da sensibilidade, com 

diminuição de funções autonômicas (BRASIL, 2017; RAVITTI, 

2018). 

A classe virchowiana consiste na forma mais 

disseminada e contagiosa da doença, além dos contactantes 

dessa apresentarem risco 3,8 vezes maior de desenvolvimento 

de hanseníase do que os contatos de pacientes com outras 

formas clínicas (SANTOS et al., 2019). O paciente não 

apresenta manchas visíveis; tem-se uma pele avermelhada, 

infiltrada, seca, com poros dilatados (aspecto de “casca de 

laranja”), poupando geralmente áreas quentes. Em evolução, é 

comum a presença de pápulas e de nódulos hipercrômicos, 
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endurecidos e assintomáticos (hansenomas), podendo haver a 

ocorrência de neurite e de eritema nodoso na pele, tendo 

dificuldade para separar a pele normal da danificada. Em 

estágio mais avançado, pode haver madarose e/ou diminuição 

de outros pelos, exceto os do couro cabeludo. Por fim, o suor 

está diminuído ou ausente de forma generalizada, porém é mais 

intenso nas áreas ainda poupadas pela doença. Artrites e 

artralgias também são comuns e compromete nariz, rins e 

órgãos reprodutivos masculinos (BRASIL, 2017; RAVITTI, 

2018). 

Diante do exposto, a suspeição da hanseníase é feita 

pelo próprio paciente ou pela equipe de saúde, visto que o 

diagnóstico é feito pelo médico com bases clínicas e 

epidemiológicas. Assim, o exame clínico geral consiste na 

avaliação dermatoneurológica, por meio de testes de 

sensibilidade, palpação de nervos, avaliação da força motora, 

com o objetivo de observar as lesões ou possíveis regiões da 

pele nos quais estão com sensibilidades alteradas e/ou 

complicações nos nervos periféricos (sensitivo, motor e/ou 

autônomo). Se necessário, será feita a baciloscopia, que 

corresponde à coleta da serosidade cutânea, colhida em 

orelhas, cotovelos e da lesão de pele, e, ainda, pode ser 

realizada biópsia da lesão ou de uma área suspeita (BRASIL, 

2017; 2020; RAVITTI, 2018). 

Dessa maneira, na suspeição de comprometimento 

neural, sem lesão cutânea (suspeita de hanseníase neural 

pura) e os que apresentam alterações sensitivas e/ou 

autonômicas duvidosas e sem lesão evidente, deve-se buscar 

a confirmação diagnóstica em unidades de saúde de maior 

complexidade. Normalmente, são feitos exames 
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dermatoneurológicos criteriosos, exames laboratoriais 

(baciloscopia ou histopatologia cutânea ou de nervo periférico 

sensitivo), exames eletrofisiológicos, entre outros exames que 

identificam comprometimentos e excluem outras patologias 

como suspeição, como neuropatias periféricas (BRASIL, 2020). 

Quando trata-se de crianças, os testes de sensibilidade 

têm certa dificuldade de aplicação e de interpretação, bastando 

a avaliação ser mais criteriosa. Nesses, a infecção sugere 

transmissão ativa da doença, principalmente entre os 

familiares, devendo-se intensificar as investigações. Para esses 

casos, recomenda-se o uso do “Protocolo Complementar de 

Investigação Diagnóstica de Casos de Hanseníase em Menores 

de 15 Anos” (BRASIL, 2017; 2020). 

Diante do diagnóstico da patologia e da classificação 

operacional (PB ou MB), o tratamento é iniciado. Dessa 

maneira, ele varia de seis meses nas formas PB a um ano nas 

MB, podendo ser prorrogado ou feita a substituição da 

medicação em alguns casos especiais. Para todos os doentes, 

a terapia consiste na utilização de três medicamentos de base, 

como a rifampicina, a dapsona e a clofazimina. Assim, a 

poliquimioterapia provoca a morte dos bacilos, sendo eficaz e 

curativa.  

Após a primeira dose da medicação, não há mais risco 

de transmissão durante o tratamento e o paciente pode conviver 

em meio à sociedade. Isso porque evidências clínicas e 

laboratoriais sugerem que a infectividade desaparece na maior 

parte das vezes dentro de três meses de tratamento contínuo. 

Porém, se o tratamento for tardio ou inadequado, a pessoa 

pode ficar com deformidades, mesmo já estando curada da 

infecção. Ainda, independentemente da idade, o risco de 
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agravamento da deficiência física, após a alta da terapia, é de 

pelo menos 30% após 10 anos. Por fim, vale salientar que o 

tratamento é gratuito e fornecido pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) (BRASIL, 2017; RAVITTI, 2018; IGNOTTI; STEINMANN, 

2020). 

 Mesmo diante de todas essas evidências científicas, 

desde a origem, a hanseníase está associada com a impureza, 

a desonra, o pecado e/ou o castigo divino. A partir de séculos 

de estudos, afastou-se a relação de hereditariedade e do fácil 

contágio, além de apresentar tratamentos medicamentosos 

curativos eficazes, porém a repulsa e os estigmas infelizmente 

ainda existem. Nesse cenário, o aspecto religioso, juntamente 

com a falta de conhecimento, segrega e exclui os indivíduos 

doentes, dificultando o manejo e o envolvimento familiar no bem 

estar social dos acometidos (MORGADO et al., 2017; 

PINHEIRO; SIMPSON, 2017). 

Todo o preconceito que envolve a doença repercute 

negativamente no controle, pois atrasa a busca pelo 

diagnóstico, bem como dificulta a adesão ao tratamento. Além 

disso, pode desencadear transtornos em diferentes áreas da 

vida do indivíduo, como a profissional e a emocional, podendo 

os estigmas serem classificados em três tipos distintos: o 

primeiro corresponde à autoimagem de si, às abominações do 

corpo e às deformidades físicas; o segundo equivale à culpa de 

caráter individual, consequência de crenças falsas e rígidas, 

vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, doenças 

mentais, desonestidade, alcoolismo, homossexualidade, 

desemprego e outros fatores os quais fazem com que se sintam 

diferentes dos demais. E, o terceiro, relacionado aos estigmas 

tribais, à linhagem genética familiar, acreditando-se que a 
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doença é transmitida e contamina os membros desse grupo 

específico (MORGADO et al., 2017; CARVALHO et al., 2019). 

Toda essa conjuntura corrobora em danos tanto para os 

indivíduo, quanto para os seus familiares, que também são 

vítimas de exclusão social (PINHEIRO; SIMPSON, 2017). 

Portanto, é nítida a falta de vigilância, a negligência e a 

estigmatização do processo saúde-doença, com carência de 

uma atenção integral e contínua para os doentes, evidenciando 

as deficiências na rede de atenção à saúde, com a dificuldade 

de acesso ao diagnóstico e ao tratamento, ou mesmo aos 

profissionais habilitados com intuito de identificar os casos 

suspeitos, bem como realizar o seguimento e a adesão por 

parte do paciente e dos que o circundam (PINHEIRO; 

SIMPSON, 2017; REIS et al., 2019; CARVALHO et al., 2019). 

De modo geral, os contatos sociais, definidos como 

qualquer pessoa que conviva ou tenha convivido em relações 

familiares ou não de forma próxima ou prolongada com 

indivíduo não tratado, devem ser acompanhados, avaliados por 

profissionais habilitados e ser o público de ações de educação 

em saúde, somando-se à imunoprofilaxia (BOIGNY et al., 2019; 

CARVALHO et al., 2019). Desse modo, a rifampicina, em dose 

única, é indicada como profilaxia pós-exposição. Ademais, a 

vacinação com o bacilo Calmette-Guérin (BCG) foi associada a 

uma redução de 80% (IC 95%: 50% - 92%) no risco de 

desenvolver hanseníase. Essa vacina BCG é essencial, pois 

reduz o risco de casos MB, ao passo que seu efeito sobre o PB 

é menos evidente. Nesse contexto, discussões acerca da 

revacinação ainda acontecem, mas o que se preconiza como 

mais eficaz é a manutenção da vacinação ao nascimento até o 

desenvolvimento (IGNOTTI; STEINMANN, 2020). Assim, esse 
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acompanhamento perdura, no mínimo, por cinco anos - tempo 

médio de incubação do bacilo da hanseníase (BOIGNY et al., 

2019; CARVALHO et al., 2019). 

Assim sendo, o fortalecimento da vigilância 

epidemiológica, especialmente na capacidade de detecção 

precoce, tem um papel fundamental no enfrentamento da 

doença. Portanto, médicos, enfermeiros, médicos veterinários, 

e demais profissionais da assistência voltada à saúde devem 

ser capacitados para identificar quaisquer casos suspeitos e 

auxiliar no processo de investigação, desencadeamento das 

medidas de controle e tratamento dos indivíduos acometidos 

pela patologia (CARVALHO et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

A hanseníase é uma doença com história de estigma e 

preconceito por parte da sociedade e está presente até os dias 

de hoje. Isso causado pela desinformação dos portadores, dos 

familiares e da sociedade de forma bem expressivo. Na maioria 

das vezes, possuem um conhecimento rudimentar expressado 

pela própria experiência sobre a doença (envolvendo 

sentimentos negativos com pouco conhecimento científico) e 

sobre o modo de transmissão, o que gera conflito no meio 

familiar. Tais fatores provocam a falta de adesão ao tratamento, 

além do grande sofrimento psíquico que interfere no 

desempenho das atividades diárias e no trabalho. 

Infelizmente, os estudos relacionados à hanseníase 

pouco abordam a questão humana, como os sentimentos ou as 

questões psicossociais do período, sendo imprescindível, 

portanto, organizar estratégias para a implementação de 
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educação em saúde, abordando o tema durante todo o 

tratamento e a recuperação do paciente, além do trabalho junto 

à família e à população. Devido à desinformação, é necessário 

que os profissionais de saúde também utilizem uma linguagem 

clara e mais direta, além de incentivar a troca de experiências 

entre os pacientes e a construção compartilhada de 

conhecimentos.  

Ademais, é preciso construir um espaço de escuta, de 

manifestação de crenças e de dúvidas, além de conversar 

sobre a doença e a vida, com foco no enfrentamento do 

problema. Por isso, a entrevista psicológica também é de 

grande importância, visto que ajuda na adesão do tratamento, 

possibilita uma comunicação especializada e diferenciada e 

auxilia a enfrentar as dificuldades e a estabelecer um vínculo 

maior com a equipe de saúde. 

Esse estudo visou apresentar os principais paradigmas 

clínicos, psíquicos e sociais envolvidos na casuística, porém 

muito ainda deve ser estudado. O formato de revisão de 

literatura apresenta limitações inerentes ao desenho e a 

qualidade dos estudos adquiridos para a confecção do mesmo. 

Entretanto, a intenção que respalda o desenvolvimento deste 

trabalho é o de trazer informações consolidadas e atualizadas 

de um problema muito frequente, de caráter negligenciado, 

aonde a maioria das pesquisas de ponta, principalmente em 

torno de terapêutica e fármacos, ignoram por não ter impacto 

financeiro. Esta doença já poderia ser extinta, mas é uma 

doença relacionada a pobreza, a falta de condições sanitárias 

básicas, ainda permeada de uma série de preconceitos e tabus 

inerentes a condições culturais e religiosas. Só que sua 

importância não pode ser ignorada ou minizada. Seu impacto é 
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perceptível e pode trazer consequências ainda piores se 

continuarmos a minorar os danos. Desse modo, é necessário o 

estímulo de trabalhos de pesquisa e de extensão futuros, a fim 

de elucidar conhecimentos ultrapassados baseados em 

crenças. É possível construir um espaço onde se possa 

conversar sobre a patologia e os enfrentamentos sociais de 

forma esclarecedora, sendo um agente modificar=dor do 

processo de adoecimento da população. 
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RESUMO: O câncer é uma doença multifatorial e complexa, 
caracterizada pela proliferação descontrolada de células 
mutadas, sendo a segunda principal causa de morte no mundo. 
Devido à própria doença ou ao tratamento oncológico adotado, 
pacientes com câncer apresentam redução de suas funções 
imunes, favorecendo a ocorrência de infecções microbianas e 
virais que podem culminar na morte do paciente. O SARS-CoV, 
vírus causador da COVID-19, acomete as vias aéreas inferiores 
podendo causar sintomas respiratórios graves e exacerbação 
da resposta imune em indivíduos imunossuprimidos. Sendo 
assim, pacientes oncológicos são classificados no grupo de 
risco para a COVID-19, necessitando de cuidados especiais 
quanto ao manejo clínico e medicação utilizada. Devido a 
escassez de material científico acerca do manejo de pacientes 
oncológicos diagnosticados com COVID-19, este trabalho 
objetivou revisar os dados disponíveis na literatura científica, a 
fim de discutir quais cuidados podem ser empregados durante 
o tratamento desses pacientes para manutenção da vida e 
integridade. Os resultados evidenciaram a ausência de 
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consenso médico acerca de terapias e protocolos específicos 
para tratar esses indivíduos. O distanciamento social e a 
testagem periódica de pacientes oncológicos demonstram ser 
ferramentas importantes para auxiliar a tomada de decisões 
pelo médico oncologista quando um desses pacientes é 
diagnosticado com COVID-19, refletindo diretamente na 
recuperação ou desfecho fatal do enfermo. 
 

Palavras-chave: Câncer. SARS-CoV-2. Manejo clínico. UTI. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Câncer é o termo utilizado para designar um conjunto de 

doenças que compartilham como característica comum   a 

proliferação descontrolada de células anormais, podendo gerar 

tumores (INCA, 2019). 

O câncer é responsável por uma a cada seis mortes no 

mundo, colocando-o como a segunda principal causa de morte 

no planeta, causando grande impacto social e econômico 

(WHO, 2018). 

Por ser uma doença multifatorial e com diversas 

peculiaridades intrínsecas a cada tipo de câncer, o diagnóstico 

e tratamento dessa doença torna-se laborioso, reduzindo as 

chances de cura do paciente, consequentemente culminando 

na morte do indivíduo (CHAKRABORTY; RAHMAN, 2012). 

Além disso, pacientes oncológicos geralmente possuem 

seu sistema imune debilitado devido ao próprio câncer ou 

tratamento da doença que podem causar rupturas de barreiras 

biológicas, danos à mucosa e neutropenia (CORDONNIER, 

1989; SABLE; DONOWITZ, 1994; KAMBOJ; SEPKOWITZ, 

2009; LONGBOTTOM et al., 2016; SICA; MASSAROTTI, 2017). 
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A neutropenia é o fator determinante para a ocorrência de 

infecções em pacientes oncológicos (CORDONNIER, 1989) 

Devido ao seu status imune, pacientes oncológicos são 

classificados no grupo de risco para a infecção pelo novo 

betacoronavírus, severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2), agente etiológico da coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) que se tornou pandêmica em 11 de 

março de 2020 (LIANG et al., 2020; WHO, 2020a). 

O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA de cadeia simples, 

pertencente à família Coronaviridae, onde se encontram outros 

seis coronavírus capazes de infectar seres humanos (HCoVs) 

sendo o HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 e HCoV-HKU1 

causadores de resfriados comuns, SARS-CoV-1 como 

causador da síndrome respiratória aguda grave, e MERS-CoV 

como causador da síndrome respiratória do Oriente Médio 

(CHAN et al., 2020). 

Até o dia 28 de outubro de 2020, estimavam-se 

44.052.388 de casos e 1.168.076 de mortes em todo o planeta. 

No Brasil, esses números chegaram à 5.439.641 de casos 

confirmados e 157.946 de mortes (ECDC, 2020). 

Devido à ausência de terapias profiláticas e terapêuticas 

eficazes para COVID-19, o tratamento dos indivíduos 

acometidos atualmente é um desafio mundial, especialmente 

para pacientes do grupo de risco como os portadores de câncer 

(CASCELLA et al., 2020). 

Além disso, a baixa quantidade de pesquisas e 

publicações científicas direcionadas ao tratamento e manejo de 

pacientes oncológicos que contraíram COVID-19, evidenciam o 

despreparo dos sistemas de saúde para lidar com esses 

pacientes podendo elevar o risco de complicações e morte 

desses indivíduos (ADDEO; FRIEDLAENDER, 2020). 
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Um estudo realizado na China por Liang e colaboradores 

(2020) revelou que pacientes oncológicos são 3,5 vezes mais 

suscetíveis a complicações decorrentes da infecção pelo 

SARS-CoV-2 como a necessidade de ventilação mecânica, 

admissão nas unidades de terapia intensiva (UTIs) e morte. 

Considerando essas questões, o manejo adequado de 

pacientes oncológicos diagnosticados com COVID-19 torna-se 

primordial para evitar complicações no quadro de saúde, 

sofrimento e eventualmente óbito do indivíduo. Além disso, tais 

medidas ainda podem evitar a transmissão entre pacientes 

hospitalizados, seja por transmissão direta ou indireta.  

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo revisar os 

dados disponíveis na literatura científica relacionados ao 

manejo clínico de pacientes oncológicos diagnosticados com 

COVID-19, a fim de discutir quais cuidados podem ser 

empregados durante o tratamento desses pacientes para 

manutenção da vida e integridade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão da literatura por meio de 

levantamento bibliográfico durante o mês de setembro no ano 

de 2020, buscando publicações indexadas nas bases de dados 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), PubMed, NCBI, 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Portal de Periódicos CAPES 

e ScienceDirect publicadas em português e inglês. 

Os critérios de inclusão adotados para a seleção de 

artigos foram: artigos direcionados para o manejo clínico de 

pacientes oncológicos diagnosticados com COVID-19, nas 

categorias original, revisão de literatura, relato de caso e 

cartilhas; artigos publicados entre os anos de 2015 a 2020, 
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tolerando um máximo de cinco artigos publicados em anos 

anteriores a 2015; artigos que contivessem em seu título e⁄ou 

resumo os descritores: câncer, COVID-19, SARS-CoV-2, 

manejo clínico, cuidados de enfermagem, cuidados clínicos, 

intervenções de enfermagem, tratamento, clinical management, 

nursing care, clinical care, nursing interventions, treatment. 

Foram excluídos da pesquisa os artigos que não 

atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos e trabalhos 

publicados em outro formato que não fossem artigos científicos, 

relatos de caso e cartilhas (trabalho de conclusão de curso, 

dissertação, tese e resenha). 

A partir da leitura dos resumos, foram excluídos ainda os 

artigos que não tinham relação com o objetivo deste estudo, 

que não possuíam informações relevantes que 

complementassem o levantamento bibliográfico ou que 

tivessem informações repetidas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos critérios estabelecidos foram encontradas 76 

publicações. Foram selecionados 23 artigos que serviram de 

base para este trabalho, sendo 1 em língua portuguesa e 22 em 

língua inglesa. Foram excluídos 53 artigos que não 

apresentavam conteúdo relevante para essa revisão, sendo 11 

de língua portuguesa e 42 em língua inglesa. Entre os 23 artigos 

utilizados, 1 foi publicado em data anterior ao ano de 2015. Os 

demais foram publicados após 2015 (Figura 1). 

 

Figura 1. Artigos selecionados de acordo com a metodologia. 
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Fonte: Autoral, 2020. 

 

De acordo com Ueda e colaboradores (2020), o primeiro 

passo para o manejo de pacientes oncológicos diagnosticados 

com COVID-19 é o controle rígido do ambiente onde esses 

indivíduos estão alocados, a fim de conter a disseminação do 

vírus; uma equipe deve ser apontada para cuidar 

exclusivamente desses pacientes e visitas devem ser evitadas, 

exceto em casos de pacientes terminais. 

Além disso, é indicado realizar a triagem e isolamento de 

outros pacientes com febre e sintomas respiratórios como 

respiração curta ou dificuldades para respirar, a fim de rastrear 

possíveis infectados e conter a propagação do vírus (UEDA et 

al., 2020; SHANKAR et al., 2020). 

Entre os pacientes com câncer existem ainda fatores que 

aumentam o risco de desenvolverem a forma grave da COVID-

19 como idade (LIANG et al., 2020), tipo de câncer, estágio da 

doença e tratamento oncológico (DAI et al., 2020). 

De acordo com Liang e colaboradores (2020), indivíduos 

com câncer e idade avançada são mais suscetíveis às 

complicações da COVID-19. Uso de máscara, distanciamento 
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social e rápida detecção da infecção ao surgirem os sintomas 

podem ser cruciais para preservação da vida desses pacientes. 

Em adição, Dai e colaboradores (2020) reportaram que 

pacientes com câncer hematológico apresentam as maiores 

taxas de mortalidade pela COVID-19, sendo seguido por 

indivíduos com câncer de pulmão. 

Semelhantemente, He e colaboradores (2020) 

observaram que pacientes com câncer hematológico são mais 

suscetíveis à complicações e morte por COVID-19. Os autores 

atribuem essa condição ao tratamento oncológico e/ou ao 

próprio câncer, principalmente linfomas e leucemias linfoides 

onde há redução da contagem de granulócitos e 

comprometimento da atividade imune de linfócitos quando 

comparado à pacientes com tumores sólidos (HE et al., 2020; 

DAI et al., 2020). 

Em relação ao tratamento, Dai e colaboradores (2020) 

analisaram 105 pacientes oncológicos submetidos à diferentes 

onco terapias, 40 dias antes do desenvolvimento dos sintomas 

da COVID-19. Os autores demonstraram que pacientes 

submetidos à imunoterapia apresentaram as maiores taxas de 

mortalidade (33.33%) e maiores chances de desenvolverem 

sintomas críticos (66,67%) enquanto o grupo de pacientes que 

passaram por radioterapia foi o único a não apresentar 

diferenças significativas com o grupo hígido (Figura 2). 
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Figura 2. Terapias oncológicas e sua relação com a 

probabilidade de morte, admissão em unidade de terapia 

intensiva (UTI), desenvolvimento de sintomas graves/críticos e 

necessidade de ventilação invasiva. 

 
Fonte: Adaptado de DAI et al., 2020. 

 

A imunoterapia pode contribuir para o agravamento da 

COVID-19 através da indução da liberação massiva de 

citocinas, que podem causar danos ao epitélio pulmonar e 

desencadear a síndrome de liberação de citocinas, uma das 

principais complicações da COVID-19 (HUANG et al., 2018; DAI 

et al., 2020; ROTZ et al., 2017). 

Baseado nesses dados, alguns autores sugerem a 

interrupção do tratamento oncológico em pacientes que foram 

diagnosticados com COVID-19, até a resolução da infecção 

(SHANKAR et al., 2020; YOU et al., 2020).  
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Outros autores ainda sugerem a manutenção do 

tratamento através do fracionamento acelerado da radioterapia 

e migração do tratamento sistêmico endovenoso para oral ou 

intradérmico, que pode ser realizado em casa por indivíduos 

assintomáticos, reduzindo exposição e riscos para o paciente 

(HANNA; EVANS; BOOTH, 2020).  

Apesar das divergências entre manter ou suspender o 

tratamento oncológico, há o consenso de que pacientes com 

câncer diagnosticados com COVID-19 devem ser tratados nas 

unidades de terapia intensiva e não em leitos comuns (YOU et 

al., 2020). 

Outro ponto importante para o tratamento desses 

pacientes são os fármacos utilizados para combater a COVID-

19. Com a falta de tratamentos cientificamente comprovados, 

tem sido adotado empiricamente terapias com antivirais 

conhecidos, antibióticos e corticosteroides 

(VENKATASUBBAIAH et al., 2020). 

Entre os fármacos utilizados para o tratamento da 

COVID-19 em pacientes oncológicos, destacam-se altas doses 

de corticosteroides como hidroxicortisona e dexametasona 

(PRESCOTT; RICE, 2020), azitromicina (SULTANA et al., 

2020), tocilizumab (XU et al., 2020), remdesivir (BEIGEL et al., 

2020) e a hidroxicloroquina (SAHRAEI et al., 2020), usados 

isoladamente ou em combinação. 

Em um estudo realizado por Rivera e colaboradores 

(2020), com 2.186 pacientes oncológicos diagnosticados com 

COVID-19, foi demonstrado que o uso de hidroxicloroquina com 

associação a qualquer outro fármaco elevou a mortalidade, 

quando comparado com o grupo controle não tratado. Enquanto 

isso, o uso de remdesivir tendeu a ser promissor, sendo capaz 
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de reduzir a mortalidade, entretanto sem significância 

estatística. 

Além disso, sobre os corticosteroides, estudos 

demonstraram que a dexametasona foi capaz de reduzir a 

necessidade por respiradores e a mortalidade de indivíduos 

com COVID-19 grave (TOMAZINI et al., 2020). 

Entretanto, devido à escassez de dados sobre a doença, 

a administração de drogas potencialmente imunossupressoras 

em pacientes oncológicos tem sido pauta de diversos dilemas 

éticos para oncologistas, pois a imunossupressão está 

diretamente relacionada com o pior prognóstico da doença 

(SAINI et al., 2020). 

Devido às dificuldades no tratamento desses pacientes, 

o diagnóstico precoce e monitoramento dos sintomas no início 

da infecção podem auxiliar na tomada de decisões pelo médico 

oncologista, aumentando as chances de recuperação do 

paciente. Para isso, a implantação de uma política de testagem 

para pacientes oncológicos pode ser importante para rastrear 

infectados (MADARIAGA et al., 2020). 

No Brasil, o Ministério da Saúde publicou o protocolo de 

manejo clínico da COVID-19 na atenção especializada 

(BRASIL, 2020). Entretanto esse documento não fornece 

diretrizes específicas para o tratamento de pacientes 

oncológicos infectados pelo SARS-CoV-2. 

Apesar de não especificar procedimentos para pacientes 

com câncer, o protocolo de manejo brasileiro preconiza terapia 

e monitoramento precoces de suporte, que podem ser utilizadas 

em pacientes com câncer, como o uso de oxigenoterapia 

suplementar quando a saturação de O2 for inferior a 95%, 

administração de antibióticos para pacientes com sepse, não 

utilizar corticosteroides sistêmicos para o tratamento da 
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pneumonia viral ou síndrome respiratória aguda grave (SRAG), 

e utilização de tratamento conservador de líquidos para 

pacientes com SRAG que não estejam em condição de choque 

(BRASIL, 2020). 

Além disso, a World Health Organization (2020b) 

também preconiza uma série de intervenções clínicas que 

podem ser implementadas para evitar complicações ou piora no 

quadro clínico do paciente (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Intervenções que podem ser aplicadas para evitar a 

piora do quadro clínico de pacientes oncológicos 

diagnosticados com COVID-19. 

OBJETIVO INTERVENÇÕES 

Reduzir dias de 
ventilação mecânica 

invasiva 

Utilizar protocolos de desmame 
que incluam avaliação diária da 

capacidade respiratória 
espontânea. 

 
Minimizar a sedação, contínua ou 

intermitente, visando a pontos 
finais de titulação específicos ou 

com interrupções diárias de 
infusões sedativas contínuas. 

OBJETIVO INTERVENÇÕES 
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Reduzir incidência de 
pneumonia associada 

à ventilação 

Prefira intubação oral à nasal e 
realize higiene oral regularmente. 

 
Mantenha o paciente em posição 
sem reclinada (cabeceira elevada 

entre 30° e 45°).  
 

Use sistema de sucção fechado; 
drene periodicamente e descarte o 

condensado em tubulação.  
 

Utilize um novo circuito de 
ventilação para cada paciente; 

realize a troca sempre que estiver 
sujo ou danificado, mas não 

rotineiramente.  
 

Troque o umidificador quanto 
houver mau funcionamento, 

sujidades ou a cada 5-7 dias, 
seguindo as recomendações do 
fabricante e de acordo com os 

protocolos definidos pela CCIH do 
serviço de saúde.   

 
Reduza o tempo de ventilação 

mecânica invasiva. 

Reduzir incidência de 
tromboembolismo 

venoso 

Use profilaxia farmacológica em 
pacientes sem contraindicação. 
Caso haja contraindicações, use 

profilaxia mecânica 
 

OBJETIVO INTERVENÇÕES 
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Reduzir incidência de 
infecção sanguínea 

por cateter 

Adote uma lista simples de 
verificação para lembrete da data 

de inserção do cateter e sua 
remoção quando não for mais 

necessário 

Minimizar ocorrência 
de úlceras de 

decúbito 

Promover mudança de decúbito a 
cada duas horas. 

Reduzir incidência de 
úlceras por estresse 

e sangramento 
gastrointestinal 

Ofertar nutrição enteral precoce 
(entre 24-48 horas da admissão).  

 
Administrar bloqueadores dos 
receptores de histamina-2 ou 

inibidores de bomba de prótons 
em pacientes com fatores para 
sangramento gastrointestinal 
(coagulopatias, hepatopatias, 

outros). 

Reduzir incidência de 
doenças relacionadas 

à permanência em 
UTI 

Mobilidade precoce do paciente no 
início da doença, quando for 

seguro realizar 

Fonte: Adaptado de WHO, 2020b. 

  

Essas intervenções são de baixa complexidade e podem 

ser implementadas durante o tratamento desses pacientes e 

também após a recuperação da COVID-19, como dar alta ou 

mover o paciente oncológico da UTI para áreas que ofereçam 

menos risco de contrair uma infecção nosocomial 

(CORDONNIER, 1989). 
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Além disso, todas medidas contidas no protocolo de 

manejo clínico da COVID-19 no Brasil, estão fundamentadas no 

protocolo de manejo clínico de Influenza (BRASIL, 2020). 

Baseado nisso, medidas de combate e controle à influenza 

nesses pacientes poderiam ser utilizadas no manejo de 

pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 como as descritas por 

Kamboj e Sepkowitz (2009) (Quadro 2).  

 

Quadro 2. Plano de intervenções aplicadas para controle e 

manejo de infecções por vírus Influenza em pacientes 

oncológicos. 

OBJETIVO INTERVENÇÕES 

Controlar número  
de casos 

Todos os pacientes devem ser 
colocados sob condições estritas 
(quarto individual, máscara, luvas 

e bata). 
 

Tratamento antiviral. 
 

Educação de pacientes 

Proteger pacientes de 
maior risco 

Precauções reversas (quarto 
individual, luvas e máscara). 

 
Profilaxia antiviral. 

 
Realizar testagem periódica com 

cotonete nasofaríngeo para 
detecção viral.  

 
Adiar admissões não essenciais. 
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OBJETIVO INTERVENÇÕES 

Evitar transmissão do 
vírus a outros 

pacientes através dos 
profissionais de 

saúde 

Limitar o número de entrada de 
funcionários nos quartos dos 

pacientes. 
 

Descontinuar o pessoal flutuante. 
 

Vacinação. 
 

Profilaxia antiviral. 
 

Diálogo diário de segurança sobre 
influenza. 

 

Evitar transmissão do 
vírus a outros 

pacientes através dos 
visitantes 

Limite de visitantes (um por 
paciente). 

 
Fechar sala de visitantes da 

unidade. 
 

Orientar visitantes sobre riscos e 
restrições. 

Agilizar serviços e 
monitorar o estado de 
saúde de pacientes e 

funcionários 

Priorizar e reduzir o tempo de 
retorno para testes de diagnóstico. 

 
Manter o registro de todos os 
pacientes e da equipe com 

sintomas de doença respiratória 
para garantir o diagnóstico 

precoce e isolamento. 

 
Fonte: Adaptado de KAMBOJ; SEPKOWITZ, 2009. 
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Apesar da existência de dados na literatura sobre o 

cuidado de pacientes oncológicos com COVID-19, a quantidade 

de material científico ainda é escassa, prejudicando a tomada 

de decisões pelo oncologista e consequentemente a saúde do 

paciente (EMANUEL et al., 2020). 

Além disso, a ausência de protocolos específicos para 

lidar com essa situação tem comprometido a eficiência dos 

sistemas de saúde em combater a pandemia, sendo de grande 

importância que governos elaborem tais documentos para 

aumentar as chances de sucesso no tratamento (EMANUEL et 

al., 2020). 

  

CONCLUSÕES  

 

 Ainda não existem terapias curativas ou vacinas 

direcionadas para o tratamento da COVID-19 em pacientes 

acometidos de câncer. Prevalece o uso empírico de 

medicamentos para conter os sintomas da doença como 

corticosteroides, antivirais e antibióticos. 

 Não há consenso na literatura acerca da 

manutenção ou suspensão do tratamento oncológico e quais 

fármacos podem ser utilizados nestes pacientes, evidenciando 

a necessidade de estudos na área para estabelecimento de 

protocolos específicos para tratar esses enfermos. 

A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da 

Saúde do Brasil fornece orientações sobre manejo clínico de 

pacientes com COVID-19, entretanto não apresenta distinções 

entre o tratamento aplicado à pacientes com ou sem 

neoplasias. 
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 O distanciamento social e adoção de política de 

testagem de pacientes oncológicos podem contribuir para 

reduzir o impacto da COVID-19 nesses indivíduos, haja vista 

que com o diagnóstico precoce a equipe médica responsável 

poderá monitorar os sintomas e tomar decisões assertivas que 

podem favorecer o desfecho positivo do caso. 
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RESUMO: A pandemia do COVID-19 mudou o cenário da 
população em mundial de uma forma sem precedentes. As 
medidas de contenção da disseminação do contágio compõem 
a estratégia recomendada pelas autoridades de saúde, uma vez 
que ainda não há vacina ou tratamento farmacológico 
disponíveis. Nesse cenário, vem-se observando um impacto no 
estilo de vida das pessoas, envolvendo mudanças nos hábitos 
de atividade física, sono, tempo sedentário e alimentação. 
Diante disso, esse estudo objetiva identificar as mudanças no 
comportamento alimentar da população durante a pandemia do 
novo coronavírus. Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura, realizada no período de outubro à novembro de 2020. 
Reunimos os trabalhos mais relevantes para resposta à 
questão norteadora, acumulando um total de 20 artigos para 
compor os resultados. Os estudo analisados identificaram 
mudanças positivas e negativas no comportamento alimentar 
populacional, com predominância do aumento da ingesta 
alimentar, mais consumo de lanches entre as refeições e 
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consumo de alimentos mais calóricos. Conclui-se que as 
mudanças no comportamento alimentar variam de acordo com 
o impacto predominante da pandemia na vida das pessoas. 
Enquanto algumas conseguiram manter ou melhorar a 
qualidade de sua alimentação, outros adotaram hábitos menos 
saudáveis com mais frequência, associando essa questão a 
fatores como estresse e ansiedade. A insegurança alimentar 
também é frequente associada ao contexto socioeconômico 
negativamente impactado. 
Palavras-chave: Comportamento alimentar. Pandemia. 
COVID-19. Hábitos alimentares 
 

INTRODUÇÃO 

 

O vírus que provoca a pandemia sem precedentes que o 

mundo enfrenta atualmente foi identificado pela primeira vez na 

China, na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019. Desde sua 

descoberta, as autoridades de saúde reforçam as medidas de 

contenção de contágio, que cresceu progressivamente nos 

últimos meses. Tais medidas envolvem o distanciamento social, 

a quarentena para os possíveis contatos e o isolamento para os 

casos confirmados. Na ausência de uma cura ou vacina para o 

COVID-19, as regras de confinamento domiciliar acabam sendo 

a forma mais eficiente de minimizar a disseminação da infecção 

(Organização Mundial da Saúde, 2020). Frente a isso, vem-se 

observando mudanças importantes no estilo de vida da 

população (ARMITAGE; NELLUMS, 2020). 

 O isolamento social desestabilizou a rotina de muitas 

pessoas, sobretudo porque a vida em sociedade é rotina do ser 

humano. Sendo assim, a pandemia representa um impacto 

sobre diferentes contextos da vida cotidiana, funcionando como 

uma cadeia de aspectos que, juntos, colaboram para várias 
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alterações percebidas no estilo de vida populacional. Diante 

disso, ressaltam-se questões como a socioeconômica, estresse 

aumentado, condições mentais/psicológicas como ansiedade e 

depressão, que tem infuência sobre o comportamento alimentar 

das pessoas (JUNIOR; PAIANO; COSTA, 2020) 

 Apesar dos bloqueios e restrições impostos contribuírem 

para a queda da curva que caracteriza a taxa de contaminação, 

alguns efeitos negativos podem ser gerados entre a população, 

sobretudo aquelas que definem seu estilo de vida. Nesse 

interim, considera-se, principalmente, o que concerne à 

limitação da prática de atividades físicas (HOSSAIN, et. al. 

2020) e os hábitos alimentares, passíveis da influência de 

fatores que surgiram como desafios a um estilo de vida 

saudável durante a pandemia (VERTICCHIO, 2020). 

 Como pontuado por Bettin (2017) são vários os fatores 

que podem estar associados às vercaracterísticas do 

comportamento alimentar das pessoas. Maior vulnerabilidade e 

emoções negativas, por exemplo, estão bem relacionadas com 

a manutenção de uma alimentação predominantemente não 

saudável, desequilibrada e até mesmo, compulsiva. Num 

contexto de tensão popular geral, provocado por uma doença 

ameaçadora, essas questões podem se intensificar, sobretudo 

naquelas populações que já sofrem de alguma disfunção 

alimentar (BRITISH DIETETIC ASSOCIATION, 2020). 

 O comportamento alimentar diz respeito ao agrupamento 

de atitudes e ações relativas ao alimento, desde a seleção até 

o consumo. A alimentação não envolve tão somente a 

satisfação de necessidades nutricionais, mas também 

sensoriais, sendo fonte de prazer para o indivíduo. Dessa 

forma, o comportamento alimentar não pode ser entendida 
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como algo isolado, pois é influenciado por fatores 

determinantes e sofre interação com o meio, aspectos internos 

e externos da pessoa, como um processo individual e complexo 

(VAZ; BENNEMANN, 2014) 

 Considerando esses aspectos, esse estudo tem por 

objetivo identificar na literatura científica, as mudanças no 

comportamento alimentar da população durante a pandemia do 

COVID-19. Com essa finalidade, e, para nos orientar em nossa 

pesquisa, formulamos a questão norteadora: “A pandemia tem 

impactado o comportamento alimentar populacional? De que 

forma essas alterações de manifestam?” 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

realizada no período de outubro à novembro de 2020. A 

pesquisa foi feita através das bases de dados Biblioteca Virtual 

em Saúde, que agregou materiais das seguintes fontes: 

Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(MEDLINE), Índice Bibliográfico Espanhol em Ciências da 

Saúde (IBECS) e Localizador de Informação em Saúde (LIS). 

Ademais, as bases de dados da Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde e o Portal de Periódicos 

CAPES também foram consultadas. 

Nas referidas bases de dados, utilizamos os seguintes 

descritores, previamente identificados no portal dos Descritores 

em Ciências da Saúde (DECS): Comportamento alimentar, 

Pandemia e COVID-19, ligados pelo booleando “AND”. A tabela 

1 mostra o total de estudos encontrados em cada fase da 

pesquisa. 
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 Os filtros utilizados foram apenas dois: Eles incluíram os 

artigos que foram publicados nos últimos 11 meses, 

considerando o período de vivência da pandemia, e, aqueles 

que disponibilizassem a leitura de seu conteúdo na íntegra.  

 Sendo assim, os critérios de inclusão foram: Publicações 

realizadas no último ano, nacionais e internacionais, com 

possibilidade de leitura integral gratuita, que colaborassem para 

resposta à pergunta norteadora.  

 Os critérios de exclusão foram: Artigos privados, estudos 

de caráter tendencioso, ou que não se enquadravam nos 

objetivos dessa revisão. 

 

Tabela 1: Relação da quantidade de artigos em cada fase da 

busca e total utilizado de acordo com base de dados, filtros e 

leitura. 
Base de 
dados 

1ª amostra 2ª amostra 
(aplicação 
dos filtros) 

3ª amostra 
(leitura de 
resumos e 
exclusão de 
repetidos 

Amostra final 
(Leitura de 
artigos na 
íntegra) 

MEDLINE 74 74 36 17 

IBECS 1 1 1 1 

LIS 1 1 0 0 

LILACS 1 1 1 1 

CAPES 2 2 1 1 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No tópico de resultados e discussões, será apresentado 

inicialmente a caracterização dos estudos e um apanhado geral 

sobre a temática abordada em cada um deles. 

 Dessa forma, a Tabela 2 exibe características iniciais 

sobre os trabalhos selecionados. A disposição destes foi feita 
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através de códigos (A+ índice numérico), seguida por seus 

respectivos autores, periódico de publicação e título da obra. 

Em seguida, a Tabela 3 apresenta o traçado metodológico 

utilizado pelos trabalhos, bem como uma súmula de seus 

principais resultados. 

 

Tabela 2 – Caracterização dos estudos - Produções científicas 
selecionadas na pesquisa: Autor da obra, revista de publicação 
e título. 

CÓD. AUTOR/ANO REVISTA TÍTULO 

A1 
 

Blaszczvk-
Bebenek, 
Ewa, et. al. 
2020 

Revista 
Nutrientes 
 

Comportamentos nutricionais em 
adultos poloneses antes e durante o 
bloqueio do COVID-19 

A2 Kriaucioniene, 
Vilma et. al. 
2020 

Revista 
Nutrientes  

Associações entre mudanças nos 
comportamentos de saúde e peso 
corporal durante a quarentena de 
COVID-19 na Lituânia 

A3 Husain, 
Wafaa; 
Ashkanani, 
Fatemah, et. 
al. 2020) 

Saúde 
Ambiental e 
Medicina 
Preventiva 

O COVID-19 muda hábitos alimentares 
e comportamentos de estilo de vida no 
Kuwait: um estudo transversal 
baseado na comunidade 

A4 Werneck, 
André Oliveira 
et. al, 2020 

Ciência e 
Saúde 
Coletiva  

Mudanças no estilo de vida durante a 
quarentena pandêmica de COVID-19 
entre 6.881 adultos brasileiros com 
depressão e 35.143 sem depressão 

A5 Al-Musharaf, 
Sara, 2020. 

Revista 
Nutrients 

Prevalência e indicadores de 
alimentação emocional entre jovens 
mulheres sauditas saudáveis durante a 
pandemia de COVID-19. 

A6 Cancello, 
Raffaella, et. 
al. 2020 

Jornal 
Internacional 
de Pesquisa 
Ambiental e 
Saúde 
Pública 

Determinantes das mudanças no estilo 
de vida durante a pandemia de COVID-
19 nos residentes do norte da Itália 

A7 Zupo, et. al. 
2020 

Jornal 
Internacional 
de Pesquisa 
Ambiental e 

Trajetórias preliminares em 
comportamentos alimentares durante 
a pandemia de COVID-19: uma 
chamada de saúde pública para 
enfrentar a obesidade 
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Saúde 
Pública 

A8 SANCHEZ-
SANCHEZ, 
et. al. 2020 

Revista 
Nutrients 

Hábitos alimentares e atividade física 
da população espanhola durante o 
período pandêmico 

A9 Reyes-
Olavarria, 
Daniela, et. al. 
2020 

Jornal 
Internacional 
de Pesquisa 
Ambiental e 
Saúde 
Pública 

Mudanças positivas e negativas nos 
hábitors alimentares, padrões de 
atividade física e status de peso 
durante o confinamento COVID-19: 
fatores associados na população 
chilena 

A10 Górnicka, 
Magdalena et. 
al. 2020 

Revista 
Nutrients 

Mudanças na dieta e no estilo de vida 
durante o COVID-19 e os bloqueios 
subsequentes entre adultos 
poloneses: um estudo transversal 
online do PLifeCOVID-19 

A11 Ruiz-Roso, 
Maria Belén 
et. al. 2020 

Revista 
Nutrients 

Bloqueio da COVID-19 e alterações do 
padrão alimentar e hábitos de 
atividade física em um corte de 
pacientes com diabetes mellitus tipo 2 

A12 Ruiz-Roso, 
Maria Belén, 
et. al. 2020 

Revista 
Nutrients 

Mudanças na atividade física e no 
cosumo de ultraprocessados em 
adolescentes de diferentes países 
durante a pandemia do COVID-19: um 
estudo observacional 

A13 Zhang, Jian 
et. al. 2020 

Revista 
Nutrients 

Alimentação emocional em gestantes 
durante a pandemia de COVID-19 e 
sua associação com ingestão 
alimentar e ganho de peso gestacional 

A14 Hu, Zhao et. 
al. 2020 

Jornal de 
Pesquisa 
Médica na 
internet 

Impacto da epidemia de COVID-19  
nos comportamentos de estilo de vida 
e sua associação com o bem-estar 
subjetivos entre a população geral na 
China continental: estudo transversal. 

A15 Pellegrini, 
Mariana, et. 
al. 2020 

Revista 
Nutrients 

Alterações no peso e hábitos 
nutricionais em adultos com obesidade 
durante o período de “bloqueio” 
causado pela emergência do vírus 
COVID-19 

A16 Niles, 
Meredith et. 
al. 2020 

Revista 
Nutrients 

Os impactos da insegurança alimentar 
precoce do COVID-19 

A17 Sidor; 
Romano, 
2020 

Revista 
Nutrients 

Hábitos e escolhas dietéticas durante o 
bloqueio do COVID-19: experiência da 
Polõnia 
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A18 Di Renzo, 
Laura et. al. 
2020 

Jornal de 
Medicina 
Translacional 

Hábitos alimentares e mudanças de 
estilo de vida durante o bloqueio 
COVID-19: uma pesquisa italiana 

A19 Ammar, 
Achraf et al. 
2020 

Revista 
Nutrients 

Efeitos do confinamento domiciliar 
COVID-19 no comportamento 
alimentar e na atividade física: 
resultados da pesquisa on-line 
internacional ECLB-COVID-19 

A20 Rolland, 
Benjamin et. 
al. 2020 

Pesquisa de 
Saúde 
Pública JMIR 

Mudanças globais e fatores de 
aumento na ingestão de alimentos 
calóricos / salgados, uso de tela e uso 
de substâncias durante a fase inicial de 
contenção de COVID-19 na população 
em geral na França: estudo de 
pesquisa 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Tabela 3. Aspectos das produções científicas identificadas na 
pesquisa: delineamento metodológico e síntese dos resultados 

CÓD Delineamento 
metodológico 

Síntese de resultados 

A1 Estudo 
transversal 

Houve significativo aumento no número de refeições, e 
lanches entre as refeições. Ovos, batatas, doces, carne 
enlatada e álcool foram mais comumente consumidos 
durante a quarentena. 

 A2 Estudo 
transversal 
online 

49,9% dos participantes relatou maior ingesta alimentar. 
O aumento do consumo de lanches foi observado em 
45,1% da amostra. Notou-se diminuição de alguns 
industrializados, e, em contrapartida, cresceu o consumo 
de doces e frituras caseiros. 

A3 Estudo 
transversal 
online 

A pesquisa revelou mais mudanças positivas que 
negativas. A principal refeição relatada entre os 
entrevistados foi o almoço, conseguindo mantê-la no 
horário certo. O consumo de fast-food diminuiu, mas a 
probabilidade de realizar lanches à noite aumentou. 
Mudanças no padrão de sono e atividade física também 
foram observadas. 

A4 Inquérito 
transversal 
online 

Houve prevalência de inatividade física, baixa ingesta de 
frutas e vegetais e alta frequência de consumo de 
alimentos ultraprocessados em pessoas diagnosticadas 
previamente com depressão, comparadas as que não 
possuíam esse diagnóstico. 

A5 Estudo 
transversal 
observacional 

Das 638 mulheres participantes, 52,4% relataram 
alimentação emocional, cuja maior incidência foi 
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associada àquelas que apresentaram sintomas de 
estresse, depressão ou ansiedade. 

A6 Estudo 
transversal 
online 

34% dos participantes desse estudo perceberam 
melhora na qualidade da alimentação. 39% relatou o 
aumento da ingestão alimentar e, entre esses, 79% 
ganharam peso. Em contrapartida, uma parcela menor 
dos participantes relatou perda do apetite, com 
consequente menor consumo de alimentos e perda de 
peso. 

A7 Revisão de 
literatura 

Entre os estudos revisados, constatou-se o aumento da 
ingestão alimentar, com um maior consumo de lanches, 
sobretudo carboidratos simples, resultando no aumento 
de peso da população. Por outro lado, alguns estudos 
apontaram também que parte da população conseguiu 
manter ou adotar hábitos saudáveis, como o consumo 
de proteínas animais e vegetais e baixa ingestão de 
bebida alcóolica. 

A8 Estudo 
transversal 
descritivo 

Observou-se um ligeiro aumento da adesão a dieta 
mediterrânea durante a pandemia. Foi relatado o maior 
consumo de doces e sobremesas caseiros. 
Industrializados como hambúrgueres e salsichas tiveram 
seu consumo diminuído. 

A9 Estudo 
transversal 

51,3% dos participantes declarou estar comendo mais 
desde que as medidas de confinamento e 
distanciamento social foram implantadas. Houve 
predominância de mudanças negativas, que estiveram 
associadas ao ganho de peso, destacando-se o maior 
consumo de frituras, álcool e junk-food, além da baixa 
ingesta hídrica. 

A10 Estudo 
transversal 

O impacto da pandemia na amostra populacional 
avaliada foi ambivalente. Enquanto aproximadamente 
um terço referiram aumento na ingestão total de 
alimentos, 33% na ingestão de confeitaria e 18% na 
ingestão de álcool; uma parcela considerável de, 24% 
dos entrevistados relataram aumento na ingestão de 
água, 37% reduziram ingestão de fast food e 48% 
passaram a consumir mais refeições caseiras. 

A11 Estudo 
transversal 

A amostra do estudo era composta por diabéticos, entre 
os quais se observou maior consumo de laticínios, 
vegetais, salgadinhos e alimentos açucarados, com 
relevante aumento desses dois últimos. 

A12 Estudo 
transversal 

O consumo de ultraprocessados foi aumentado durante 
a pandemia entre adolescentes. 

A13 Estudo 
transversal 

Mulheres grávidas relataram maior ingestão alimentar 
durante o período da pandemia, com associação a 
sentimentos de estresse e preocupação, caracterizando 
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a alimentação emocional. Os alimentos que passaram a 
ser mais consumidos foram os de alto teor calórico, 
fontes de açúcar e gorduras. 

A14 Estudo 
transversal 

67,9% dos participantes da pesquisa comeram vegetais 
5 vezes por semana ou mais, enquanto 41,8% passaram 
a ingerir frutas 5 vezes ou mais, por semana. Os hábitos 
saudáveis tiveram associação com melhora no bem-
estar. 

A15 Estudo 
transversal  

O aumento de peso entre obesos, observado no primeiro 
mês após início da pandemia esteve associado ao maior 
consumo de lanches, doces e cereais. 

A16 Estudo 
transversal 

Dois terços dos participantes da pesquisa (3.219 
pessoas) relataram estar comendo menos, e aqui houve 
uma forte associação com a vulnerabilidade 
socioencômica. 

A17 Estudo 
transversal 
 

Os poloneses envolvidos na pesquisa declararam comer 
mais desde o início da quarentena. Alimentos salgados, 
carnes e derivados do leite foram relatados os mais 
consumidos, enquanto houve uma queda na ingestão de 
vegetais legumes e frutas. A predominância de hábitos 
não saudáveis foi observada no grupo de pessoas 
obesas. 

A18  Nesse estudo, a maioria dos participantes declararam 
conseguir manter o mesmo estilo de vida. Entretanto, 
entre aqueles em que se identificou mudanças nos 
hábitos do dia a dia, a maioria (37%) relatou 
comportamentos não saudáveis: Alterações no apetite 
que levaram ao maior consumo de lanches, receitas 
caseiras de pizza, doces, pão, cereais, legumes, carnes 
brancas e bebidas quentes. 

A19 Estudo 
transversal 

Alimentos não saudáveis passaram a ser mais 
consumidos, grande parte dos participantes relatou 
comer descontroladamente, aumentar o número de 
refeições principais e realizar lanches entre as refeições. 
Foi observada diminuição do consumo de álcool. 

A20 Estudo 
transversal 

Aqueles que já possuíam algum vício alimentício o 
observaram como intensificado durante a pandemia. 
28,4% da amostra, composta por mais de 11 mil 
pessoas, relatou maior consumo de alimentos calóricos 
e salgados. 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

A maior ingestão alimentar, num contexto geral, foi 

identificada em 95% dos estudos. No estudo de Blaszczyk-
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bebenek, e colaboradores (2020), por exemplo, constatou-se o 

aumento da ingestão tanto de alimentos saudáveis como não 

saudáveis a exemplo de doces, enlatados e álcool, além de 

uma parcela significativa ter relatado um maior número de 

refeições durante o dia. Nesse panorama, o maior tempo de 

permanência em casa se associa a vertentes divergentes, nas 

diferentes populações: Ter mais tempo disponível e preparar 

alimentos de forma mais natural, dando preferência a opções 

saudáveis como ovos e batatas. E, por outro lato, aumentar o 

consumo de doces e industrializados em geral, acompanhado 

do aumento do número de refeições, através de vários lanches 

feitos ao longo do dia. 

 Considerando esse mesmo panorama, um estudo 

realizado na Lituânia observou um aspecto interessante 

relacionado à mudança de hábitos alimentares de sua 

população. Foram 2447 entrevistados, entre os quais foi 

identificada a ingesta alimentar aumentada em relação ao 

período que antecedeu à pandemia e o isolamento social. 

Apesar de se observar a diminuição do consumo de 

industrializados como bebidas açucaradas, doces e fast-food 

comerciais como um fator positivo, a ingesta de doces e frituras 

preparados em casa aumentou, proporcionando ganho de peso 

entre aqueles que a relataram (KRIAUCIONIENE, et. al. 2020). 

Assim, nota-se que a disponibilidade de tempo para preparo de 

refeições caseiras nem sempre se remete à adoção de hábitos 

mais saudáveis, como aqueles citados no estudo anterior. 

 Di Renzo e colaboradores (2020), por exemplo, 

identificaram uma diferença exorbitante maior no consumo de 

doces e pizzas caseiras, na comparação do período antes e 

durante a pandemia. Associado a isso, o consumo de álcool 
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aumentou, e alimentos naturais foram menos ingeridos no 

espaço de tempo que compreendeu o início e a vivência da 

quarentena. Nesse panorama, constata-se a predominância de 

mudanças alimentares não saudáveis durante o distanciamento 

social (AMMAR, et. al. 2020) 

 Mesmo com a maior disponibilidade para cozinhar devido 

o tempo de permanência em casa, ainda é observada a 

preferência direcionada aos alimentos práticos, aqueles 

ultraprocessados, a exemplo de biscoitos, carnes processadas, 

entre outros. Esse hábito já era comumente observado entre 

adolescentes, e, no período da pandemia, com fatores de 

estresse e tédio associados ao hábito de comer mais, se 

expressam com nítida relevância. É importante ressaltar que, 

aliado a inatividade física constante e aumentada na pandemia 

entre essa população, o risco de sobrepeso e obesidade é 

aumentado (RUIZ-ROSO, et. al. 2020). 

 Em contrapartida, o estudo de Husain e Fatemah (2020), 

desenvolvido no Kwait, não apontou grandes mudanças 

negativas no padrão alimentar da população analisada. Pelo 

contrário, a pesquisa identificou que 82% entre os 415 adultos 

da amostra passaram a comer menos fast-food durante o 

período da pandemia. Além disso, mais da metade das pessoas 

relataram a adequação das refeições principais a horários fixos, 

o que é importante para manter metabolismo e funcionamento 

intestinal adequados. A despeito disso, alterações no sono e no 

aumento de comportamentos sedentários foi observada, 

colocando em evidência uma preocupação para o contexto 

geral de saúde e bem-estar, influenciados não somente pela 

alimentação, mas também pela qualidade do sono e prática de 

atividade física. 
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 Outro aspecto relevante a ser considerado para análise 

de alterações no comportamento alimentar é a condição da 

pessoa relativa à sua saúde mental. A literatura traz evidências 

de associação entre essas duas vertentes, observando quadros 

como os de depressão, ansiedade, hiperatividade, entre outros, 

se relacionarem com um padrão alimentar deficiente (RIOS, 

2019). Nesse ínterim, Werneck e colaboradores (2020) 

constataram em sua pesquisa que pessoas com depressão 

estiveram mais propensos aos hábitos de vida não saudáveis 

durante a pandemia do COVID-19, com maior comportamento 

sedentário, diminuição de consumo de frutas e vegetais e 

aumento da ingestão de alimentos ultraprocessados. Esse 

comportamento pode estar ligado ao sentimento de sofrimento 

e angústia que se vive em virtude da pandemia (IASEVOLI et. 

al. 2020). 

 Essa atitude de compensação e excesso em relação à 

comida pode ser chamada de alimentação emocional e, 

geralmente compõe um fator de risco à saúde das pessoas que 

não conseguem manter um controle sobre a quantidade e 

qualidade daquilo que ingere, buscando uma sensação de 

conforto e alegria gerada pelo alimento, geralmente rico em 

açúcar (BETTIN, 2017). A prevalência desse comportamento 

ocorre entre mulheres e está vinculada à obesidade. 

Naturalmente, fatores como a oscilação hormonal do ciclo 

menstrual colaboram para que a mulher pratique a alimentação 

emocional em algum momento, contudo, durante a vivência da 

quarentena obrigatória, os sintomas mentais - sobretudo 

àqueles ligados à depressão, ansiedade e estresse, 

colaboraram para que esse hábito passasse a ser mais comum 

entre o público feminino (AL-MUSHARAF, 2020). 



MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DA POPULAÇÃO 
DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

388 
 

 A alimentação emocional também foi observada em 

gestantes, com aumento do consumo de cereais e óleo, o que 

contribuiu para o aumento do peso gestacional. Tensão e 

estresse vividos no decorrer da pandemia podem estar 

associados a esse padrão alimentar alterado (ZHANG, et. al. 

2020). Ademais, fatores de estresse durante a pandemia foram 

relacionados positivamente com o maior consumo de alimentos 

calóricos e/ou ricos em sódio e à piora de vícios alimentícios 

(ROLLAND, et. al. 2020) bem como a maior ingestão diária de 

refeições principais e lanches entre elas (AMMAR, et. al. 2020). 

 Sidor e Romano (2020) constataram que, em sua 

amostra observada, a população polonesa, as pessoas 

passaram a comer mais laticínios, fast-food e carnes e 

diminuíram a ingestão de vegetais frutas e legumes. 

Identificaram, ainda, o aumento do consumo de álcool, além da 

alta incidência de relatos das pessoas afirmando comer mais 

e/ou mais vezes, desde que o distanciamento social foi 

recomendado. Entre os participantes que o afirmaram, a 

obesidade era frequente. 

Comportamentos relacionados a obesidade tem sido 

observados também de forma mais abrangente, durante a 

pandemia. Uma revisão de literatura permitiu identificar, num 

contexto mais geral sobre a população mundial, o aumento 

exorbitante do consumo de fontes de carboidratos, 

principalmente os de alto índice glicêmico e baixo valor 

nutricional como pizzas, pães, bolos e doces. Outro fator 

presente de forma marcante foi o consumo aumentado de 

lanches rápidos entre as principais refeições (ZUPO, et. al. 

2020).  
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O ganho de peso observado em pessoas já obesas 

esteve relacionado ao estresse, tédio fatores 

mentais/psicológicos como ansiedade e depressão 

exacerbados no primeiro mês da quarentena. Nesse período, 

foi possível identificar o maior consumo de doces, cereais e 

lanches, além de um volume maior nas refeições, ao passo que 

o consumo de alimentos saudáveis diminuiu (PELLEGRINI, et. 

al. 2020). 

 A elevação do peso corporal e obesidade observada no 

estudo de Reyes-Olavarria e colaboradores (2020) teve 

associação com mudanças negativas nos hábitos alimentares 

que se expressaram durante a pandemia. Entre eles, a ingestão 

de água inferior à recomendada diariamente, o maior consumo 

de frituras (3 vezes ou mais, por semana) e o alarmante 

crescimento do consumo de junk-food: alimentos ricos em 

calorias, açúcar, sódio, conservantes e gordura saturada, com 

baixíssima qualidade alimentar e nutricional, perigosas por seu 

efeito viciante e associadas a um consumo compulsivo, 

principalmente em pessoas obesas (OGINSKY, et. al. 2016) 

No que diz respeito a essa apreensão, é importante 

ressaltar que a obesidade é uma doença que cresce 

mundialmente, afetando, hoje, mais de 650 milhões de pessoas 

(OMS, 2020). Simultaneamente ao COVID-19, a progressão 

observada do número de pessoas obesas alarma as 

competências de saúde mundiais, posto que a obesidade está 

intimamente ligada ao desenvolvimento de distúrbios como a 

Diabetes Mellitus tipo II, a hipertensão arterial, várias formas de 

câncer, entre outras morbidades, que fazem parte dos grupos 

de risco da atual pandemia, mais suscetíveis ao agravamento e 
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complicações advindas da infecção pelo Sars-CoV-2 (Ministério 

da Saúde, 2020). 

Na perspectiva de análise de pacientes diabéticos, é 

reforçado o risco de um agravamento no quadro de saúde 

dessa população, uma vez que pôde-se observar a baixa 

qualidade da dieta dessas pessoas, com uma ingestão maior 

de lanches e alimentos açucarados, no período da pandemia, 

em cerca de 5 vezes ou mais, semanalmente. Estresse, tédio e 

variáveis ambientais, cognitivas e afetivas tem contribuído para 

gerar esse padrão, e, numa população que já é acometida por 

uma morbidade do grupo de risco para o COVID-19, a atenção 

das competências de saúde pública e educação para promover 

ações comunitárias no objetivo de orientar essas pessoas a 

realizar escolhas alimentares mais saudáveis, de acordo com 

sua acessibilidade (RUIZ-ROSO, et. al. 2020). 

Não obstante o agravamento de comorbidades, o bem-

estar pode ser prejudicado diante de comportamentos de estilo 

de vida não saudáveis, considerando não somente a 

alimentação, mas fatores que representam o estilo de vida, 

como atividade física, tempo de permanência em celulares, 

computadores e televisão, e distribuição das refeições ao longo 

do dia. Em contrapartida, escolhas saudáveis para alimentação, 

incluindo maior consumo de vegetais e frutas foi associado de 

forma positiva ao bem-estar autopercebido. (HU, et. al. 2020). 

 Apesar de tantas mudanças negativas, alguns estudos 

trouxeram perspectivas positivas acerca das mudanças de 

hábitos alimentares e nutrição identificadas entre algumas 

populações. Cancello e colaboradors (2020) observaram, em 

sua pesquisa realizada com 490 adultos, uma predominância 

de modificações saudáveis no comportamento alimentar, 
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comparado aos nãos saudáveis, configurando uma melhora na 

qualidade da dieta na maioria dessas pessoas, com maior 

ingestão de frutas, vegetais, e, ainda, suplementação vitamínica 

no intuito de fortalecer a imunidade. Nessa mesma análise, 39% 

das pessoas perceberam aumento do peso, que esteve 

associado ao aumento da ingesta alimentar, considerando a 

distração promovida pelo ato de cozinhar como um dos 

determinantes que contribuíram para esse dado. 

 Considerando essa vertente, alguns dos novos hábitos 

alimentares identificados foram a maior ingestão de proteínas 

como peixe, carne, ovos, laticínios e legumes, além da redução 

do consumo de álcool (ZUPO, et. al. 2020). Um aumento 

relativo da adesão à dietas saudáveis como a Dieta 

Mediterrânea, baseada em alimentos frescos e naturais como 

frutas, legumes, oleaginosas, grãos e peixes também foi 

observada durante o período de isolamento (SANCHEZ, et. al. 

2020) 

 Durante a pandemia, surge também a preocupação com 

o impacto que muitas comunidades sofrem no aspecto 

nutricional, influenciado pelo seu contexto socioeconômico 

diante das medidas de contenção da disseminação de 

infecções. Desse modo, a desnutrição pode surgir como outro 

problema que emerge com maior força, pois o contexto atual 

vem afetando empregos e, inevitavelmente, abalando a 

situação econômica de muitas famílias, que passam a ter mais 

dificuldade de adquirir alimentos saudáveis (ONI, et. al. 2020).  

No Brasil, por exemplo, a fome e miséria que já eram 

uma realidade de muitas famílias previamente à pandemia, 

foram intensificadas diante do fechamento de comércios que 

resultou na perda de trabalhos. Não obstante a dificuldade 
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dessas pessoas em comprar alimentos mais saudáveis, 

imposta pela condição financeira, o país sofre repercussões na 

disponibilidade de alimentos pela limitação de transportes e 

prejuízos na agricultura familiar (RIBEIRO et. al. 2020) 

O estudo de Górnick (2020) observou que, mesmo que 

na maioria da amostra a situação econômica dos participantes 

não tenha influenciado seu padrão alimentar, naquela minoria 

que declarou consumo de alimentos menos saudáveis, 43% 

associaram sua rotina de alimentação às dificuldades 

financeiras enfrentadas no momento da pandemia. Nessa 

parcela da população, o maior consumo foi de carnes 

processadas, fast-food, produtos de pastelaria e confeitaria. Já 

em outras populações observadas, pôde-se constatar a 

prevalência de pessoas relatando a diminuição da sua ingesta 

alimentar relacionada às dificuldades financeiras que surgiram 

com as medidas de contenção do COVID-19 (NILES, et. al. 

2020). 

 

Com base nos estudos analisados, observa-se que a pandemia 

impactou o comportamento alimentar da população de 

diferentes maneiras. Assim, enquanto alguns adotaram hábitos 

mais saudáveis, no intuito de manter o sistema imunológico 

bem e ativo, passando a ingerir mais alimentos naturais, como 

verduras, frutas, vegetais e diminuir o consumo de 

industrializados e açúcar, outros referiram padrões não 

saudáveis, como aumento do consumo de alimentos mais 

calóricos, doces, fast-food, junk-food, entre outros. 

 Mesmo com essa dicotomia nos resultados, a maioria 

dos estudos mostrou que, no geral, a ingesta alimentar 

aumentou durante esse período, seja pela disponibilidade em 
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realizar as refeições principais, seja pelo maior consumo de 

lanches entre elas. Excedem-se a esse aspecto, aqui, os 

estudos que versaram sobre a insegurança alimentar 

relacionada com a condição socioeconômica afetada pelo 

distanciamento social e medidas de contenção, dificultado o 

acesso a alguns alimentos, principalmente pelos mais 

vulneráveis e carentes. 

 O estresse, preocupação, angústia, tédio, maior tempo 

de comportamento sedentário, ansiedade, tristeza, depressão 

foram alguns dos fatores bem associados ao aumento do 

consumo de alimentos pouco nutritivos, ricos em açúcar e 

sódio. Nesse interim, destacamos que as pessoas que já tinham 

uma relação negativa com a comida, caracterizada pelo vício, 

mantiveram e/ou pioraram essa questão durante a pandemia, 

com associação aos fatores supracitados. 

 Essa revisão contribui para explanar um panorama de 

grande relevância para à saúde da população, e, além disso, 

estimular o desenvolvimento de mais pesquisas sobre a 

temática. A alimentação saudável é elemento chave de 

enfrentamento às doenças, bem como é um componente 

imprescindível da prevenção em saúde. Sendo assim, analisar 

os fatores que contribuem para alterações no comportamento 

alimentar, sobretudo à investigação dos que levam a padrões 

não saudáveis, é de suma importância para que a comunidade 

de saúde possa intervir adequadamente, atrelando alimentação 

e saúde, no contexto da pandemia. 
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RESUMO: Apesar dos diversos e significativos avanços 
conquistados com o Movimento da Luta Antimanicomial (MLA) 
e com a Reforma Psiquiátrica - processo iniciado no final da 
década de 70, práticas manicomiais, as quais vão diretamente 
contra os Direitos Humanos assegurados pela Constituição 
Federal, continuam acontecendo no Brasil. Dessa forma, este 
trabalho de revisão teve como objetivos apresentar alguns 
dentre os vários motivos pelos quais o modelo atual de atenção 
em saúde mental, no Sistema Único de Saúde (SUS), precisa 
ser reestruturado; bem como apresentar os desafios a serem 
enfrentados neste processo. Para isso, foram utilizadas 
evidências contidas nos Relatórios de Inspeção Nacional dos 
Hospitais Psiquiátricos no Brasil, fornecidos pelo Conselho 
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Federal de Psicologia, e em diversos outros artigos presentes 
em bases científicas relevantes - traçando um paralelo entre 
fatos históricos e a atual realidade dos hospitais psiquiátricos 
no Brasil. Como resultados, foram obtidos dados e relatos 
presentes, principalmente, nas inspeções, mostrando que o 
atual modelo não está sendo eficiente por diversos motivos, 
como superlotação, incapacitação profissional e a presença de 
diversas práticas manicomiais nos hospitais. Por fim, esta 
revisão sugere que o atual modelo de Atenção Psicossocial, no 
SUS, deve ser reestruturado, para que haja uma maior eficácia 
terapêutica dos quadros e para que o tratamento dos usuários 
do sistema seja feito de forma mais humanizada e integral. 
Palavras-chave: Luta Antimanicomial. Saúde Mental. Reforma 
Psiquiátrica.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O enclausuramento é uma prática historicamente 

observada que tem o intuito de segregar da sociedade os 

indivíduos que não se portam segundo um padrão de 

normalidade, ou ainda os que possuam alguma doença 

contagiosa, caracterizando-se, dessa forma, como uma ação 

excludente que estabelece uma condição totalizadora ao 

indivíduo, o qual passa a ser visto somente por aquela 

condição. Tais ações podem ser identificadas na época de 

Getúlio Vargas, época em que havia um acometimento de 

grande parcela da população por hanseníase, fazendo com que 

os doentes fossem enviados para os leprosários (DUCATTI, 

2017). Além deste exemplo, no século XVII, na Europa, também 

existiu um exemplo de enclausuramento durante uma crise nos 

meios de produção, a qual provocou a prisão de mendigos, 
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desempregados e pessoas sem-teto, com o único objetivo de 

omitir a pobreza da população (DESVIAT, 2015). 

Em relação à saúde mental, a ‘institucionalização dos 

loucos’ teve início ainda na Idade Média, a partir de um 

movimento de exclusão social. Um grande exemplo deste fato 

é o movimento conhecido como “Nau dos loucos”, no qual os 

indivíduos ditos loucos eram colocados nos porões dos navios 

e lançados ao mar, durante as travessias transoceânicas. 

Desde então, os hospitais existentes não voltavam seus 

esforços para a cura dos transtornos mentais, mas sim para 

servir como um acolhimento aos desabrigados, pobres e 

doentes, bem como para servir de “proteção, por meio da 

contenção destes indivíduos”, para a sociedade. Dessa forma, 

foi somente no século XVIII que os cuidados para com os 

indivíduos com transtornos mentais passaram a exercer uma 

função disciplinar (BARBOSA et al., 2016). 

No ano de 1809, Phillipe Pinel escreveu seu ‘Traité 

Médico-Philosophique sur l’Aliénation Mentale’ - obra utilizada 

como referência para os psiquiatras e alienistas dos séculos 

XIX e XX. Nesta obra, Pinel estabeleceu as bases e estratégias 

de intervenção para a psiquiatria clássica – ciência por ele 

fundada. Pinel criou as premissas do chamado “Tratamento 

Moral”, adotando estratégias disciplinares no interior dos asilos 

psiquiátricos, como duchas, camisa de força e o isolamento 

como forma de “normalizar” o indivíduo doente e “promover a 

recuperação da razão”. Nesse viés, para Pinel, “em toda 

loucura permanece sempre um resto de razão” e as estratégias 

de intervenção psiquiátrica por ele adotadas eram as mais 
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adequadas para que houvesse a recuperação desta razão 

(BARBOSA, et al., 2016). 

Entretanto, a visualização deste mesmo discurso moral 

ainda é possível em diversas condutas terapêuticas nos 

hospitais psiquiátricos, no Brasil, os quais adotam uma lógica 

de exclusão e de privação de liberdade de pessoas 

consideradas doentes mentais. Tudo isso, somado ainda a 

condições precárias de habitação - denotando um descaso 

moral e físico - o que fere os direitos vigentes na Constituição 

Federal, são fatos evidenciados pelo Relatório de Inspeção 

Nacional dos Hospitais Psiquiátricos no Brasil, fornecido pelo 

Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2019). 

Nesse sentido, a Reforma Psiquiátrica no Brasil, a qual 

teve início no final da década de 70, tem como um de seus 

principais objetivos alterar várias práticas do modelo de 

assistência psiquiátrica vigente no Brasil desde a constituição 

de 1934 - a qual tornou o hospital psiquiátrico a única forma de 

tratamento para os “doentes mentais”, o que de fato contribuiu 

para a cronificação de vários casos, para a institucionalização 

e exclusão social dos usuários por todo o território nacional 

(PITTA; GULJOR, 2019). Além disso, esse sistema mostra uma 

ineficiência no que se refere à ressocialização do indivíduo, 

bem como uma enorme dependência relacionada ao hospital 

psiquiátrico, o que é evidenciado pela alta reincidência dos 

casos e, ainda, pelas estadias cada vez mais prolongadas dos 

usuários nestas instituições (PEREIRA, 2015). 

É baseando-se nisto, que o Movimento Antimanicomial 

propõe a extinção dos manicômios e a implementação de uma 

assistência municipal articulada à atenção básica de saúde, 
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saindo do modelo vigente - no qual o cuidado mental se 

encontra segregado da rede de saúde e não atende a esses 

distúrbios de maneira integral (PITTA; GULJOR, 2019). 

Contudo, para que de fato haja uma maior eficiência nos 

tratamentos, uma ressocialização efetiva e ainda um acesso 

universal, se faz necessária uma prévia estruturação adequada 

da rede de serviços de atenção à saúde mental, para que estes 

pacientes não sejam privados de cuidados, visto que não 

haveriam mais hospitais psiquiátricos para onde recorrerem em 

momentos de necessidade, mitigando assim, os efeitos 

adversos da desinstitucionalização (RONCHETTI, 2020). 

Como objetivos para este trabalho, tem-se a 

apresentação dos motivos pelos quais a reestruturação da 

atenção psicossocial, no Sistema Único de Saúde (SUS), é 

necessária; bem como a apresentação das condições 

desumanas, às quais os usuários do sistema são submetidos 

constantemente, baseando-se em evidências mostradas em 

relatórios de inspeção dos hospitais psiquiátricos, fornecidos 

pelo Conselho Federal de Psicologia, e em diversos outros 

artigos presentes em bases científicas relevantes - traçando um 

paralelo entre fatos históricos e a atual realidade dos hospitais 

psiquiátricos no Brasil.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo é uma revisão bibliográfica que utilizou como 

fonte artigos científicos de diversas bases acadêmicas 

importantes como: PubMed (United States National Library of 

Medicine National Institutes of Health), SciELO (Scientific 
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Electronic Library Online), Google Schoolar, além de alguns 

sites como o do Ministério da Saúde, o da Fundação Osvaldo 

Cruz e o da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Além 

disso, foi utilizado como fonte para argumentação, o Relatório 

de Inspeção Nacional dos Hospitais Psiquiátricos no Brasil, 

fornecido pelo Conselho Federal de Psicologia. Dessa forma, 

três revisores trabalharam na produção do corpo do artigo e 

contribuíram igualmente para a sua elaboração.  

Os critérios para inclusão de artigos, neste trabalho, 

foram: terem sido publicados entre os anos de 2015 a 2020, em 

plataformas acadêmicas de alta relevância e confiabilidade; 

estarem disponíveis de forma online e na íntegra; e escritos nos 

idiomas português ou inglês. 

Os critérios de exclusão foram: terem sido publicados em 

datas anteriores a 2015; possuírem resultados redundantes ou 

repetidos; estarem escritos em idiomas que não sejam 

português ou inglês; não corresponderem ao objetivo do estudo 

ou não fornecerem informações suficientes para a temática 

proposta; e serem comentários, cartas, relatos de casos, 

dissertações ou teses. 

Após a pesquisa, houve um longo período de análise 

quanto à adequação dos artigos aos critérios de inclusão e 

exclusão estabelecidos e à temática deste trabalho, o que 

resultou em 20 artigos, dos mais diversos autores atuantes na 

produção de material no campo da saúde mental e, 

principalmente, sobre a luta antimanicomial e a reforma 

psiquiátrica, sendo estes submetidos a uma criteriosa seleção 

de ideias. Por fim, foi realizado um fichamento dessas ideias 

para a elaboração das conclusões do trabalho. 
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As palavras-chave utilizadas foram: Luta Antimanicomial, 

Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica.  

Todas as pesquisas feitas para elaboração deste 

trabalho foram realizadas no período de novembro de 2019 a 

outubro de 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Problemas com o atual modelo 

 

O Movimento da Luta Antimanicomial (MLA) busca 

extinguir a violência institucional da psiquiatria, bem como 

acabar com a exclusão das pessoas em sofrimento psíquico. 

Assim, apesar de diversos avanços já obtidos, principalmente 

em se tratando da visão crítica da sociedade em relação ao 

assunto, diversos impasses ainda se fazem presentes 

(AMARANTE, 2018). Nesse viés, é sabido que o confinamento 

em hospitais psiquiátricos como meio de tratamento de 

problemas mentais não é eficiente, uma vez que submete o 

indivíduo a diversos outros transtornos, devido a vários 

aspectos como ócio, superlotação, quantidade desproporcional 

de profissionais dedicados ao cuidado dos usuários do sistema 

- em relação ao número total de indivíduos necessitados, 

condições insalubres e tratamento inadequado por parte dos 

profissionais de saúde, dentre outros aspectos como muito bem 

evidenciados nos relatórios das inspeções dos hospitais 

psiquiátricos realizadas no Brasil (CFP, 2019). 

Dessa forma, na tentativa de tornar o tratamento dos 

pacientes com problemas mentais mais humanizado e como 
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consequência da reforma psiquiátrica, diversas mudanças nas 

políticas públicas precisaram ser realizadas para que práticas 

manicomiais e asilares - as quais iam diretamente contra os 

direitos humanos, deixassem de existir. Portanto, a partir da Lei 

nº 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma/Lei 

Antimanicomial, e a partir da implementação da Política 

Nacional de Saúde Mental (PNSM), começou-se a construir um 

modelo mais humanizado de atenção integral na rede pública - 

no campo da saúde mental, com uma mudança no foco de 

atuação, a qual era antes centrada unicamente na 

hospitalização para o tratamento dos usuários (JÚNIOR et al., 

2016).  

Entretanto, práticas manicomiais ainda são bastante 

recorrentes hodiernamente, uma vez que os dados levantados 

pelas inspeções (CFP, 2019) mostram que os usuários do 

sistema são submetidos a diversas condições e condutas que 

vão contra os direitos do cidadão, segundo a Constituição 

Federal de 1988. 

Destarte, o que ainda sustenta o modelo que proporciona 

longos períodos de internação nesses hospitais, mesmo sem 

que eles tenham as condições necessárias para que os 

indivíduos obtenham a eficiência terapêutica esperada, é o fato 

de que a atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde 

(SUS) não tem estrutura suficiente para oferecer o atendimento 

requerido por esse tipo de paciente, o que é devido, 

principalmente, a problemas na gestão e no financiamento - 

considerado, por muitos, insuficiente para a implementação de 

diversos componentes da reforma; além da dificuldade de 

ampliar o acesso e a integração da saúde mental com a atenção 
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primária e de internação de pacientes agudos nos hospitais 

gerais (ALMEIDA, 2019).  

Portanto, medidas como a reestruturação da atenção 

psicossocial no SUS devem ser tomadas para que, após 

extinção do atual modelo, os indivíduos tenham para onde ir em 

casos de necessidades urgentes, sem que haja a ineficaz 

internação que acontece atualmente - por um longo período de 

tempo, e sem haver a necessidade de passar pelos maus-tratos 

vivenciados nas instituições psiquiátricas. 

Ademais, como grande parte dos usuários do atual 

sistema não possui membros próximos da família consigo, esta 

parcela acaba por não ficar apenas o tempo estimado para o 

tratamento no hospital psiquiátrico, o que torna os usuários do 

sistema “moradores”, a longo prazo (pacientes 

institucionalizados por um ano ou mais), destas instituições, 

devido ao fato dos hospitais não estarem preocupados com a 

liberação e com a reinserção social destes indivíduos. Dessa 

forma, os abusos cometidos dentro da unidade têm grandes 

dificuldades de chegarem, na forma de denúncias, aos órgãos 

reguladores. Portanto, nos casos de indivíduos sem familiares 

por perto, eles acabam sendo vítimas das práticas manicomiais 

– as quais não deveriam mais existir por lei, constantemente. 

Isso se deve ao fato de apenas membros da família ou outros 

profissionais que virem os problemas, poderem relatar os maus-

tratos sofridos, já que a credibilidade das informações 

oferecidas pelos próprios pacientes não é considerada alta 

pelos órgãos reguladores (JÚNIOR; LOFFREDO, 2018). 

Entretanto, práticas manicomiais continuam sendo 

normalizadas, mesmo após anos de luta do Movimento da Luta 
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Antimanicomial (MLA). Como exemplo, o atual governo do 

Brasil, na segunda semana de fevereiro do ano de 2019, alterou 

algumas normas da Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), 

através do Ministério da Saúde. Entre essas alterações, 

adicionou a compra de aparelhos para eletroconvulsoterapia 

(terapia do choque) para o Sistema Único de Saúde (SUS), a 

qual era amplamente utilizada nos manicômios em tempos 

passados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019), desde a década de 

40 e que é, hoje em dia, extremamente repelida por 

profissionais que lutam pelo movimento e pelo fim das práticas 

que submetem os indivíduos ditos “loucos” a tais condições 

subumanas. 

Além de práticas manicomiais ainda em atividade, no 

Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, do ano de 

2019, existem cerca de 15.500 leitos em hospitais psiquiátricos, 

além de 59 Unidades de Acolhimento e 1.475 leitos SUS em 

hospitais gerais. Estes dados demonstram a superlotação das 

instituições, uma vez que existem milhares de pacientes que 

acabam não permanecendo apenas o tempo necessário para o 

tratamento e ficam “morando” nestas instituições, necessitando 

de cuidados especiais, uma vez que possuem dependências 

tanto físicas como mentais, na maioria das vezes, o que deixa 

uma quantidade de pacientes maior do que a instituição 

comportaria - dentro da normalidade. Essa superlotação gera 

diversas complicações no que se diz respeito ao cuidado com 

o paciente, devido à desproporcionalidade existente entre os 

recursos ofertados e a quantidade de doentes internados 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 
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Ademais, esses pacientes que estão submetidos a um 

ambiente superlotado, sofrem por não receberem um padrão de 

vida adequado – chegando até a condições desumanas. Como 

revelam os dados apresentados pelo Relatório de Inspeção 

Nacional dos Hospitais Psiquiátricos do ano de 2019, um dos 

principais problemas encontrados nestas instituições é a 

precária infraestrutura, a qual afeta consideravelmente o 

conforto do paciente - o que pode contribuir para a piora do 

quadro mental geral do mesmo. Outros problemas como 

quantidade de alimentos insuficientes, falta de água potável 

para todos os pacientes, ausência de privacidade - devido a 

quantidade insuficiente de leitos em relação ao número total de 

usuários, poucos ambientes dedicados à ressocialização do 

indivíduo e ao lazer, também estão presentes em diversas 

instituições psiquiátricas visitadas pela Inspeção Nacional 

(CFP, 2019). Desse modo, portanto, o objetivo levantado pela 

Reforma Psiquiátrica na década de 70 só será alcançado após 

uma intensa remodelação do atual modelo de atenção 

psicossocial ofertado pelo SUS.  

 

Contexto da Reforma Psiquiátrica no Brasil 

 

No ano de 1900, foi instituído o Hospício Colônia de 

Barbacena, na cidade de Barbacena, Minas gerais. Ele foi 

descrito pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia como um 

campo de concentração tamanho eram os maus-tratos sofridos 

pelos internos (Del’OLMO; CERVI, 2017). É estimada a morte 

de cerca de sessenta mil pessoas em situação de fome, frio e 

sede, provando que os eventos acontecidos em Barbacena não 
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foram um caso de negligência isolada, mas uma negligência 

sistêmica – evento chamado de ‘holocausto’, por Arbex, em sua 

obra a qual relata os horrores que aconteceram naquela 

instituição (NETO, 2019). 

Diante desse cenário de violação da cidadania e dos 

direitos das pessoas com sofrimento psíquico, a Reforma 

Psiquiátrica surgiu com a reflexão e o questionamento sobre o 

modelo de tratamento psiquiátrico vigente e sobre sua eficiência 

na redução do sofrimento dos pacientes, tendo principalmente 

como propósito a humanização da psiquiatria no Brasil, bem 

como redirecionar o modelo de assistência psiquiátrica, para 

que essa assistência seja para tratar e não para reprimir, além 

de desinstitucionalizar pacientes com longo tempo de 

permanência em hospital psiquiátrico, realizar a reinserção 

social e comunitária desses indivíduos, incluir programas de 

atenção extra-hospitalares e extinguir a internação involuntária 

ou desnecessária (CALEGARI, 2020). 

Os primeiros passos para a reforma se deram em 

meados da década de 70, sendo desencadeada a partir de 

denúncias e reivindicações feitas por profissionais de saúde ao 

Ministério da Saúde, expondo o cenário de descaso e violência 

para com os pacientes e a precariedade das instalações 

hospitalares (AMARANTE; NUNES, 2018). 

Nesse contexto, surgiu em 1978 o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), o qual reivindicou 

aumento salarial, redução de número excessivo de consultas 

por turno de trabalho, melhores condições de assistência à 

população, criticou a cronificação do manicômio e o uso do 

eletrochoque e lutou pela humanização dos serviços de saúde 
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(Del’OLMO; CERVI, 2017). O MTSM passou a organizar 

Comissões de Saúde Mental em conjunto com o Centro 

Brasileiro de Estudos de Saúde.  

Após muitos percalços, em 1987, o MTSM conseguiu 

realizar a I Conferência Nacional de Saúde Mental, na qual foi 

proposta a convocação de um II Congresso Nacional - com a 

proposta de “uma sociedade sem manicômios”. A proposta do 

segundo encontro abordou não só seu objetivo inicial da 

reforma para alcançar a humanização da psiquiatria, mas 

também abordou, de forma implícita e inédita, a extinção do 

conceito de manicômio e, por meio disso, surgiu o Movimento 

da Luta Antimanicomial (MLA), o qual era composto por 

trabalhadores, profissionais, políticos, empresários, usuários e 

familiares (Del’OLMO; CERVI, 2017). Este movimento teve forte 

presença em conferências e em audiências públicas e 

desempenhou grande influência na conscientização da luta 

antimanicomial, chegando até a criar o Dia da Luta 

Antimanicomial (18 de maio), com intuito de conscientizar as 

pessoas sobre a violência institucional e sobre a exclusão social 

de pacientes com sofrimento psíquico (AMARANTE; NUNES, 

2018).  

O empenho do MTSM na participação de conferências e 

na conscientização sobre as condições precárias da saúde 

mental no Brasil culminou na Lei nº 10.216 sancionada em 06 

de abril do ano de 2001, a qual redirecionava o modelo 

assistencial em saúde mental e reafirmava os direitos e a 

proteção dos portadores de transtornos psíquicos (BRAGA, 

2019). 
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Anteriormente ao MLA, o principal motivo da 

institucionalização não era de tratar as pessoas com sofrimento 

mental, mas sim de garantir paz e tranquilidade à sociedade 

com o isolamento dos usuários. Com a hospitalização, o 

tratamento do usuário era o menos importante, pois o hospício 

era considerado o local mais adequado para ele, naquela 

época. O Movimento da Luta Antimanicomial, em contrapartida, 

deu à luz ao conceito de desinstitucionalização e de reinserção 

social destes indivíduos.  

Para Franco & Stralen (2015), a desinstitucionalização 

implica muito mais do que desospitalização e construção de 

serviços alternativos; ela implica na desconstrução da própria 

psiquiatria e fundamenta-se na percepção de que o hospital 

psiquiátrico não é um local construtivo para a estadia de 

pacientes com transtornos mentais - propondo a busca de 

novos espaços para tais. Dessa forma, os autores em questão 

defendem que a desinstitucionalização apresenta três 

processos: o da despolitização e redução de leitos psiquiátricos; 

o direcionamento das pessoas com transtornos mentais para 

serviços de saúde mental descentralizados e comunitários; e 

mudança de um serviço único para um amplo leque de serviços 

e cuidados. 

Nesse sentido, a criação de Residências Terapêuticas 

(RT) é de fundamental importância para reinserção social, pois 

elas têm como finalidade a substituição da “internação crônica 

em hospitais crônicos”, por uma moradia que possibilita ao 

paciente proteção, refúgio e interação com espaços públicos e 

abertos. Desde a década de 90, cidades como Campinas, Porto 

Alegre, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro, tiveram a iniciativa de 
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implantar serviços residenciais terapêuticos - atitude esta que 

incitou a criação de políticas públicas destinadas aos Serviços 

Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental, como as portarias 

GM 106/2000, GM 2068/2016, a portaria 3090/2011 e as leis nº 

10.216/2001 e 10.708/2003, sendo esta última lei a responsável 

por instituir o programa “De volta para casa”.  

Apesar de ser uma medida terapêutica recente, a RT já 

enfrenta empecilhos para sua implantação, dentre os quais se 

apresentam de forma mais intensa: o baixo envolvimento de 

gestores locais do SUS; redes municipais de saúde incompletas 

ou inexistentes; dificuldade em transformar as Autorizações de 

Internações Hospitalares, extintas, em Autorizações de 

Procedimentos de Alto Custo de RTs; restrições legais para 

contratação de recursos humanos; baixo envolvimento dos 

profissionais de saúde mental; dificuldade de locação de 

imóveis para egressos de hospital psiquiátrico; oposição dos 

moradores vizinhos das unidades de RTs; e pouca campanha 

nacionais sobre as mudanças na área de saúde mental 

(FRANCO; STRALEN, 2015). 

 

 A necessidade de uma reestruturação da atenção 

psicossocial no SUS 

 

Um grande avanço é observado com a instituição da lei 

da Reforma Psiquiátrica no Brasil em 2001, a qual estabelece 

não mais uma segregação da atenção em saúde mental 

através, somente, dos hospitais psiquiátricos, mas uma 

articulação da mesma dentro da rede geral de saúde regional - 

ampliando o acesso e a qualidade da atenção em todos os 
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níveis (MACEDO, 2017) e criando  uma nova forma de cuidado 

que implica não somente na estruturação da rede, mas também 

na  participação do cuidado por parte dos usuários, familiares, 

trabalhadores, gestores e da comunidade (MOREIRA, 2019). 

A rede de atenção psicossocial (RAPS) foi implementada 

somente em 2011, através da portaria ministerial GM nº 3088 

que tem como diretriz a oferta integral de atendimento às 

pessoas em sofrimento mental, preservando sua autonomia e 

liberdade e favorecendo sua inclusão social. A rede possui 7 

componentes: como entrada, tem-se a atenção básica em 

saúde representada pela Unidade Básica de Saúde (UBS), 

Equipe de Atenção Básica para populações em situações 

específicas, Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Centros de 

convivência; posteriormente, tem-se a atenção psicossocial 

especializada, a qual conta com os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) que, através de uma equipe 

multiprofissional e interdisciplinar, atende pessoas com 

transtornos mentais persistentes e graves; o atendimento de 

urgência e emergência, cuja realização deve ser na Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) e pelo Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU); a Atenção Residencial de Caráter 

Transitório, responsável pelo cuidado em casos de 

vulnerabilidade social/familiar; para tratamentos hospitalares, 

existe a enfermaria especializada e o serviço Hospitalar de 

Referência; e possui também a estratégia de 

desinstitucionalização, a qual tem como principal ponto de 

atenção as residências terapêuticas, visando o acolhimento de 

pessoas provindas de uma internação de longa permanência; e 

ainda há o componente de reabilitação psicossocial, que é uma 
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iniciativa de geração de trabalho e de renda para esses 

indivíduos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

A RAPS tem como núcleo o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), que surgiu como uma forma de cuidado 

substitutivo das internações de longo período presentes nos 

hospitais psiquiátricos. O papel do CAPS é atender os usuários 

diariamente, suprindo as suas principais necessidades de 

cuidados mentais, as quais vão desde o acolhimento, ao 

acompanhamento clínico e, quando necessário, o tratamento 

intensivo - culminando na sua reinserção social. Tudo isso é 

feito a necessidade de isolar o paciente da sua família e da sua 

comunidade, o ajudando, dessa forma, na sua reintegração 

social (FERREIRA, 2016). 

Esta política de rede, no entanto, segue em fase de 

transição, na qual encontra-se uma coexistência entre os 

modelos asilares e os de rede, mas ainda prevalecem algumas 

contradições devido a existência dos cuidados centrados nos 

hospitais psiquiátricos, nos quais continuam existindo práticas 

manicomiais – ocasionando sofrimento aos usuários, como 

resultado de violência institucional (MOREIRA, 2019). Essa 

permanência dos hospitais psiquiátricos é fundamentado pelo 

investimento majoritário em ações de urgência e emergência, 

enquanto que o investimento em componentes de ação primária 

e auxiliares, essenciais no acompanhamento e promoção da 

desinstitucionalização, são escassos, a observar pela 

existência de municípios os quais o CAPS se encontram com 

usuários além da sua capacidade de atuação (MORAIS, 2018). 

Contudo, apesar de se mostrar necessária a interrupção 

deste sistema asilar, é evidente a necessidade de uma prévia 
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estruturação da rede de saúde em relação à atenção 

psicossocial, assim como a garantia de cobertura universal. 

Como um exemplo disto, tem-se  o que aconteceu na Itália, 

após a aprovação da Lei nº 180 de 13 de maio do ano de 1978, 

conhecida como “Lei de Basaglia”, que provocou o fechamento 

dos hospitais psiquiátricos, os quais foram considerados como 

instituições opressivas e punitivas, e estabeleceu o cuidado por 

parte de uma rede de departamentos regionais de saúde 

mental, recém criada. Entretanto, por falta de uma cobertura 

universal desta rede, muitos pacientes foram privados de 

acesso aos cuidados, fator esse que pode ter influenciado no 

resultado do aumento da taxa de suicídios, contabilizada após 

a implementação da lei (RONCHETTI, 2020). 

A inclusão do cuidado à saúde mental, em especial na 

atenção primária, é apontada como uma estratégia fundamental 

visto que essa será a porta de entrada para a rede, entretanto, 

essa inclusão se mostra como um desafio, principalmente, pela 

falta de preparação dos profissionais, mas também pela falta de 

recursos empregados para isso - sejam eles humanos ou 

financeiros. Além desses motivos, esta inclusão é um desafio 

por já haver uma sobrecarga na atenção básica, uma vez que 

esta encontra-se com uma alta demanda (WENCESLAU, 

2015).  

Para a questão da falta de preparação profissional, uma 

solução é o chamado “apoio matricial”, no qual há uma união 

entre a equipe de atenção básica e a equipe matricial 

especialista, para que através de conversas, instruções e 

orientações sejam passadas para os profissionais da atenção 

básica, pela equipe matricial especialista, sobre como proceder, 



O MOVIMENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL FRENTE AOS SEUS 
DESAFIOS E A NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO BRASIL: UM ARTIGO DE REVISÃO 

415 
 

atuando não só no repasse de experiências de casos, mas 

também de conhecimento (DANTAS, 2018).  

 Em relação ao recurso financeiro, a atenção em rede se 

mostra bem mais efetiva e com um menor custo, visto que os 

gastos não estariam voltados para a alta tecnologia dos 

hospitais, bem como a delegação de tarefas reduz o custo total 

e a quantidade de profissionais de saúde atuantes necessários 

para a realização dos procedimentos (WENCESLAU, 2015). 

Nesse sentido, é evidente também a necessidade uma 

diferenciação no papel do Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) do da atenção primária de saúde, já que não é definido 

um limite entre a atuação dos mesmos, o que gera uma dupla 

porta de entrada para a rede - cabendo à Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) ser um coadjuvante do CAPS, tendo função 

central de coordenar e direcionar aos serviços adequados 

presentes na rede (WENCESLAU, 2015). 

Segundo Macedo (2017), há de fato um avanço na 

implementação da rede em várias regiões do Brasil, contudo, é 

verificada a existência de vazios assistenciais em saúde mental 

em certas regiões, sendo um resultado da desigualdade das 

condições socioeconômicas e da diversidade territorial nas 

diferentes regiões do país, as quais limitam a capacidade 

resolutiva das equipes e ainda impacta diretamente na 

quantidade e na qualidade dos acessos de recursos de saúde 

mental. Além disso, ainda existem regiões que não contam com 

nenhum outro ponto da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

fora a atenção primária, ou não possuem a cobertura mínima 

esperada nos territórios de saúde. 
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Nesse viés, além da falta de qualidade e de acesso da 

RAPS, encontradas em algumas regiões, há ainda uma 

fragilidade dos mecanismos de regulação do trabalho em saúde 

(WENCESLAU, 2015), a provar pelo “Saúde em dados”, que é 

uma banco de dados do Ministério da Saúde (MS) que visa 

reunir dados da área de saúde, inclusive da saúde mental e se 

apresentar como instrumento de auxílio à gestão; esse 

programa encontra-se interrompido desde o ano de 2016 e a 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva emitiu uma nota 

requerendo o acesso aos dados, uma vez que estes são 

fundamentais para o acompanhamento do desempenho e para 

o posterior desenvolvimento de medidas que visem a 

manutenção da Rede de Atenção Psicossocial. 

Por fim, para Moreira (2019), foram muitas as tentativas 

de mudança no campo da saúde mental nos últimos anos. 

Entretanto, apesar de toda a orientação e legislação vigentes, 

os elementos - por vezes contraditórios, que estão na base das 

formas de conceber e organizar a saúde mental em rede de 

atenção, denotam a complexidade da mudança desse processo 

social. 
 

CONCLUSÕES  

 

O Brasil, desde a década de 70, vem obtendo 

consideráveis avanços nas políticas de saúde mental e, ainda 

mais, após a implementação da “Lei da Reforma Psiquiátrica”, 

a qual possibilitou a criação da Rede de Atenção Psicossocial, 

abordando o cuidado da saúde mental em todos os níveis de 

atenção, priorizando a integralidade, a universalidade, a 

descentralização e a regionalização - princípios estes 
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fundamentais no Sistema Único de Saúde (SUS) e que foram 

empregados visando melhores condições de assistência à 

população e  uma humanização dos serviços. 

Apesar dos avanços, na prática ainda são encontradas 

situações de precariedade no sistema, como em relação ao 

mau funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

devido a um desenvolvimento desigual do sistema em rede que 

acarreta em uma deficiência no cuidado em diversos níveis, já 

que esta abrange a atenção básica, a atenção hospitalar, as 

residências terapêuticas e outros serviços de assistência. 

Ademais, existem precariedades referentes às condições dos 

hospitais psiquiátricos que, além de ainda presentes, se 

apresentam em um estado de total descaso com os direitos 

humanos. Dessa forma, os hospitais psiquiátricos não são mais 

vistos como centros de tratamento adequados, devido à sua 

política totalmente medicamentosa, disciplinar e centrada 

somente no profissional médico, não atendendo aos distúrbios 

psiquiátricos em sua totalidade, o que culmina em uma 

cronificação dos distúrbios (por consequência da 

institucionalização), sendo assim o resultado da impossibilidade 

de se obter assistência fora destes hospitais – inviabilizando a 

erradicação destes centros que ainda possuem práticas 

manicomiais. 

Fica evidente, portanto, que a política de asilamento fere 

os direitos constitucionais e não condiz com a atual política 

estabelecida pela reforma psiquiátrica. Entretanto, a retirada 

repentina dos hospitais em questão, nesse momento, pode 

resultar em um agravamento dos casos, uma vez que pode 

restringir o acesso ao cuidado em saúde mental, considerando 
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que a RAPS ainda não apresenta a cobertura necessária. 

Dessa forma, o presente trabalho enfatizou a importância e a 

urgência da discussão pelos gestores de saúde acerca da 

necessidade de políticas voltadas para aumentar o acesso ao 

sistema, bem como aprimorar a logística da rede e a 

capacidade tecnológica disponibilizada para os tratamentos dos 

usuários do sistema. Além disso, o presente trabalho alertou 

para a atual falta de dados disponíveis em relação à saúde 

mental nacional e para a necessidade de maiores e mais 

detalhados estudos sobre o atual impacto da rede de 

atendimento psicossocial, para que dessa forma, se tenha um 

avanço nas políticas de saúde mental. 
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RESUMO: Ao contrário de algumas doenças tropicais 
negligenciadas, o envenenamento por picada de cobra é 
impossível de eliminar. As serpentes peçonhentas, embora 
muito perseguidas pelos seres humanos, seja por temor ao 
acidente, geralmente grave, ou por conceitos místicos ou 
religiosos, desempenham um papel importante em 
ecossistemas complexos, incluindo a contenção biológica 
natural de pragas agrícolas como, por exemplo, 
roedores. Porém, o envenenamento por picada de cobra pode 
ser controlado e seus impactos físicos, psicológicos e 
socioeconômicos reduzidos por meio de gestão inovadora e 
intensificada do agravo, de investimento proporcional em novas 
ferramentas de diagnóstico, tratamento e controle e de acesso 
melhorado a um conjunto de antivenenos bem regulados, 
adequados,seguros, acessíveis e clinicamenteeficazes, assim 
como investimentos em pesquisa e ensino continuado de 
equipes de saúde. Esse trabalho propõe uma revisão 
bibliográfica sobre o ofidismo enquanto doença tropical 
negligenciada de impacto na saúde pública global. Apresenta 
informações atualizadas sobre o agravo no mundo, sua forte 
relação socioeconômica, principalmente em países mais pobres 
e as ultimas investidas da Organização Mundial de Saúde no 
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sentido de reduzir esse agravo no mundo, a partir de estratégias 
de fortalecimento de sistemas de saúde, do empoderamento de 
comunidades afetadas, dos intercâmbios inter e 
intrainstitucionais e do incentivo ao acesso aos tratamentos 
com antivenenos eficazes.  
Palavras-chave: Animais peçonhentos. Antivenenos. Doença 
tropical negligenciada.Ofidismo. Snakebite. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As cobras são um grupo diversificado de animais 

encontrados em todos os continentes, com exceção da 

Antártica, no extremo sul da Tasmânia e tão ao norte quanto o 

Círculo Polar Ártico. Eles são encontrados no oceano e outros 

corpos d'água e em altitudes de até 16.000 pés (cerca de 5000 

m). As cobras podem ser fossoriais, terrestres, arbóreas, 

aquáticos ou combinações dos mesmos. Eles são encontrados 

nos biomas dos desertos mais quentes e secos do mundo aos 

mais úmidos como florestas tropicais ao redor do equador. Eles 

variam em todos os tamanhos, formas, e cores. A maior 

espécie, Python reticulatus (píton-reticulada), pode atingir 9 m 

de comprimento e pesar até 180 kg, enquanto a menor cobra, 

Leptotyphlops carlae (Barbados threadsnake) pode atingir um 

comprimento de apenas 10 cm. As cobras adaptaram seu 

tamanho corporal e forma para acomodar seus estilos de vida 

e comportamentos de predação   (CHEEK & CRANE, 2017).  

Taxonomicamente, as cobras estão na ordem 

Squamata, junto com os lagartos. A ordem Squamata é ainda 

dividida em três subordinados: Lacertilia (lagartos), 

Amphisbaenia (lagartos de minhoca), e Serpentes (cobras). 

Serpentes contêm aproximadamente 3.400 espécies em 500 
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gêneros e duas infraordens: Scolecophidia, a cobras cegas e 

de linha, contém cinco famílias e 15 gêneros; Alethinophidia 

contém o restante das espécies de cobras e é composta de 20 

famílias e nove subfamílias (CHEEK & CRANE, 2017).  

Os acidentes com serpentes desde tempos remotos 

povoam o imaginário popular sempre dotados de um significado 

místico. Fato é que o homem e serpente sempre se 

relacionaram, e apesar de um não fazer parte da cadeia 

alimentar do outro, com raras exceções, os encontros casuais 

geralmente acabam com prejuízo para um dos lados, seja o 

homem ferindo ou matando a serpente, ou o contrário 

(MATTOS & IGNOTTI, 2020). 

A picada de cobra é um problema de saúde pública 

mundial, por sua significativa morbidade, letalidade, 

subnotificação e dificuldade de acesso às unidades de saúde e 

ao antiveneno. Em 2009, a Organização Mundial de Saúde 

incorporou os acidentes ofídicos à Lista de Doenças Tropicais 

Negligenciadas.  Estima-se de 81.000 a 138.000 mortes 

anualmente globalmente, a maioria em áreas rurais pobres, 

muitas vezes desprovidas de assistência médica e registro 

adequado dos dados (VONGPHOUMY, et al. 2015; CASTRO et 

al. 2019; RIBEIRO et al. 2019; SANTOS et al. 2018).  

No Brasil são notificados anualmente cerca de 28.000 

acidentes com serpentes, envolvendo quatro gêneros 

clinicamente relevantes: Bothrops, Crotalus, LachesiseMicrurus 

(CASTRO et al. 2019; RIBEIRO et al. 2019; SANTOS et al. 

2018). O ofidismo pode estar relacionado a fatores ambientais 

e socioeconômicos, com ocorrência mais comum em períodos 

de maior pluviosidade e temperatura, e, em algumas regiões de 

caráter rural, estar relacionado à atividade agropecuária 
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(RIBEIRO et al. 2019). O impacto decorrente da alta morbidade 

e mortalidade desses acidentes afeta tanto a saúde como a 

economia dos países atingidos e nas regiões tropicais e 

subtropicais afetam principalmente pessoas em situação de 

pobreza. As populações humanas nessas condições sofrem por 

conta do acesso precário e deficiente aos serviços de saúde ou 

pela escassez ou inespecificidade de soro antiofídico, que é o 

único tratamento específico (MAGALHÃES, 2017). 

O envenenamento por picada de serpente peçonhenta é 

uma emergência médica que aflige particularmente as pessoas 

mais pobres do mundo que vivem em comunidades com os 

mais baixos índices de qualidade de vida. Quanto mais cedo a 

vítima receber um tratamento eficaz, maior será a probabilidade 

de uma recuperação completa e de um retorno precoce à vida 

normal. Há mais de 120 anos, a pedra angular do tratamento da 

picada de cobra tem sido a administração de imunoglobulinas 

derivadas de animais (antivenenos) (WILLIAMS et al. 2019). 

A maioria dos antivenenos são produzidos a partir do 

plasma hiperimune de cavalos ou ovelhas, e os métodos 

usados mudaram muito pouco nos últimos 50 a 60 anos. 

Consequentemente, a qualidade e a segurança de alguns 

antivenenos permanecem ruins. Ineficiências de produção, 

demanda de mercado inadequada, baixos volumes de 

fabricação, limitações de armazenamento e problemas de 

distribuição se combinaram com financiamento inadequado 

para aquisições, treinamento deficiente dos profissionais de 

saúde e tendência local para a cura tradicional para criar um 

mercado frágil com risco de colapso em muitas partes do mundo 

(WILLIAMS et al. 2019). 
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Segundo Williams e seus colaboradores (2019), as 

fragilidades encontradas no mercado explicam por que, para 

grande parte do século passado, a produção de antivenenos 

tem sido amplamente domínio da saúde pública laboratórios, 

poucos dos quais devidamente capitalizados para acompanhar 

as modernas tecnologias de fabricação de produtos 

farmacêuticos. E embora os fabricantes privados tenham obtido 

um papel cada vez mais importante durante as últimas quatro 

décadas, especialmente na Ásia e na África, a natureza do 

mercado limita sua capacidade de recursos, de infraestrutura e 

inovação. Como consequência, observa-se o pouco incentivo 

para inovação ou investimento em novos processos 

tecnológicos. 

 O verdadeiro impacto do envenenamento por serpentes 

é encoberto pela ausência de dados confiáveis sobre a 

epidemiologia desse problema, praticamente em todo o 

mundo.  Além dos fracassos de notificação, muitos pacientes 

não procuram assistência médica, ou são tratados e 

transferidos para outro local, tornando-os invisíveis para o 

sistema de saúde. Outro problema importante é o impacto das 

sequelas anatômicas e funcionais que podem ser induzidas por 

essas mordidas, e embora o número seja desconhecido, 

estima-se que seja muito maior que o número de mortes. A 

notificação compulsória de acidentes ofídicos é definitivamente 

um contribuinte positivo para a melhoria da informação, mas 

são necessários grandes esforços nos níveis local, regional e 

nacional para esse fim (CUPO, 2015).  

 No panorama global de incidência de ofidismo, o Brasil é 

o terceiro país, junto ao Vietnã, em número de acidentes com 

serpentes peçonhentas no mundo, atrás apenas de Índia e Sri 
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Lanka. Por se tratar de um fenômeno que ocorre de forma muito 

mais vultosa em regiões tropicais, onde os indivíduos carecem 

de sistemas de saúde plenamente organizados e preparados, 

bem como meios para acessá-lo, este agravo foi incluído na 

Lista de Doenças Tropicais Negligenciadas (MATTOS & 

IGNOTTI, 2020). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou 2,7 

milhões de acidentes ofídicos com humanos anualmente no 

mundo (MATTOS & IGNOTTI, 2020).  A picada de cobra é uma 

causa frequentemente negligenciada de mortalidade e 

morbidade e afeta principalmente comunidades rurais pobres 

da Ásia e da África Subsaariana, onde status socioeconômico 

e práticas agrícolas contribuem para o aumento da interação 

entre cobra e humanos. Há também importância em saúde 

pública em áreas tropicais da África, Ásia, América Latina e 

Papua Nova Guiné. Além de afetar humanos, picadas de cobras 

peçonhentas também podem atingir o gado, criando 

dificuldades econômicas para comunidades já empobrecidas. A 

distribuição cosmopolita desses animais com importância 

médica, torna a picada de cobra um desafio global 

(LONGBOTTOM et al. 2018). 

Na África a picada de cobra também apresenta 

problemas socioeconômicos significativos, com um impacto 

igual e superior a de muitas outras doenças tropicais. Os 

trabalhadores, principalmente os da agricultura de subsistência, 

estão em maior risco. Pode, também, contribuir para ansiedade 

crônica, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. 

Alguns possíveis motivos para a lacuna entre a gravidade do 

problema e a falta de engajamento e produção de dados 

incluem: a maioria das vítimas reside em áreas remotas, rurais 
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e empobrecidas, com pouca representação política; 

infraestruturas de estradas e ambulâncias ruins que acarretam 

atrasos no tratamento; hospitais rurais são muitas vezes 

inadequadamente equipados para gerenciar com eficácia os 

pacientes com picadas de cobra; treinamento deficiente de 

médicos e enfermeiros no diagnóstico e tratamento dos 

envenenamentos por picada de cobra e problemas de falha de 

mercado de antiveneno como: baixa demanda por antivenenos 

por parte dos governos que consideram a picada de cobra como 

baixa prioridade; antivenenos mais baratos ou ineficazes, que 

lotam o mercado e por fim falta de controle de qualidade e 

regulamentação dos antivenenos (KOFI ANNAM 

FOUNDATION, 2016). 

Em comunidades da região de savana da África 

Ocidental, notadamente no Benin, Burkina-Faso, Camarões, 

Chade, Gana, Nigéria, Senegal e Togo, a incidência precisa de 

picada de cobra é difícil de determinar e é frequentemente 

subestimada. Uma estimativa inicial no nordeste da Nigéria 

relatou uma incidência de mordidas de 500 por 100.000 

habitantes por ano com uma mortalidade natural de 12–20%. 

Um estudo mais recente estimou mais de 314.000 picadas, 

7.300 mortes e quase 6.000 amputações ocorrendo anualmente 

na África Subsaariana. Como uma condição que afeta 

moradores rurais pobres e vulneráveis, não é apenas um 

grande problema de saúde, mas também um grande 

impedimento para a prosperidade econômica da perda de renda 

após incapacitação inicial, hospitalização, incapacidades de 

longo prazo e mortes prematuras (HABIB et al. 2015).  

Nos países da Ásia esse negligenciamento também é um 

problema de saúde pública. No Laos, um dos países menos 
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desenvolvidos da Ásia, que tem cerca de 25% da  população 

vivendo na pobreza e desenvolvendo práticas florestais e 

agrícolas, a incidência de picadas de cobras é elevada, embora 

elevada também seja a subnotificação (VONGPHOUMY et al. 

2015). 

No Brasil os acidentes causados por animais 

peçonhentos constituem importante causa de 

morbimortalidade, principalmente entre a população do campo, 

floresta e águas, configurando também um acidente de 

trabalho, mas, apesar disso, são negligenciados no âmbito das 

políticas públicas, mesmo  sendo a segunda causa de 

envenenamento humano, ficando atrás apenas da intoxicação 

por uso de medicamentos. As causas dos acidentes de trabalho 

podem estar associadas a fatores como: diversidade zoológica 

e ecológica locorregional, trabalho com proximidade com os 

meios naturais, altos índices pluviométricos, diferenças 

culturais (como a percepção do animal pela população), 

modificações antrópicas do meio ambiente, condições de 

trabalho precárias, dificuldade de atuação das equipes de 

vigilância em saúde do trabalhador onde estas atividades 

econômicas são desenvolvidas, e baixa escolaridade do 

trabalhador. Infelizmente, a real magnitude dos acidentes de 

trabalho com animais peçonhentos no país ainda não é 

conhecida devido à subnotificação (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2019). 

 Segundo dados do Ministério da Saúde – Brasil (2019), 

as serpentes continuam sendo, em números absolutos, os 

principais agentes responsáveis pelos acidentes de trabalho 

causados por animais peçonhentos notificados.  A zona rural e 

as áreas de plantio são os locais de maior exposição a 
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acidentes ofídicos, o que pode contribuir para explicar o 

predomínio de acidentes com serpentes aqui observados, já 

que o maior número de casos ocorreu com trabalhadores da 

agricultura. Os resultados encontrados sobre a prevalência do 

sexo masculino e a ocorrência de acidentes na idade produtiva 

da população também foram observados por outros autores, 

assim como a baixa escolaridade. O predomínio do sexo 

masculino pode ser explicado devido a uma maior participação 

em atividades extrativistas como caça, pesca e lavra da terra.   

A magnitude deste problema para a população de 

trabalhadores do campo, floresta e águas pode causar grande 

impacto sobre a produtividade e a economia, além de 

sofrimento para a sociedade, o que é inaceitável, tendo em vista 

que os acidentes de trabalho, em sua maior parte, são evitáveis 

e expressam negligência e injustiça social (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Estudos apontam que modificações ambientais 

provocadas pela ação do homem aumentam risco a exposição 

a doenças negligenciadas como o ofidismo e atuam 

negativamente na qualidade de vida da população (HAMDAN 

et al. 2015). O aumento dos acidentes provocados por estes 

animais pode estar ligado a alterações climáticas ocorridas ao 

longo dos anos, desmatamentos que provocaram 

desequilíbrios ecológicos; crescimento urbano desordenado; 

falta de saneamento; acúmulo de lixo em terrenos baldios, 

faixas marginais de estradas e parques, fazendo com que estes 

acidentes ocorram fora do ambiente natural das serpentes, nas 

proximidades de casas e em plantações (RITA et al. 2016).   

No período de 2008 a 2017 segundo os dados do SINAN 

(MS-DATASUS), O Brasil teve 1.504.886 notificações de 
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acidentes ofídicos sendo 520.663 (34,60%) na Região Sudeste, 

480.356 (31,91%) na Região Nordeste, 276.525 (18,38%) na 

Região Sul, 146.758 (9,76%) na Região Norte e 80.584 (5,35%) 

na Região Centro-Oeste. Os dados mostram que com 

predominância de ambientes urbanos, como os estados do 

sudeste, assumem a primeira posição em número de 

ocorrências nos últimos 10 anos (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

SAÚDE- DATASUS, 2020). 

Acidentes por serpentes peçonhentas não somente em 

áreas rurais, mas também nas áreas urbanas do município do 

Rio de Janeiro, e no resto do País, são responsáveis por vários 

casos graves, levando a sequelas e mortes. Boa parte das 

complicações nesses acidentes deve-se a erros no diagnóstico 

clínico conduzindo a tratamentos nos quais não são utilizados 

os soros específicos corretos e também pela falta de expertise 

no reconhecimento da espécie de serpente causadora do 

acidente. Não obstante a falta de conhecimento dos 

profissionais de saúde em relação ao tema, a supressão dos 

campos para o preenchimento da informação quanto à 

presença de sequelas nas fichas de notificações, tem 

inviabilizado uma análise mais precisa e completa dos dados, 

com consequente minimização da real importância, no contexto 

de saúde pública, dos acidentes ofídicos no território brasileiro. 

Apesar da notificação dos acidentes por animais peçonhentos 

ser obrigatória, acredita-se que o número de subnotificações 

seja significativo e mesmo dentre os acidentes notificados, o 

número de acidentes nos quais haja sequelas seja de número 

elevado, transformando esse agravo em um grande problema 

de saúde pública, inquestionavelmente negligenciado no Brasil 

(MACHADO, 2018). 
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O objetivo deste trabalho é apresentar um panorama 

mundial dos acidentes por serpentes peçonhentas, a partir de 

uma revisão bibliográfica sobre o tema, priorizando a 

abordagem do ofidismo como doença tropical negligenciada. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre os acidentes 

com serpentes peçonhentas e sua ocorrência no mundo.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas plataformas de 

literatura acadêmica: National Center for Biotechnology 

Information (NCBI), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Periódicos da CAPES, PubMed, Cochrane Library,  SciELO, 

Site Oficial - Snakebite–WHO1 e Site Oficial Ministério da Saúde  

DATASUS – Brasil2, onde foram encontradas 23 referencias, 

sendo uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, 

um trabalho de conclusão de curso (TCC) e vinte artigos. Na 

pesquisa realizada, foram selecionadas 18 referências para a 

composição deste trabalho. 

Os idiomas selecionados foram o português, o espanhol 

e o inglês. E as palavras-chave utilizadas: snakebite, ofidismo, 

serpentes peçonhentas, doença tropical negligenciada, 

envenenamento, neglected tropical disease, snake poison, 

SINAN, animais peçonhentos.  

Os operadores booleanos usados foram “AND” e “OR”. 

O critério de seleção dos artigos foi que estivessem 

limitados cronologicamente aos anos selecionados e 

 
1 https://www.who.int/healthtopics/snakebite#tab=tab_1 
2 http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php 
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abordassem o ofidismo como doença tropical negligenciada e 

seu impacto na saúde de países nos continentes diversos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O envenenamento por picada de cobra é uma causa 

frequentemente negligenciada de mortalidade e morbidade. Os 

dados relacionados à ecologia das serpentes, principalmente 

peçonhentas, e as intervenções existentes sobre picada de 

cobra são escassos, limitando as iniciativas precisas de 

estimativa da quantidade dos acidentes. A baixa consciência 

global impede novas intervenções, recursos de saúde 

adequados, para treinamento contínuo de equipes de saúde e 

produção de antivenenos eficientes e adequados,e assistência 

médica disponível.  

Um estudo multicêntrico, publicado em 2018 pela Lancet, 

envolvendo pesquisadores de instituições de pesquisa e 

assistência em saúde do Reino Unido, Austrália, Estados 

Unidos, e Suíça, com financiamento de Bill & Melinda Gates 

Foundation, sintetizou dados atualmente disponíveis para 

identificar as populações mais vulneráveis ao risco de picada 

porserpentes peçonhentas e onde são necessários dados 

adicionais para gerenciar esse problema global. 

Esse estudo identificou populações mais vulneráveis a 

278 espécies de cobras medicamente importantes, utilizando 

opiniões de especialistas, faixas de espécies refinadas por 

dados de ocorrência disponíveis publicamente e análises 

multivariadas, informações sobre terapias efetivas e métricas 

de qualidade e acessibilidade dos serviços de saúde.  
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Das 278 espécies de cobras consideradas, a base de 

dados de antivenenos da OMS documenta que qualquer forma 

de antiveneno (monoespecífica ou polivalente) existe para 159 

espécies. Destacaram locais em que a combinação da 

presença de uma variedade de cobras venenosas, 

desigualdades na assistência médica e acessibilidade e a 

possível ausência de terapia eficaz podem contribuir para o 

aumento da vulnerabilidade do envenenamento por picada de 

cobra. 

 Para identificar até que ponto as picadas de cobra 

poderiam variar globalmente como um problema de saúde 

pública, foram avaliados três dimensões principais: existência 

de qualquer terapia antiveneno comercializada, qualidade dos 

cuidados de saúde e opções de tratamento disponíveis e 

acessibilidade geográfica aos cuidados de saúde. 

Quanto à distribuição de espécies de serpentes de 

importância médica, através da combinação de dados 

publicamente disponíveis, foi fornecido uma superfície 

mostrando os intervalos de 278 espécies de serpentes por 5 × 

5 km de área globalmente. Dada a ampla distribuição de cobras, 

aproximadamente 6,85 bilhões de pessoas vivem dentro da 

faixa de uma ou mais das espécies consideradas. Os Hotspots 

de diversidade de cobras venenosas incluem a Bacia do Congo, 

sudeste da Ásia e América Latina, como regiões mais 

impactadas.  

Para a avaliação do uso de antivenenos, foi usando o 

único banco de dados disponível abertamente para 

disponibilidade de antiveneno e identificados 119 (43%) das 

278 espécies mapeadas sem terapia específica. Os  Hotspots 

de espécies sem antiveneno listado ocorrem em toda a África 
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Ocidental (por exemplo, Gana tem ≤ 7 espécies por célula), 

África Central (por exemplo, Camarões tem ≤ 7 espécies por 

célula), América do Sul (por exemplo, Colômbia tem ≤ 7 

espécies por célula) e o sul da Ásia (por exemplo, a Índia tem ≤ 

6 espécies por célula). Entre as espécies de cobra sem terapia, 

Myanmar e Bangladesh têm o maior número (≤ 3 espécies por 

célula), com áreas na África Ocidental (Mali, Senegal e Guiné) 

e a Namíbia tendo até duas espécies com terapia ineficaz por 

célula. 

As populações que vivem dentro dessas variedades de 

espécies de serpentes variam muito em termos de 

acessibilidade a centros populacionais e a possíveis unidades 

de cuidados de saúde. Embora os antivenenos sejam 

implantados em unidades de saúde de alguns países com 

comunidades muito pequenas, essa implantação não é 

universal e ainda há ausência de dados exatos para o acesso 

aos tratamentos com os antivenenos, portanto foi fundamental 

para o estudo integrar aa influência do tempo de viagem aos 

serviços de saúde. 

Grandes áreas do Sudão, Argélia, Indonésia, Papua 

Nova Guiné, Colômbia e Peru, foram considerados os Hotspots 

para essa avaliação que envolvem o tempo entre o acidente e 

o atendimento disponível. Para ilustrar trazem como exemplo, 

2.531.665 pessoas (78,71% da população) vivem dentro de 

uma variedade de espécies de serpentes no Sudão do Sul e 

624.204 pessoas (89,89% da população) em Papua Nova 

Guiné vivem mais de 1 h de locais com 50.000 pessoas ou 

mais; globalmente, 750 - 19 milhões de pessoas (10% a 95% 

da população) potencialmente em risco de envenenamento por 

picada de cobra vivem mais de 1 h em áreas urbanas de alta 
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densidade, aumentando a probabilidade de resultados de 

mortalidade após o envenenamento.  

Populações vulneráveis, ou seja, pessoas em regiões 

geográficas que vivem dentro da faixa de qualquer espécie de 

cobra, que também viviam a mais de 3 h de grandes centros 

urbanos. Outros países que também sofrem importante impacto 

sobre a relação exposição ao acidente e acesso ao tratamento, 

em regiões onde vivem cerca de 92,66 milhões de indivíduos 

vulneráveis, são Angola, Paquistão, Indonésia, Etiópia e a 

República Democrática do Congo. Quando o estudo exclui a 

informação sobre a existência de antivenenos, 146,70 milhões 

de pessoas vivem em áreas remotas sem provisão de cuidados 

de saúde de qualidade. 

A importância que os acidentes com serpentes 

peçonhentas vem ganhando ao longo do tempo, ganhou força 

quando em Junho de 2017, o envenenamento por picada de 

cobra foi o tema de uma resolução aprovada pela Assembleia 

Mundial da Saúde em maio de 2018 e a Organização Mundial 

de Saúde cria uma pagina oficial para o tema “ofidismo”.  

Em 23 de maio de 2019 a Organização Mundial de 

Saúde lança uma estratégia global para controle e prevenção 

do envenenamento por picada de cobra, envolvendo quatro 

ações prioritárias e com uma perspectiva de redução de 50% 

dos acidentes até o ano de 2030. Os objetivos dessa estratégia 

são gerar adesão dos Estados Membros e das múltiplas partes 

interessadas para a implementação da estratégia global; 

mostrar a experiência do país e colaborações com atores não 

estatais e mobilizar recursos para apoiar a implementação da 

estratégia global, em suas áreas prioritárias: ações para 

garantir o fornecimento sustentável e a acessibilidade de 
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antivenenos seguros e eficazes;  capacitar e engajar 

comunidades; fortalecimento dos sistemas de saúde e parceria, 

coordenação e recursos.   

Quanto ao tratamento dos acidentes ofídicos, o uso de 

antiveneno específico é uma das principais medidas de controle 

do envenenamento. É feito a partir da administração 

endovenosa de soro antiofídico, pois a via intramuscular, 

subcutânea ou associação de vias são menos eficazes e mais 

lentas para o tratamento que deve ser feito o mais breve 

possível. A combinação de antivenenos específicos e o 

atendimento rápido ao acidentado podem diminuir a morbidade 

e salvar vidas, pois o tempo para o atendimento das vítimas é 

diretamente proporcional ao risco de morbidade e mortalidade 

do acidente. 

Porém a eficácia de qualquer antiveneno pode ser 

afetada por uma série de problemas. Por isso é fundamental 

garantir que os venenos corretos sejam usados para produzir o 

plasma imune a partir do qual o antiveneno é feito e que os 

cavalos ou outros animais usados para gerar este plasma rico 

em anticorpos sejam saudáveis, bem cuidados e recebam 

excelente supervisão veterinária pode fazer uma grande 

diferença na qualidade e eficácia do produto final.   

Outro fator que deve ser observado é o fortalecimento da 

capacidade dos fabricantes, da mesma forma, construir 

sistemas regulatórios fortes que possam fornecer governança 

robusta para esses medicamentos exclusivos também é 

essencial. No centro da estratégia de controle está o desafio de 

melhorar o acesso a antivenenos de alta qualidade que sejam 

adequados para uso nas regiões em que são comercializados 

e desenvolver mecanismos para aumentar sua disponibilidade 
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por meio de compras coletivas em massa por consórcios 

(governos, organizações não governamentais, doadores de 

ajuda) ou através de outros novos e eficientes esquemas de 

fornecimento e distribuição.  

Tão importante quanto a produção é a distribuição, então 

é vital projetar vias de distribuição e sistemas para garantir que 

os antivenenos estejam disponíveis em locais próximos às 

regiões de maior ocorrência de acidentes. A maioria das 

pessoas que precisam de antiveneno não pode pagar o custo 

atual da maioria dos produtos disponíveis. Financiá-los de 

forma que nenhum paciente ou sua família tenha que pagar 

mais do que um custo nominal e equitativo pelo tratamento é 

outro passo para aumentar a acessibilidade. 

Com o intuito de melhorar o tratamento dos acidentes por 

serpentes peçonhentas, a Organização Mundial de Saúde vem 

apoiando os países membros em quatro grandes ações: 

capacitação para o tratamento; acesso precoce a antivenenos 

seguros, baratos e eficazes; reforçar os testes e ferramentas de 

diagnóstico e aumentar a conscientização sobre a reabilitação 

por picadas de cobra, que serão descritos a seguir. 

Em relação à capacitação para tratamento: a redução do 

problema de envenenamento começa com a melhoria da 

educação sobre seu risco e com o treinamento de equipes 

médicas e profissionais de saúde nos países afetados. 

A necessidade de fornecer acesso precoce a 

antivenenos seguros, baratos e eficazes, melhorar o acesso 

aos antivenenos é essencial para minimizar a morbidade e 

mortalidade e é um componente importante da estratégia da 

OMS para prevenir e controlar esses envenenamentos. Os 

antivenenos permanecem como o único tratamento disponível 
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para prevenir ou reverter os efeitos do envenenamento, quando 

administrados precocemente e em doses terapêuticas  

adequadas. Eles estão incluídos na Lista Modelo de 

Medicamentos Essenciais da OMS. 

Para reforçar os testes e ferramentas de diagnóstico é 

necessário desenvolver novas metodologias de modo a 

melhorar a vigilância do ofidismo, permitindo a identificação 

retrospectiva em amostras de patologia de imunotipos de 

veneno de várias espécies de cobras.Testes e métodos de 

diagnóstico reforçados podem melhorar o relato da picada de 

cobra e ajudar a determinar as necessidades ideais de 

antiveneno para as regiões. 

E por fim, sobre a reabilitação por picadas de cobra é 

preciso aumentar a conscientização sobre o envenenamento 

como um importante problema de saúde pública mobilizando 

com organizações que trabalham com pessoas acidentadas e 

é essencial melhorar o acesso e a equidade para as vítimas. As 

picadas de cobra podem causar uma variedade de deficiências, 

podendo levar à perda substancial do uso do membro ou 

mesmo à amputação. Em alguns países, as vítimas ficam 

atoladas na pobreza e podem ser socialmente condenadas ao 

ostracismo.  

Portanto há futuro para os soros antipeçonhentos, isso 

porque o avanço contra o ofidismo prossegue com a condução 

de Ensaios Clínicos. Nos EUA, um estudo prospectivo, mul-

ticêntrico, cego, randomizado, controlado, fase III, comparou a 

eficiência dos antivenenos, contra a coagulopatia tardia seguida 

de hemorragia e morte no pós-alta, dos envenenamentos por 

Crotalíneos, por exemplo.  
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Estudos pré-clínicos com soro poliespecífico mexicano 

(BIRMEX), baseados na epidemiologia dos acidentes por 

Bothrops jararaca muito comum no Brasil, B. atrox, espécies do 

Peru e Colômbia, B. diporus encontrados na Argentina, B. 

mattogrossensis da Bolívia e B. asperna da Costa Rica, 

apontaram neutralização cruzada, mas baixa contra atividades 

de fibrinogenante e coagulante de B. aspere B. atrox presentes 

na Colômbia.  

O desenvolvimento de um soro regional para o 

continente asiático, vem de encontro às recomendações da 

OMS, para que os países pobres se estruturem para produzir e 

testar. Também a Índia, através do projeto “Snake Mitigation 

Project” (MCBT) já coletou veneno de diversas espécies e 

procedências, com a intenção de produzir um soro antiofídico 

uniformemente potente e efetivo para todo país com o  objetivo 

de diminuir óbitos, hospitalizações e morbidades severas, 

particularmente amputações. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os acidentes com serpentes peçonhentas tem se 

mostrado um problema de saúde pública global há muitos anos, 

afetando todos os continentes, mas principalmente países mais 

pobres, com práticas agrícolas e extrativistas tradicionais, que 

apresentam dificuldades no acesso à sistemas de saúde ou 

tratamentos antiveneno eficientes, muita subnotificação  e 

populações e sistemas públicos de saúde com poucos ou 

nenhum incentivo em pesquisa e produção educativa em saúde 

ou ambiental. Esses aspectos fortalecem o caráter de doença 

tropical negligenciada e reforça a importância em investimentos 
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nesse setor e inovações de políticas públicas para o 

atendimento das populações afetadas, para a educação 

continuadas de profissionais de saúde e na formação de novos 

profissionais que possam olhar com mais atenção esse agravo 

que afeta a tantos no mundo.  

Identificar populações que possam estar vulneráveis aos 

resultados mais graves do envenenamento por picada de 

serpentes peçonhentas é importante para priorizar a coleta e o 

agrupamento de novos dados, reforçar o tratamento desses 

envenenamentos, fortalecer os sistemas de saúde existentes e 

implantar intervenções atualmente disponíveis e futuras, como 

capacitação continuada de equipes de saúde, educação em 

saúde e educação ambiental para comunidades mais 

vulneráveis e produção e oferta de antivenenos eficientes, onde 

se fizer necessário.  

O incentivo às pesquisas sobre o envenenamento por 

picada de cobra, tanto do ponto de vista ecológico quanto de 

saúde pública, pode ser um instrumento para melhorar as 

estimativas futuras do ônus desse agravo.  

Melhorar a qualidade das informações é outra questão 

fundamental para a vigilância epidemiológica, para a 

elaboração de estratégias e políticas públicas de promoção de 

saúde e prevenção do ofidismo. Assim como em outras 

Doenças Tropicais Negligenciadas, o controle do 

envenenamento por picadas de cobra é dificultado por dados 

epidemiológicos de baixa qualidade e investimento igualmente 

pobre em ferramentas de diagnóstico, intervenção ou 

analíticas.  

Para isso é importante o fortalecimento das unidades de 

saúde assim como a capacitação contínua das equipes de 
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saúde principalmente as que estão inseridas nas regiões onde 

se apresentam as populações mais vulneráveis. Do mesmo 

modo o engajamento e educação das comunidades, no sentido 

de ajudar na compreensão da dinâmica e vida desses animais 

e desse modo auxiliar na prevenção dos acidentes e desse 

modo comunidades mais pobres e vulneráveis no mundo 

possam ter a chance de viver vidas saudáveis e produtivas. 

O conhecimento sobre a epidemiologia dos acidentes, 

suas taxas de incidência morbidade, letalidade os padrões de 

distribuição de serpentes peçonhentas, assim como suas 

características fisiológicas e comportamentais, torna-se 

essencial para a prevenção e tratamento adequado dos 

acidentes ofídicos, de forma que qualquer potencial mudança 

de algum destes itens confere total preocupação para o controle 

deste agravo. A mudança da distribuição destas espécies pode 

provocar mudança na forma como o soro específico é 

distribuído atualmente assim como, também, as possíveis áreas 

de risco onde demandariam maior atenção do poder público. 

A criação de um fundo global para a pesquisa e produção 

de soros, semelhante aos existentes para vacinas, coordenado 

pela OMS, reunindo organizações internacionais, agências 

governamentais, institutos de pesquisa e patrocinadores vem 

sendo muito discutida pela comunidade científica. Tais medidas 

terão sucesso mediante estudos epidemiológicos robustos, 

análises em amplos bancos de dados, fornecendo relações 

entre a incidência de acidentes e condições ambientais. 
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RESUMO: O SARS-CoV-2, agente etiológico da COVID-19, é 
um patógeno emergente de elevada transmissibilidade do qual 
até o momento não há terapêutica específica disponível. Em 
janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto desta doença, 
constituía uma emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional. Os primeiros casos da COVID19 no Brasil foram 
notificados em fevereiro de 2020. O isolamento social foi uma 
das estratégias tomadas para evitar a disseminação em massa 
do vírus, contudo essa estratégia ocasionou uma grande 
alteração no modo de vida da população como um todo. O 
presente trabalho buscou avaliar a possibilidade da existência 
de transtornos emocionais causados mediante o isolamento 
social, o índice de infectados e as mudanças na rotina dos 
praticantes de atividades físicas durante a pandemia no 
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município de João Pessoa. O mesmo desenvolveu-se por meio 
da aplicação de questionário elaborado no Google Forms, com 
questões sobre o perfil socioeconômico e fatores associados ao 
isolamento. Pode-se  observar que 53,1% dos respondentes 
afirmaram ter desenvolvido algum transtorno emocional e que 
o mesmo interferiu significativamente na sua qualidade de vida.  
Verificar ainda que 17,2% dessas pessoas afirmou ter sido 
infectado e que desses apenas 34,2% fez algum tipo e exame 
diagnóstico, sendo os outros 65,8% diagnosticados apenas 
clinicamente. O trabalho evidencia ainda o nível de insegurança 
da população em retomar as atividades corriqueiras. 
Palavras chaves: COVID-19. Isolamento Social. Qualidade de 
vida. Diagnóstico. 
 

INTRODUÇÃO 

Um surto de pneumonia causada por um novo 

coronavírus, atualmente conhecido como Síndrome 

Respiratória Aguda Grave do Coronavírus-2 (SARS-CoV-2), 

ocorreu em Wuhan, província de Hubei na China, em dezembro 

de 2019 (ZHOU et al., 2020). Neste período, um grupo de 

indivíduos foi admitido com febre, tosse, falta de ar e outros 

sintomas (WHO, 2020).  

Em menos de três meses após a detecção do primeiro 

caso de COVID-19 na China, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) lançou um alerta de pandemia, sendo notificados casos 

em 28 de março de 2020 em pelo menos 202 países, infectando 

aproximadamente 575.444 pessoas e causando ao menos 

26.654 mortes em todo o mundo nesse período.  

Suspeita-se que o número total de infecções relatadas 

por COVID-19 esteja subestimado, uma vez que casos leves ou 

assintomáticos podem não ser detectados. Estes indivíduos 
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assintomáticos são importantes na cadeia de transmissão, pois 

são capazes de propagar o vírus (KOBAYASHI et al., 2020; 

MIZUMOTO et al., 2020). 

Com o reconhecimento da OMS que a COVID-19 se 

tratava de uma pandemia, o Ministério da Saúde atualizou as 

definições operacionais, elevando a atenção em indivíduos que 

voltaram de viagens internacionais. As medidas, entretanto, não 

foram suficientes para se evitar a chegada da doença no Brasil 

e em 26 de fevereiro, em São Paulo, foi notificado o primeiro 

caso positivo para COVID-19 (WHO, 2020). 

Um mês depois, os casos confirmados saltaram para 

2.915 e no 36ª dia posterior da notificação do primeiro caso, o 

Brasil já tinha registrado 7.910 casos em todas as regiões do 

país (BRASIL, 2020). 

A COVID-19 tem trazido uma sensação de impotência 

frente a uma doença nova, sem medicamentos, nem vacina. 

Acrescido ao isolamento social imposto para tentar conter a 

doença, as inseguranças com relação ao futuro econômico 

individual e coletivo tem alterado a saúde mental da população. 

Ressalta-se que a literatura aponta que o isolamento social é 

uma das principais medidas não farmacológicas para o 

enfrentamento da pandemia da COVID-19 (BEZERRA et al., 

2020) 

Pessoas que diante ao número crescente de óbitos, e 

situações jamais antes vivenciados no seu dia a dia, sentem-se 

com medo e estão sofrendo comalguns transtornos 

psicológicos (DOS SANTOS, 2020). É preciso lembrar que o 

medo nessas circunstâncias, não é condição ou resposta 

emocional e individual, como afirma Moraes (2012), ele é uma 

estratégia de sujeição e controle social que faz das relações 
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uma ameaça permanente. Afinal, o vírus está circulando entre 

nós e o mesmo pode ser fatal para muitos, se tornando real a 

pior das ameaças: a morte biológica (MORETTI et al., 2020).  

As doenças mentais trazem uma diminuição da saúde 

física e expectativa de vida da população, além disso a maioria 

das pessoas não procuram tratamento devido ao tabu em torno 

de transtornos mentais que ainda persiste nos dias atuais 

(VASHIST, 2020). A depressão, por exemplo, pode impactar 

não só o a pessoa acometida, como todas as outras pessoas a 

sua volta. Isso tudo ressalta a importância da atenção aos 

cuidados com a saúde mental e a utilização de medidas 

preventivas para transtornos mentais, de modo a evitar um 

aumento de prevalência dessas doenças na população em 

especial em momentos como esses onde vivencia-se uma 

pandemia (ROGERS, 2020), (CULLEN, 2020)  

Do ponto de vista dessa pandemia, segue-se em 

concordância com Moraes (2012), de que o mundo 

contemporâneo e as complexas redes relacionais e interativas 

não derrotaram o medo e a doença. Pelo contrário, a pandemia 

vivenciada com a COVID-19 revelou a fragilidade 

psicoemocional da sociedade pós-moderna (MORETTI et al., 

2020) e suas consequências poderão permear a nossa 

sociedade por longos anos. 

Inumeras medidas de controle e prevenção da doença 

foram tomadas pelas autoridades sanitárias locais em 

diferentes esferas administrativas. Entretanto a medida mais 

difundida pelas autoridades foi a prática do distanciamento 

social, entendida de forma geral pela população e pela mídia, 

como isolamento social (FARIAS, 2020) 
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Todavia, o processo de isolamento social tem causado 

alguns impactos na vida das pessoas (FARIAS, 2020). Por isso, 

decidiu-se nesta pesquisa buscar compreender os principais 

efeitos desse isolamento social, no que tange a qualidade de 

vida da população, observando os fatores que podem contribuir 

ou atrapalhar nesse processo. 

  Em um período de reclusão domiciliar a população tende 

a adotar uma rotina sedentária, o que favoreceria a um aumento 

no ganho de peso corporal e surgimento de comorbidades 

associadas (LIMA JUNIOR, 2020) maior risco de doenças 

cardiovasculares, como obesidade, aumento da pressão 

arterial, intolerância à glicose, bem como transtornos 

psicossociais como ansiedade e depressão (FERREIRA et al., 

2020). 

Além disto, tem sido demonstrado que o risco de 

infecção do trato respiratório superior por coronavírus é 

potencialmente maior na presença de deficiência do sistema 

imunológico (CHANNAPPANAVAR, 2017). Neste sentido, a 

prática de exercício físico como medida benéfica para a 

melhora da imunidade é fortemente evidenciada na literatura 

(WHO, 2020).  

O Colégio Americano de Medicina do Esporte divulgou 

recentemente um guia em que sugere que a atividade física de 

intensidade moderada deva ser mantida no período de 

quarentena, salientando a importância para a saúde de cada 

minuto fisicamente ativo (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS, 

2020).  

Alinhada aos benefícios à saúde, a atividade física 

parece exercer um efeito positivo sobre vários processos 

cognitivos (DIAMOND et al., 2020; MADDEN et al., 2010) 
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tornando-se uma ferramenta indispensável para o 

desenvolvimento humano. Porém ficar em casa por períodos 

prolongados pode representar um desafio significativo para 

permanecer fisicamente ativo (LIMA JUNIOR, 2020). Os baixos 

níveis de atividade física podem ter efeitos negativos nos 

processos cognitivos dos indivíduos, adicionados ao próprio 

estresse do momento de isolamento social (HALL et al., 2020) 

Boa parte dos estudos sobre os impactos da atividade física 

durante o isolamento social parte da lógica dos seus efeitos em 

variáveis fisiológicas, como melhoria do sistema imunológico 

(Ladu et al., 2020). 

O primeiro estudo a relatar a importância da continuidade 

da prática de atividade física durante a pandemia da COVID-19 

teve como base a cidade de Wuhan na China (CHEN et al., 

2020), epicentro inicial da doença, onde as pessoas foram 

aconselhadas a continuar realizando suas atividades físicas 

mesmo que dentro de casa.  

Posteriormente, pesquisadores da Espanha e dos EUA 

(JIMÉNEZ-PAVÓN et al., 2020), com foco específico em idosos, 

ressaltaram a importância do exercício físico feito ao ar livre ou 

em casa como terapia para combater as consequências físicas 

e mentais da quarentena em função da pandemia da COVID-19 

(XAVIER, 2020). Pouco tempo depois pesquisadores 

brasileiros publicaram ponto de vista chamando atenção sobre 

a importância da prática das atividades sejam elas em casa ou 

ao ar livre, enfatizando, também, a importância da redução dos 

comportamentos sedentários durante a pandemia (LIMA 

JUNIOR, 2020).  

Ainda que os resultados aqui apresentados revelarem a 

tona apenas a percepção dos respondentes da pesquisa e não 
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da população como um todo, diante da necessidade da 

ampliação da base de conhecimento comum relacionada às 

estratégias para enfrentar a pandemia atual e formar fonte de 

conhecimentos para possíveis outras, as considerações aqui 

apresentadas podem lançar luzes sobre questões relevantes ao 

desenho de estratégias para reduzir problemas que o 

isolamento social pode causar em diferentes segmentos da 

sociedade. 

  O objetivo da pesquisa foi verificar, as mudanças nas 

práticas cotidianas das pessoas, em especial com relação a 

prática de atividade física e como elas estão sendo afetadas 

emocionalmente durante o isolamento social imposto pela 

pandemia da COVID-19. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa 

SARS-COV-2 (COVID-19): Uma abordagem ambiental e 

socioepidemiológica em praias e academias do município de 

João Pessoa, submetido ao comitê de ética e pesquisa de 

acordo com a Resolução nº 466/12 e aprovado sob número de 

parecer: 4.354.286 e Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) 38778420.8.0000.5188.Trata-se de 

um estudo transversal realizado a partir de um questionário com 

vinte perguntas objetivas no formato de pesquisa de opinião. 

Não foi necessário nenhum tipo de identificação dos 

respondentes e a participação foi voluntária. A pesquisa reuniu 

dados em meio ao universo da população de João Pessoa, 

mais especificamente entre aquela parcela que dispõe de 

algum equipamento digital com acesso à internet. O 
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questionário foi estruturado em quatro partes, para identificar o 

máximo de dados relacionados aos objetivos.  

1) Questões referentes ao perfil socioeconômico dos 

respondentes, contendo as variáveis de sexo, idade, estado de 

residência, escolaridade e faixa de renda.  

2) Questões referentes às condições epidemiológicas e de 

acesso ao serviço de saúde e realização de exames em caso 

de necessidade.  

3) Perguntas referente a possíveis transtornos emocionais 

(estresse, ansiedade , depressão, entre outros).  

4) A última parte apresentava perguntas sobre a prática de 

atividades físicas antes, durante a após a liberação das 

respectivas práticas, pós lockdown. 

O instrumento de coleta foi construído na plataforma 

Formulários Google e divulgado via internet, através dos 

aplicativos whatsapp, entre os dias 22 e 30 de outubro de 2020. 

Ao todo, obtiveram-se 256 respostas, todas pertencentes à 

moradores do município de João Pessoa. Só foram 

consideradas as respostas de pessoas com dezoito anos ou 

mais. Os dados foram tabulados em planilha de Excel e 

analisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a aplicação do questionário, observação das 

respostas acada pergunta formulada, conforme são 

apresentadas na tabela 1, tabulação dos dados e análise dos 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03w6Bcp8JjKqVYlaAUeMBPe0vnyPQ:1604328316891&q=lockdown&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjio7nbjOTsAhXTHLkGHUfZCXoQBSgAegQICxAu
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resultados, chegamos aos seguintes resultados. Entre os 

respondentes, 100 (39,1%) apresentavam faixa etária entre 18 

e 25 anos, 88 (34,4%) entre 26 e 32 anos, 55 (21,8%) entre 33 

e 56 anos e 12 (4,7%) maiores de 57 anos. Destes 188 (73,4%) 

eram do sexo feminino e 68 (26,6%) do sexo masculino.  

 

TABELA 1. Perguntas do questionário  x número de respostas 

válidas. 

Questões Pergunta Número de 
respostas 

válidas 

01 Qual a sua faixa etária? 256 
02 Qual o seu gênero? 256 
03 Qual a sua escolaridade? 256 
04 Qual a sua renda familiar mensal?  256 
05 Qual a sua religião? 256 
06 Você possui plano de saúde? 256 
07 Você usa o SUS para consulta médica e/ou 

emergencial? 
256 

08 Você considera que tem informações suficientes 
sobre as formas de prevenir a infecção pelo 
novo Coronavírus? 

256 

09 Você já foi infectado pelo novo Coronavírus? 256 
10 Caso tenha sido infectado, você fez algum 

exame diagnóstico? 
152 

11 Se fez exames, qual deles fez? 84 
12 Caso você ou um familiar seu tenha tido o novo 

Coronavírus, isso ocasionou algum transtorno 
emocial a você? 

256 

13 Esse transtorno emocional interferiu na sua 
qualidade de vida? 

256 

14 Caso você ou nenhum familiar/ amigo não 
tenham tido o COVID, mesmo assim você 
considera ter desenvolvido algum transtorno 
emocional, pelo simples fato do risco de contraí-
lo? 

256 

15 Você se considera seguro quanto ao retorno das 
atividades corriqueiras do dia a dia? 

256 

16 Você praticava alguma atividade física antes da 
pandemia? 

256 
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17 Em caso positivo à pergunta anterior, essa 
atividade era praticada ao ar livre (praia, praças, 
outros...) ou em academia? 

188 

18 Você parou de praticar a sua atividade física? 200 
19 Você já retornou a pratica da sua atividade 

física, como fazia anteriormente, após o fim das 
proibições? 

256 

20 Se não voltou ainda, qual seria o principal 
motivo? 

136 

Fonte: Autoria própria. 

A escolaridade dos participantes abrangeu todas as 

faixas educacionais a partir do ensino médio, sendo em sua 

maioria (100 = 39,1%) os que apresentavam ensino superior 

incompleto, 84 (32.8%) que afirmaram apresentar superior 

completo, 28 (10,9%) ensino médio completo, 28 (10,9%) 

especialização e 16 (6,2%) mestrado ou doutorado.  

Com relação à renda familiar dezesseis pessoas (6,3%) 

declararam renda inferior a um salário mínimo, vinte (7,8%) uma 

renda de até um salário, cem pessoas (39,1%) declararam 

apresentar renda entre 1-2 salários mínimos, quarenta e oito 

(18,8%) com renda de 3-4 salários, sessenta e oito (26,7%) com 

renda superior a cinco salários mínimos e os demais não 

declararam a renda.  

Quando questionados com relação à religião, noventa e 

seis pessoas (37,5%) se declararam evangélicos, oitenta 

(31,3%) se declararam católicos, vinte pessoas (7,8%) se 

declararam espíritas, quarenta e oito pessoas (18,8%) 

afirmaram não possuir religião e os demais (4,6%) se dividiram 

entre as demais religiões.  

Com relação a possuírem plano de saúde, cento e 

quarenta e quatro declararam não possuir (56,3%) e cento e 

doze (43,8%) afirmaram possuir plano particular. Dos que não 

possuíam plano, cento e doze pessoas ( 77,7%) referiram 
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utilizar o sistema único de saúde (SUS) sempre que precisavam 

de algum atendimento médico.  

Ao serem questionados a respeito de considerarem 

possuir informações suficientes sobre as formas de prevenir a 

infecção pelo novo Coronavírus, 232 (90,6%) dos participantes, 

afirmaram que sim, o que demonstra que as informações sobre 

as formas de prevenção têm chegado à população de forma 

satisfatória. 

Ao analisar o índice de infecção entre os participantes da 

consulta, constatamos que apenas quarenta e quatro deles 

(17,2%) foram infectados apresentaram alguma sintomatologia, 

cento e quarenta e quatro (56,35) não foram infectados e 68 

não souberam responder . Desses, vinte e uma pessoas (34%) 

fizeram algum teste diagnóstico.  

 

FIGURA 1. Infectados pelo Coronavírus. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

As outras quarenta e uma pessoas (66%) relatarem ter 

sido diagnosticadas apenas com base em diagnóstico clínico, 

como mostra o gráfico (Figura 1) o que se contrapõe a 
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importância atribuída aos testes laboratoriais no apoio ao 

diagnostico.  

Entre os exames que a parcela da população participante 

na pesquisa afirmou ter realizado, o teste rápido foi o mais 

utilizado, conforme evidencia o gráfico abaixo (Figura 2).   

 

Figura 2. Testes realizados na confirmação diagnóstica 

do COVID-19. 

  
Fonte: Autoria própria. 

 

Quando o questionamento foi sobre o fato da doença ter 

ocasionado algum transtorno emocional no próprio participante 

pelo do próprio ou um familiar ter sido acometido pelo vírus, 

verificamos que cento e vinte afirmaram que sim (46,9%) e 

cento e trinta e seis (54,7%) que não tinham desenvolvido 

nenhum transtorno. Pesquisas publicadas confirmam que os 

efeitos da pandemia da COVID-19 transcendem o aspecto 

puramente da doença, chegando a níveis econômicos e sociais.  

Nesse contexto, a prática exercícios físicos se configura 

com sendo uma grande aliada simples e barata para auxiliar no 

controle dos efeitos nocivos a saúde mental ocasionados pelo 
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distanciamento Social (JIMÉNEZ-PAVÓN et al., 2020), uma vez 

que pode ser realizada no âmbito das residência, utilizando-se 

de materiais que fazem parte do uso cotidiano da rotina da casa, 

ou mesmo o próprio peso do corpo (exercícios funcionais).  

A prática regular de exercícios físicos é capaz de 

melhorar sintomas de ansiedade e depressão (Liu et al.,  2020) 

e amplificar emoções positivas como a felicidades e 

proporcionar bem-estar (MAHER, 2013). 

A execução regular de exercícios físicos é amplamente 

reconhecida na literatura científica como uma estratégia não-

farmacológica para o tratamento e prevenção de diversas 

doenças, sejam elas de caráter metabólico, físico e/ou 

psicológico (LUAN et al., 2019). Contudo entre os pesquisados, 

a grande maioria, cento e setenta e seis (68,8%) se considera 

insegura quanto à volta às atividades corriqueira, incluindo a 

prática de atividade física.  

Entre os partícipes da perquisição, que totalizou 256  

indivíduos, cento e oitenta e quatro (71,9%) reiteraram praticar 

alguma atividade física antes do período da pandemia. Destes, 

oitenta e quatro (44,7%) relataram que essas práticas se davam 

“outdoor” (nas praias, praças ou parques) e os cento e quatro 

restantes (53,3%), as praticavam “indoor” (em academias). 

 Com o advento do lockdowm cento e vinte e quatro 

pessoas (62%) dos que relataram levar uma vida saldável, 

considerando a prática constante de alguma atividade física, 

deixaram de praticá-la totalmente, trinta e dois (16%) disseram 

continuaram frequentando os locais onde antes as praticavam, 

mesmo diante do impedimento da abertura das academias ou 

praticas dessas atividades na orla, conforme o gráfico abaixo 

(Figura3).  
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Os outros quarenta e quatro (22%), continuaram a 

praticar as atividades em casa o que corrobora com o fato de 

que o ambiente domiciliar e familiar também é propício para 

realização de atividade física. Independentemente da faixa 

etária, devem ser recomendados à população alguns 

procedimentos que ajudarão na manutenção de uma vida 

fisicamente ativa, da saúde física e mental e serão importantes 

para o enfrentamento deste momento de isolamento social, tais 

como:  

• Realizar atividades da vida cotidianas como limpeza, 

manutenção e organização dos espaços domésticos;  

• Praticar atividades físicas que sejam prazerosas, 

utilizando espaços domiciliares e utensílios disponíveis 

nas suas casas; 

• Se exercitar brincando com as crianças e animais de 

estimação, resgatando brincadeiras e jogos que 

promovam gasto energético superior à condição de 

repouso;  

• Esquivar-se de comportamentos sedentários, reduzindo o 

tempo de uso de dispositivos eletrônicos;  

• Disponibilizar alguns minutos do dia para atividades de 

alongamento, relaxamento e meditação. 
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Figura 3. Prática de atividades físicas durante a 

pandemia. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Os resultados nos mostram que mesmo após a 

suspensão do Lockdown ,  versão mais rígida do 

distanciamento social, as pessoas ainda não retomaram 

totalmente as suas rotinas diárias. Com este senário de 

instabilidade social e medo do inserto, cento e doze (60,86%) 

dos 184 participantes da pesquisa que disseram praticar 

atividades antes da pandemia, voltaram a realizar esta prática 

no seu cotidiano, embora com algum cuidados e algumas 

restrições, como por exemplo, o fato de não formarem grupos 

para a realização das caminhadas e o uso constante das 

máscaras de proteção individual. 

Os que optaram por não retornar até o presente 

momento, quando foram questionados sob qual seria o motivo 

do não retorno a prática das atividades físicas diárias, em sua 

grande maioria (80 pessoas = 58,8%), declararam ainda não 

sentir segurança em fazê-lo, vinte e quatro (17,6%) disseram 

estar sem motivação para voltar às práticas , o que costuma 
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afastar as pessoas da prática de atividade fisicas, dezesseis 

(11,8%) relatam dificuldade financeira como sendo a causa, 

quatro  delas (2,9%)  apontaram a dificuldade de deslocamento 

como causa principal e os demais 8,9% alegaram, não acreditar 

no controle da pandemia no cumprimento do distanciamento ou 

na higienização das máquinas em academias, conforme gráfico 

abaixo ( Figura 4).  

 

FIGURA 4. Causas do não retorno às praticas das 

atividades físicas. 

 
                Fonte: Autoria própria. 

 

 Destacando a importância de modificações no estilo 

de vida (alimentação saudável e atividade física) como forma 

de reduzir o impacto da pandemia, torna-se de grande 

notoriedade a relevância da continuidade da prática de 

atividade física para potencializar as respostas imunológicas e 

fazer com que as pessoas, estejam mais bem preparadas para 

o enfrentamento da atual pandemia  (LIMA JUNIOR, 2020). 
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CONCLUSÕES  

 As alterações psicológicas durante a pandemia tem se 

mostrado presentes na população em geral. Apesar da grande 

maioria dos participantes da pesquisa demonstrar estar bem 

informados com relação às medidas de prevenção e controle da 

pandemia, a insegurança e o medo se faz muito presente entre 

eles. 

 Pode-se constatar ainda que grande parte deles relatou 

apresenta algum tipo de transtorno emocional, mesmo que não 

tenha sido acometido pela doença, tão somente pelo simples 

fato do medo de ser infectado. Esses transtornos, mesmo 

sendo leves ou moderados, interferem na qualidade de vida e 

no relacionamento familiar. Já o habito diário da prática de 

atividades físicas, se mostrou intensamente prejudicado nesse 

período. Muitas pessoas deixaram de praticar suas 

caminhadas, corridas ao ar livre, ou mesmo atividade em 

academias por causa das medidas de contenção e prevenção 

da infecção em massa.  

 Com relação ao índice de infectados pelo COVID, a 

pesquisa demonstrou que uma pequena parcela da população 

em questão foi infectada, que mesmo entre os que se disseram 

infectados, alguns não passaram se quer por um teste de 

diagnóstico que pudesse confirmar a suspeita, o que pode 

denotar uma grande lacuna ainda na questão do diagnostico 

eficaz e consequentemente nos verdadeiros índices de infecção 

pelo vírus no município de João Pessoa. 

  Infelizmente, mesmo com a queda nos índices de 

infecção a insegurança e instabilidade emocional ainda toma 

conta da população, ao passo que já podemos observar que 

medidas simples de prevenção como o uso de como máscaras 
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e álcool gel, já não se mostram mais tão frequentes no dia a dia 

da população, contrastando com o senário de insegurança que 

a mesma relata. Não podemos abrir mão dos cuidados básicos 

essenciais na prevenção e combate ao COVID-19. A pandemia 

ainda não acabou e não obstante pode nos revelar surpresas 

desagradáveis, caso venhamos a nos descuidar dela. 
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RESUMO: Este estudo faz uma análise da cobertura de saúde 
suplementar no estado do Maranhão, tomando como base o 
princípio da desigualdade em saúde. Trata-se de uma pesquisa 
observacional, descritiva, de caráter transversal e abordagem 
mista, realizada a partir de fonte bibliográfica e documental, e 
dados do Sistema de Informação de Beneficiários (SIB), da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A análise 
considerou o período de 2011 a 2020. Os resultados mostraram 
que, a nível nacional, houve crescimento constante na adesão 
de novos planos de saúde privados, especialmente até 2015, 
totalizando 9,71% (3,1% ±2,4%). No ano seguinte, com a crise 
econômica que afetou o país, a cobertura de planos de saúde 
teve queda significativa, seguida de um recuo pouco acentuado, 
a partir de 2017, e passando a ter maior preocupação devido a 
pandemia do coronavírus. No Maranhão, os números de 
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cobertura de beneficiários expressam a mesma realidade, 
entretanto, vem curvando de forma positiva a partir de 2017. 
Mesmo com grande deficiência nos índices de desenvolvimento 
econômico e social, o estado manteve notável crescimento na 
saúde suplementar em todas as faixas etárias da população, 
com desempenho ainda melhor na categoria de idosos. Apenas 
dez empresas genuinamente maranhenses operam planos de 
saúde, cuja cobertura atinge somente 25% dos beneficiários. 
Os 75% restantes são clientes de empresas de outros estados. 
Palavras-chave: Saúde Pública. Assistência Médica. Seguro 

Odontológico. Saúde Suplementar. Seguro Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O indivíduo que vive na pobreza é aquele privado de 

capacidades básicas e não apenas a sua inclusão em um nível 

de renda inferior dentro de um patamar pré-estabelecido (SEN, 

1999). A saúde plena é uma dessas capacidades, sendo um 

direito de todos os brasileiros e um dever do Estado, conforme 

previsto na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).  

O atual sistema de saúde brasileiro compõe a esfera 

pública, constituída por serviços gratuitos prestados através do 

Sistema Único de Saúde (SUS), e a esfera privada, no qual é 

representada pele setor de saúde suplementar, que é livre à 

iniciativa privada e cujas instituições podem participar de forma 

integrada e complementar ao SUS.  

No entanto, grande parte dos brasileiros depende 

exclusivamente do sistema público de saúde, especialmente 

em regiões mais pobres, como o Norte e Nordeste. Um desses 

locais é o Maranhão. Os dados do Atlas do Desenvolvimento 

Humano do Brasil, apontam o estado como o segundo pior no 
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Apenas 

2% dos municípios maranhense possuem índices considerados 

altos, e 25%, médios. O fato é que na grande maioria do estado, 

73%, os municípios apresentam índices de IDHM considerados 

baixos ou muito baixos (PNUD, 2017).  

Uma das dimensões do IDHM que está diretamente 

ligada à vida longa e saudável dos indivíduos é a longevidade, 

que é medida pela esperança de vida ao nascer. Essa 

dimensão sintetiza as condições sociais, de saúde e de 

salubridade de uma população ao considerar as taxas de 

mortalidade em suas diferentes faixas etárias. A média 

brasileira da longevidade é de 0,808 numa escala que varia de 

0 a 1. O índice maranhense é de 0,757, situando-se abaixo da 

média nacional, junto com outras 14 unidades da federação. 

O exemplo do estado do Maranhão depreende que a 

relação entre saúde e desenvolvimento humano e suas 

dimensões sofrem impactos da desigualdade social. Segundo 

Paim (1997), o espaço social das cidades reflete uma dimensão 

da vida social, sendo que as relações com os diversos agentes 

posicionados nesse espaço determinam os diferentes riscos de 

adoecer e morrer. Isso leva à compreensão social do processo 

saúde-doença, o qual “pode ser compreendido como uma 

resultante das possibilidades normativas dos indivíduos em 

relação ao mundo social e biológico” (BARATA, 2009, p. 460).  

Nesse contexto, compreende-se desigualdades sociais 

em saúde como algo que pode ser percebido coletivamente, a 

partir de fatores sociais coletivos, e de forma individual, na qual 

inclui-se a posição socioeconômica do indivíduo. 
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A desigualdade social em saúde é o principal fator para 

a existência da saúde suplementar. Em tempos de crise, as 

mudanças no desenvolvimento econômico e social ocorridas no 

Brasil nos últimos 10 anos, e agora a pandemia do coronavírus, 

tiveram influência na variação das taxas de cobertura de planos 

de saúde privados de assistência médica e odontológica. Nesse 

contexto, o objetivo do estudo é analisar cronologicamente a 

cobertura desse serviço no Maranhão, estado que tem um dos 

maiores índices de pobreza e desigualdade social. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa observacional, descritiva, de 

caráter transversal e abordagem mista, realizada a partir de 

fontes bibliográfica e documental. Os dados foram coletados a 

partir de buscas nas bases de dados Scielo, PubMed e Lilacs, 

para a fundamentação teórica, e, por conseguinte, nas fontes 

de informações públicas provenientes dos sistemas de dados 

do governo, especialmente no Sistema de Informação de 

Beneficiários (SIB) da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), do Ministério da Saúde, sendo acessado por meio da 

Sala de Situação e do ANS TABNET. Também foram utilizadas 

matérias de jornais e sites de notícias. Os sujeitos delimitados 

para este estudo são todos os quantificados em números nos 

bancos de dados das fontes oficiais pública do governo, entre 

os anos de 2011 e 2020, tendo como referência o mês de junho.  

As informações foram coletadas nas tabelas de dados 

geradas no ANS TABNET combinando-se filtros de variáveis. 

Depois, foi feita a tabulação e a análise descritiva, comparando-
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as com achados em manchetes de jornal. Para a análise, foram 

utilizadas médias e desvio padrão entre algumas das variáveis. 

Os gráficos foram criados no MS Office Excel versão 2013. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a definição do SUS, a partir dos princípios da 

universalidade, equidade e integralidade (BRASIL, 1988), ficou 

estabelecido ao setor privado atuar de forma complementar ao 

serviço público. A regulação e normalização do funcionamento 

do setor de saúde complementar ficou sob a responsabilidade 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), criada em 

2000, a partir da Lei 9.961 (BRASIL, 2000).  

A atuação das operadoras de planos de saúde privados 

iniciou na década de 1940. Atualmente, a ANS classifica os 

planos de saúde nas categorias individual ou familiar, coletivo 

por adesão e coletivo empresarial. O que os diferencia é o tipo 

de adesão, carência, cobertura, cobrança e rescisão contratual. 

Os dados do Sistema de Informações de Beneficiários 

(SIB), de junho de 2020, mostram que 22,07% da população 

brasileira é coberta por planos de saúde com e sem serviço 

odontológico. Esse número corresponde a cerca de 46,7 

milhões de pessoas (ANS, 2020). 

 

Cobertura dos planos de saúde no Brasil 

 

No período analisado, a quantidade de beneficiários em 

planos privados de assistência médica com ou sem serviço 

odontológico teve variações significativas. Na Figura 1, a curva 
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de tendência se mostra em aumento constante durante quatro 

anos, passando de 45,7 milhões, em 2011, para 50,1 milhões, 

em 2015. Portanto, o total de 9,7% de crescimento no intervalo 

de 2011 a 2015 (3,1% ±2,4%) e 2,27% em todo o período 

analisado (0,01% ±2,2%). 

A partir de 2015, permeavam-se os reflexos da crise 

econômica atingindo diversos setores no país, inclusive o de 

planos de saúde. A alta nas demissões de trabalhadores fez 

com que diminuísse a quantidade de vidas seguradas por meio 

dos planos coletivos empresariais. Informações divulgadas pela 

Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) 

mostraram que, além do desemprego, outros fatores 

influenciaram na redução de beneficiários: a inadimplência e o 

aumento nos casos de depressão e transtornos de ansiedade. 

O rápido crescimento na procura por serviços de saúde causou 

alta inflação médica, com reajuste de 13% (ABRAMGE, 2015). 

Figura 1. Distribuição do número de beneficiários em planos 
privados de assistência médica com ou sem odontologia, entre 
2011 e 2020. 

 

Fonte: Os autores (2020), com dados do SIB/ANS. 
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Todo esse contexto causou a crise dos planos de saúde 

no Brasil e, conforme mostrado na Figura 1, a cobertura de 

beneficiários a partir de 2015 teve redução de mais de 3,3 

milhões (-6,6%) até 2020. A estimativa é que esse índice reduza 

ainda mais. Isso porque, além dos reflexos da crise financeira, 

a pandemia do novo coronavírus pode despencar ainda mais a 

cobertura nacional de beneficiários da saúde suplementar. 

Em contrapartida, a cobertura de planos exclusivamente 

odontológicos no Brasil cresce gradualmente, passando de 15,8 

milhões, em 2011, para 25,2 milhões, em 2020. O aumento foi 

de 59,6%, como mostra a Figura 2. A alta no mercado de planos 

odontológicos  ocorre por fatores diversos (ANS, 2018).  

Segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar 

(FenaSaúde), em geral, os valores das mensalidades desses 

planos são médios ou baixos, sendo eles um instrumento muito 

utilizado por empresas para aumentar o grau de satisfação dos 

seus funcionários (EBC, 2018). 

Figura 2. Distribuição do número de beneficiários em planos 
privados de assistência exclusiva em serviços de odontologia, 
entre 2011 e 2020. 

 

Fonte: Os autores (2020), com dados do SIB/ANS. 
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Outros motivos que causaram aumento na cobertura de 

planos odontológicos são a popularização do serviço, devido ao 

aumento da concorrência e do número de profissionais. Entre 

2011 e 2020, o número de dentistas cresceu 47% no Brasil. 

Hoje, mais de meio milhão de pessoas atuam na odontologia, 

sendo 243 mil delas são cirurgiões-dentistas. No Maranhão, 

atuam pelo menos 4,8 mil dentistas (CFO, 2020). 

 

Cobertura de planos de saúde no Maranhão 

 

Durante a década analisada neste estudo, o Maranhão 

foi um dos estados que passou por transformações econômicas 

e sociais marcantes, além da mudança no cenário político. No 

entanto, é o segundo estado mais pobre do país em IDHM e 

possui um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de apenas R$ 

11.216,37. É considerado o menor PIB entre todas as unidades 

da federação (IBGE, 2018). 

Já com relação à saúde pública, o estado mantém este 

mesmo nível de carência. No ano de 2013, apenas 6,46% dos 

maranhenses maiores de 18 anos tinham plano de saúde, 

sendo o último estado no ranking nacional. Em primeiro lugar 

ficou São Paulo, com 42,1% de cobertura (IBGE, 2013), ou seja, 

diferença de 652% em comparação com o estado nordestino. 

O Maranhão possui 7 milhões de habitantes, distribuídos 

em 217 municípios (IBGE, 2020), e somente 6,7% da população 

é coberta pelo serviço de saúde suplementar. O número de 

maranhenses beneficiários em planos de saúde apresentou 

alterações diferentes na comparação com a tendência nacional, 

conforme é apresentado na Figura 3. 
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Figura 3. Distribuição do número de beneficiários maranhenses 
em planos privados de saúde com ou sem odontologia, entre 
2011 e 2020. 

 

Fonte: Os autores (2020), com dados do SIB/ANS. 

Em 2011, cerca 362 mil maranhenses eram cobertos 

pela saúde suplementar. E diferente da curva nacional, que se 

estendeu crescente somente até 2014, no estado, o aumento 

foi mantido até 2015, quando atingiu um total de 497,4 mil 

beneficiários (crescimento de 37,8%). Já a regressão na 

cobertura maranhense só ocorreu um ano após a regressão 

nacional, ou seja, em 2015, e perdurou até 2017, apontando 

uma redução de 8,8%, bem próxima do índice nacional. A 

diferença é que, a partir de 2017, enquanto o Brasil vem 

regredindo o número de beneficiários, mesmo que de forma 
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menos acentuada, o Maranhão apresenta um cenário contrário, 

elevando cada vez mais essa curva de crescimento. 

A justificativa para esta rápida recuperação não é 

estritamente política, pois, entre 2016 e 2017 – período que 

coincide com o reestabelecimento da cobertura dos planos de 

saúde no Maranhão –, a taxa de emprego e o crescimento 

econômico (média geral no estado) estavam entre os mais 

baixos no país. No primeiro semestre de 2017, São Luís foi a 

capital com maior taxa de desemprego do país, chegando ao 

patamar de 19,8% de desocupação. O desemprego no estado 

era de 14,6%. A média nacional, 13% (PNAD, 2017). 

Em contrapartida, o discreto crescimento no número de 

contratações pode ter contribuído para o reestabelecimento da 

cobertura de beneficiários nos planos de saúde maranhenses. 

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED) apontaram o município de Campestre do Maranhão 

em 30º lugar no ranking das 50 cidades no Brasil que mais 

criaram empregos em 2017 (MTE, 2018). Nele, foram criados 

1.600 novos postos de trabalho formais, sendo 1.315 numa 

grande empresa agropecuária. Neste mesmo período, em 

Imperatriz (MA) foram criados 2 mil empregos, com a ampliação 

de uma indústria papeleira. 

A figura 4 mostra a variação cronológica do percentual 

de cobertura  da saúde suplementar no Maranhão. O cálculo foi 

feito dividindo-se o número total de beneficiários pela população 

do estado. Em comparação a figura 3, a curva de crescimento 

apresenta as mesmas características ao longo do período. Ou 

seja, de 2015 a 2017, o déficit foi considerável, cerca de 0,7%.  
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Figura 4. Variação da taxa de cobertura em planos privados de 
saúde, com ou sem odontologia, no Maranhão, de 2011 a 2020. 

 

Fonte: Os autores (2020), com dados do SIB/ANS. 

Importante citar que esse déficit não ocorreu por causa 

da variação populacional. De acordo com dados extraídos das 

estimativas anuais do IBGE, o aumento médio da população do 

do Maranhão foi de 0,73% ao ano, nesse triênio. Durante todo 

o período analisado neste estudo, 2011 a 2020, a média anual 

de crescimento populacional do estado foi 0,78% (IBGE, 2020). 

As curvas de crescimento na cobertura maranhense de 

planos de saúde para homens e mulheres apresentaram 

alteração significativa nos últimos anos, como é apontado na 

Figura 5. A partir de 2015, o número de mulheres beneficiárias 

vem tornando-se mais superior ao sexo masculino. 
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Figura 5. Distribuição por sexo do número de beneficiários no 
Maranhão em planos privados de saúde com ou sem serviço de 
odontologia, entre 2011 e 2020. 

 

Fonte: Os autores (2020), com dados do SIB/ANS. 

Existem poucas teorias que tentam explicar quais 

motivos levam os homens a não buscarem atendimento na 

unidade de saúde. Eles alegam aspectos que não possuem 

associação direta com o gênero. São eles: o horário 

inadequado de funcionamento dos serviços de saúde, que 

ocorre durante a jornada de trabalho; medo de ser portador de 

doença grave; falta ou dificuldade de acesso a especialistas; e 

demora para o atendimento médico (VIEIRA, 2013). 

A redução estimada da cobertura de beneficiários de 

planos de saúde de homens em relação às mulheres representa 

uma das principais desigualdades sociais em saúde e tem 

relação direta com os fatores supracitados.  

Já em relação a idade dos beneficiários maranhenses ao 

longo do período de análise (Figura 5), percebeu-se que as 

médias de crescimento em crianças (0 a 9 anos), adolescentes 
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(10 a 19 anos) e adultos (20 a 59 anos) mantiveram-se 

semelhantes à curva de tendência da população geral no 

estado do Maranhão (Figura 6).  

No entanto, a faixa etária dos idosos, que compreende 

os indivíduos de 60 anos ou mais, foi a única variável que se 

manteve em constante crescimento por todo o período 

analisado, ou seja, 2011 a 2020. 

 

Figura 6. Distribuição por sexo do número de beneficiários no 
Maranhão em planos privados de saúde com ou sem serviço de 
odontologia, entre 2011 e 2020. 

 

Fonte: Os autores (2020), com dados do SIB/ANS. 

Isso mostra que mesmo com a crise econômica afetando 

o setor de saúde suplementar no Brasil, a adesão de idosos aos 

planos de saúde privados foi cada vez maior. Trata-se de um 

reflexo do aumento na expectativa de vida dos brasileiros. De 
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acordo com o IBGE (2018), no período de 1940 a 2016, o índice 

aumentou em 30,3 anos. O pontapé inicial se deu a partir da 

incorporação dos avanços da medicina às políticas de saúde 

pública. Apesar desse aumento, o Maranhão é o estado com 

menor expectativa de vida: 70,6 anos (EBC, 2017). 

Prestadoras de serviço no Maranhão 

 

A ANS classifica as empresas que prestam serviços de 

saúde no país nas categorias: autogestão, cooperativa médica, 

filantropia, medicina em grupo, seguradora especializada em 

saúde, cooperativa odontológica, odontologia em grupo e 

administradora de benefícios. No Brasil, 1.239 operadoras de 

planos de saúde estavam ativas, em setembro de 2018. Desse 

total, 13% prestavam serviço na região nordestina (ANS, 2018). 

Nesse mesmo período, no Maranhão, haviam apenas 10 

empresas genuinamente locais, além de outras 270 operadoras 

atuantes no estado, mas que eram de outros estados. Juntas, 

atendem 474,4 mil beneficiários no estado. Mas as empresas 

registradas no Maranhão só cobrem 25,5% desse total.  

A grande maioria é atendida por empresas registradas 

em outros estados. A Figura 7 apresenta a abrangência das 

operadoras maranhenses em relação ao percentual coberto 

pelas outras empresas que operam na unidade federativa. 
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Figura 7. Percentual de operadoras maranhenses e de outros 
estados; e percentual de cobertura das operadoras registradas 
no maranhão, em junho de 2020. 

 

Fonte: Os autores (2020), com dados do SIB/ANS. 

Possíveis reflexos da pandemia da Covid-19 

 

Diante dos resultados já expostos sobre a cobertura de 

saúde suplementar no Brasil e no Maranhão, cabe ressaltar que 

há forte tendência para a redução do número de beneficiários 

deste serviço. Por causa da constante baixa dos contratos entre 

as operadores de planos de saúde e clientes, a ANS deliberou 

medidas importantes, como a obrigatoriedade no exame para 

detecção da covid-19 (ANS, 2020). 

Nesse contexto, destacam-se as alterações feitas no rol 

de procedimentos e eventos em Saúde, no âmbito da saúde 

suplementar. Por ser taxativo, precisou ser editado através da 

Resolução Normativa nº 453, de 12 de março, que alterou, em 

parte, a Resolução nº 428/17 (ANS, 2020). 

A agência também emitiu orientação no sentido de que 

fossem adiadas consultas, cirurgias e exames não urgentes, ou 
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seja, serviços eletivos, enquanto durar a pandemia. Além disso, 

por meio de previsão legal já regulamentada pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM), instituiu a prática da Telemedicina, 

tal qual já havia sido admitido no SUS, em caracter excepcional 

e temporário. Telemedicina tornou-se, então, um atendimento 

não presencial entre beneficiários, operadoras de planos de 

saúde e seus prestadores (FIORATTI, 2020; ABRAMGE, 2020). 

Os dados da cobertura de saúde suplementar, a partir de 

2021 deverão mostrar se estas medidas foram, de fato, capazes 

de retrair os índices cada vez mais negativos a nível de Brasil. 

No caso do Maranhão, considerando que o estado ainda é o 

mais pobre do país, com altas taxas de pobreza e desigualdade 

social, com os reflexos da crise econômica atenuada em 2015, 

e agora com a crise devido a pandemia do novo coronavírus, 

acredita-se que a cobertura de saúde suplementar esteja mais 

susceptível a oscilações, tal qual é observado a nível nacional. 

 

CONCLUSÕES 

 

O estudo das desigualdades sociais em saúde é peça 

pioneira na compreensão da saúde pública no Brasil. Apesar 

dos grandes avanços que o SUS vem conquistando nos últimos 

anos, ainda não consegue atender de forma satisfatória a 

população, induzindo a um aumento constante e significativo na 

adesão de planos de saúde suplementares.  

Esse estudo denota que o mercado dos planos de saúde 

não difere dos demais setores da economia e também sofre 

com as alterações resultantes da atual crise financeira no país 
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e no mundo, e mais recentemente, pela atenuação dessa crise 

provocada pela pandemia do coronavírus. 

O Maranhão, mesmo com deficiências em quase todos 

os índices de desenvolvimento econômico e social, não se 

manteve obstante ao notável crescimento na saúde 

suplementar. Inclusive, permaneceu mais estável às variações 

de mercado em relação à média nacional e, hoje, apresenta 

curva ligeiramente positiva na análise de cobertura do serviço. 

Nem a literatura e nem os sites de notícias explicam de 

forma compreensiva o porquê da constante alta na cobertura de 

planos com serviços exclusivamente odontológicos. 

As empresas que operam os serviços de plano de saúde 

no Maranhão são poucas e não atendem significativamente a 

demanda de beneficiários que residem no estado. Acredita-se 

que os planos oferecidos por operadoras de outras localidades 

têm menor custo para o consumidor, por isso, a grande adesão 

ao serviço externo.  

Ademais, além de serem poucas, essas empresas 

registradas no Maranhão concentram-se apenas nas regiões 

metropolitanas, o que dificulta ainda mais o acesso ao serviço 

pelas comunidades localizadas distantes desses centros.  

Conclui-se, portanto, o quão significante é esse estudo e 

vê-se a necessidade de sua aplicação em regiões com 

realidades distintas, com o intuito de compreender em detalhes 

como a saúde suplementar brasileira supre as exigências da 

população. É um mercado dinâmico e requer uma visão mais 

ampla por parte dos profissionais e gestores de saúde pública. 
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RESUMO: Este estudo faz uma análise da cobertura de saúde 
suplementar no estado do Maranhão, tomando como base o 
princípio da desigualdade em saúde. Trata-se de uma pesquisa 
observacional, descritiva, de caráter transversal e abordagem 
mista, realizada a partir de fonte bibliográfica e documental, e 
dados do Sistema de Informação de Beneficiários (SIB), da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A análise 
considerou o período de 2011 a 2020. Os resultados mostraram 
que, a nível nacional, houve crescimento constante na adesão 
de novos planos de saúde privados, especialmente até 2015, 
totalizando 9,71% (3,1% ±2,4%). No ano seguinte, com a crise 
econômica que afetou o país, a cobertura de planos de saúde 
teve queda significativa, seguida de um recuo pouco acentuado, 
a partir de 2017, e passando a ter maior preocupação devido a 



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS PUBLICAÇÕES NO INSTAGRAM 
DOS HEMOCENTROS BRASILEIROS DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19: UMA ESTRATÉGIA DE MARKETING SOCIAL. 

484 
 

pandemia do coronavírus. No Maranhão, os números de 
cobertura de beneficiários expressam a mesma realidade, 
entretanto, vem curvando de forma positiva a partir de 2017. 
Mesmo com grande deficiência nos índices de desenvolvimento 
econômico e social, o estado manteve notável crescimento na 
saúde suplementar em todas as faixas etárias da população, 
com desempenho ainda melhor na categoria de idosos. Apenas 
dez empresas genuinamente maranhenses operam planos de 
saúde, cuja cobertura atinge somente 25% dos beneficiários. 
Os 75% restantes são clientes de empresas de outros estados. 
Palavras-chave: Saúde Pública. Assistência Médica. Seguro 

Odontológico. Saúde Suplementar. Seguro Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O indivíduo que vive na pobreza é aquele privado de 

capacidades básicas e não apenas a sua inclusão em um nível 

de renda inferior dentro de um patamar pré-estabelecido (SEN, 

1999). A saúde plena é uma dessas capacidades, sendo um 

direito de todos os brasileiros e um dever do Estado, conforme 

previsto na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).  

O atual sistema de saúde brasileiro compõe a esfera 

pública, constituída por serviços gratuitos prestados através do 

Sistema Único de Saúde (SUS), e a esfera privada, no qual é 

representada pele setor de saúde suplementar, que é livre à 

iniciativa privada e cujas instituições podem participar de forma 

integrada e complementar ao SUS.  

No entanto, grande parte dos brasileiros depende 

exclusivamente do sistema público de saúde, especialmente 

em regiões mais pobres, como o Norte e Nordeste. Um desses 

locais é o Maranhão. Os dados do Atlas do Desenvolvimento 
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Humano do Brasil, apontam o estado como o segundo pior no 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Apenas 

2% dos municípios maranhense possuem índices considerados 

altos, e 25%, médios. O fato é que na grande maioria do estado, 

73%, os municípios apresentam índices de IDHM considerados 

baixos ou muito baixos (PNUD, 2017).  

Uma das dimensões do IDHM que está diretamente 

ligada à vida longa e saudável dos indivíduos é a longevidade, 

que é medida pela esperança de vida ao nascer. Essa 

dimensão sintetiza as condições sociais, de saúde e de 

salubridade de uma população ao considerar as taxas de 

mortalidade em suas diferentes faixas etárias. A média 

brasileira da longevidade é de 0,808 numa escala que varia de 

0 a 1. O índice maranhense é de 0,757, situando-se abaixo da 

média nacional, junto com outras 14 unidades da federação. 

O exemplo do estado do Maranhão depreende que a 

relação entre saúde e desenvolvimento humano e suas 

dimensões sofrem impactos da desigualdade social. Segundo 

Paim (1997), o espaço social das cidades reflete uma dimensão 

da vida social, sendo que as relações com os diversos agentes 

posicionados nesse espaço determinam os diferentes riscos de 

adoecer e morrer. Isso leva à compreensão social do processo 

saúde-doença, o qual “pode ser compreendido como uma 

resultante das possibilidades normativas dos indivíduos em 

relação ao mundo social e biológico” (BARATA, 2009, p. 460).  

Nesse contexto, compreende-se desigualdades sociais 

em saúde como algo que pode ser percebido coletivamente, a 

partir de fatores sociais coletivos, e de forma individual, na qual 

inclui-se a posição socioeconômica do indivíduo. 
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A desigualdade social em saúde é o principal fator para 

a existência da saúde suplementar. Em tempos de crise, as 

mudanças no desenvolvimento econômico e social ocorridas no 

Brasil nos últimos 10 anos, e agora a pandemia do coronavírus, 

tiveram influência na variação das taxas de cobertura de planos 

de saúde privados de assistência médica e odontológica. Nesse 

contexto, o objetivo do estudo é analisar cronologicamente a 

cobertura desse serviço no Maranhão, estado que tem um dos 

maiores índices de pobreza e desigualdade social. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa observacional, descritiva, de 

caráter transversal e abordagem mista, realizada a partir de 

fontes bibliográfica e documental. Os dados foram coletados a 

partir de buscas nas bases de dados Scielo, PubMed e Lilacs, 

para a fundamentação teórica, e, por conseguinte, nas fontes 

de informações públicas provenientes dos sistemas de dados 

do governo, especialmente no Sistema de Informação de 

Beneficiários (SIB) da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), do Ministério da Saúde, sendo acessado por meio da 

Sala de Situação e do ANS TABNET. Também foram utilizadas 

matérias de jornais e sites de notícias. Os sujeitos delimitados 

para este estudo são todos os quantificados em números nos 

bancos de dados das fontes oficiais pública do governo, entre 

os anos de 2011 e 2020, tendo como referência o mês de junho.  

As informações foram coletadas nas tabelas de dados 

geradas no ANS TABNET combinando-se filtros de variáveis. 

Depois, foi feita a tabulação e a análise descritiva, comparando-
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as com achados em manchetes de jornal. Para a análise, foram 

utilizadas médias e desvio padrão entre algumas das variáveis. 

Os gráficos foram criados no MS Office Excel versão 2013. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a definição do SUS, a partir dos princípios da 

universalidade, equidade e integralidade (BRASIL, 1988), ficou 

estabelecido ao setor privado atuar de forma complementar ao 

serviço público. A regulação e normalização do funcionamento 

do setor de saúde complementar ficou sob a responsabilidade 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), criada em 

2000, a partir da Lei 9.961 (BRASIL, 2000).  

A atuação das operadoras de planos de saúde privados 

iniciou na década de 1940. Atualmente, a ANS classifica os 

planos de saúde nas categorias individual ou familiar, coletivo 

por adesão e coletivo empresarial. O que os diferencia é o tipo 

de adesão, carência, cobertura, cobrança e rescisão contratual. 

Os dados do Sistema de Informações de Beneficiários 

(SIB), de junho de 2020, mostram que 22,07% da população 

brasileira é coberta por planos de saúde com e sem serviço 

odontológico. Esse número corresponde a cerca de 46,7 

milhões de pessoas (ANS, 2020). 

 

Cobertura dos planos de saúde no Brasil 

 

No período analisado, a quantidade de beneficiários em 

planos privados de assistência médica com ou sem serviço 

odontológico teve variações significativas. Na Figura 1, a curva 
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de tendência se mostra em aumento constante durante quatro 

anos, passando de 45,7 milhões, em 2011, para 50,1 milhões, 

em 2015. Portanto, o total de 9,7% de crescimento no intervalo 

de 2011 a 2015 (3,1% ±2,4%) e 2,27% em todo o período 

analisado (0,01% ±2,2%). 

A partir de 2015, permeavam-se os reflexos da crise 

econômica atingindo diversos setores no país, inclusive o de 

planos de saúde. A alta nas demissões de trabalhadores fez 

com que diminuísse a quantidade de vidas seguradas por meio 

dos planos coletivos empresariais. Informações divulgadas pela 

Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) 

mostraram que, além do desemprego, outros fatores 

influenciaram na redução de beneficiários: a inadimplência e o 

aumento nos casos de depressão e transtornos de ansiedade. 

O rápido crescimento na procura por serviços de saúde causou 

alta inflação médica, com reajuste de 13% (ABRAMGE, 2015). 

Figura 1. Distribuição do número de beneficiários em planos 
privados de assistência médica com ou sem odontologia, entre 
2011 e 2020. 

 

Fonte: Os autores (2020), com dados do SIB/ANS. 
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Todo esse contexto causou a crise dos planos de saúde 

no Brasil e, conforme mostrado na Figura 1, a cobertura de 

beneficiários a partir de 2015 teve redução de mais de 3,3 

milhões (-6,6%) até 2020. A estimativa é que esse índice reduza 

ainda mais. Isso porque, além dos reflexos da crise financeira, 

a pandemia do novo coronavírus pode despencar ainda mais a 

cobertura nacional de beneficiários da saúde suplementar. 

Em contrapartida, a cobertura de planos exclusivamente 

odontológicos no Brasil cresce gradualmente, passando de 15,8 

milhões, em 2011, para 25,2 milhões, em 2020. O aumento foi 

de 59,6%, como mostra a Figura 2. A alta no mercado de planos 

odontológicos  ocorre por fatores diversos (ANS, 2018).  

Segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar 

(FenaSaúde), em geral, os valores das mensalidades desses 

planos são médios ou baixos, sendo eles um instrumento muito 

utilizado por empresas para aumentar o grau de satisfação dos 

seus funcionários (EBC, 2018). 

Figura 2. Distribuição do número de beneficiários em planos 
privados de assistência exclusiva em serviços de odontologia, 
entre 2011 e 2020. 

 

Fonte: Os autores (2020), com dados do SIB/ANS. 
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Outros motivos que causaram aumento na cobertura de 

planos odontológicos são a popularização do serviço, devido ao 

aumento da concorrência e do número de profissionais. Entre 

2011 e 2020, o número de dentistas cresceu 47% no Brasil. 

Hoje, mais de meio milhão de pessoas atuam na odontologia, 

sendo 243 mil delas são cirurgiões-dentistas. No Maranhão, 

atuam pelo menos 4,8 mil dentistas (CFO, 2020). 

 

Cobertura de planos de saúde no Maranhão 

 

Durante a década analisada neste estudo, o Maranhão 

foi um dos estados que passou por transformações econômicas 

e sociais marcantes, além da mudança no cenário político. No 

entanto, é o segundo estado mais pobre do país em IDHM e 

possui um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de apenas R$ 

11.216,37. É considerado o menor PIB entre todas as unidades 

da federação (IBGE, 2018). 

Já com relação à saúde pública, o estado mantém este 

mesmo nível de carência. No ano de 2013, apenas 6,46% dos 

maranhenses maiores de 18 anos tinham plano de saúde, 

sendo o último estado no ranking nacional. Em primeiro lugar 

ficou São Paulo, com 42,1% de cobertura (IBGE, 2013), ou seja, 

diferença de 652% em comparação com o estado nordestino. 

O Maranhão possui 7 milhões de habitantes, distribuídos 

em 217 municípios (IBGE, 2020), e somente 6,7% da população 

é coberta pelo serviço de saúde suplementar. O número de 

maranhenses beneficiários em planos de saúde apresentou 

alterações diferentes na comparação com a tendência nacional, 

conforme é apresentado na Figura 3. 
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Figura 3. Distribuição do número de beneficiários maranhenses 
em planos privados de saúde com ou sem odontologia, entre 
2011 e 2020. 

 

Fonte: Os autores (2020), com dados do SIB/ANS. 

Em 2011, cerca 362 mil maranhenses eram cobertos 

pela saúde suplementar. E diferente da curva nacional, que se 

estendeu crescente somente até 2014, no estado, o aumento 

foi mantido até 2015, quando atingiu um total de 497,4 mil 

beneficiários (crescimento de 37,8%). Já a regressão na 

cobertura maranhense só ocorreu um ano após a regressão 

nacional, ou seja, em 2015, e perdurou até 2017, apontando 

uma redução de 8,8%, bem próxima do índice nacional. A 

diferença é que, a partir de 2017, enquanto o Brasil vem 

regredindo o número de beneficiários, mesmo que de forma 
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menos acentuada, o Maranhão apresenta um cenário contrário, 

elevando cada vez mais essa curva de crescimento. 

A justificativa para esta rápida recuperação não é 

estritamente política, pois, entre 2016 e 2017 – período que 

coincide com o reestabelecimento da cobertura dos planos de 

saúde no Maranhão –, a taxa de emprego e o crescimento 

econômico (média geral no estado) estavam entre os mais 

baixos no país. No primeiro semestre de 2017, São Luís foi a 

capital com maior taxa de desemprego do país, chegando ao 

patamar de 19,8% de desocupação. O desemprego no estado 

era de 14,6%. A média nacional, 13% (PNAD, 2017). 

Em contrapartida, o discreto crescimento no número de 

contratações pode ter contribuído para o reestabelecimento da 

cobertura de beneficiários nos planos de saúde maranhenses. 

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED) apontaram o município de Campestre do Maranhão 

em 30º lugar no ranking das 50 cidades no Brasil que mais 

criaram empregos em 2017 (MTE, 2018). Nele, foram criados 

1.600 novos postos de trabalho formais, sendo 1.315 numa 

grande empresa agropecuária. Neste mesmo período, em 

Imperatriz (MA) foram criados 2 mil empregos, com a ampliação 

de uma indústria papeleira. 

A figura 4 mostra a variação cronológica do percentual 

de cobertura  da saúde suplementar no Maranhão. O cálculo foi 

feito dividindo-se o número total de beneficiários pela população 

do estado. Em comparação a figura 3, a curva de crescimento 

apresenta as mesmas características ao longo do período. Ou 

seja, de 2015 a 2017, o déficit foi considerável, cerca de 0,7%.  
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Figura 4. Variação da taxa de cobertura em planos privados de 
saúde, com ou sem odontologia, no Maranhão, de 2011 a 2020. 

 

Fonte: Os autores (2020), com dados do SIB/ANS. 

Importante citar que esse déficit não ocorreu por causa 

da variação populacional. De acordo com dados extraídos das 

estimativas anuais do IBGE, o aumento médio da população do 

do Maranhão foi de 0,73% ao ano, nesse triênio. Durante todo 

o período analisado neste estudo, 2011 a 2020, a média anual 

de crescimento populacional do estado foi 0,78% (IBGE, 2020). 

As curvas de crescimento na cobertura maranhense de 

planos de saúde para homens e mulheres apresentaram 

alteração significativa nos últimos anos, como é apontado na 

Figura 5. A partir de 2015, o número de mulheres beneficiárias 

vem tornando-se mais superior ao sexo masculino. 
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Figura 5. Distribuição por sexo do número de beneficiários no 
Maranhão em planos privados de saúde com ou sem serviço de 
odontologia, entre 2011 e 2020. 

 

Fonte: Os autores (2020), com dados do SIB/ANS. 

Existem poucas teorias que tentam explicar quais 

motivos levam os homens a não buscarem atendimento na 

unidade de saúde. Eles alegam aspectos que não possuem 

associação direta com o gênero. São eles: o horário 

inadequado de funcionamento dos serviços de saúde, que 

ocorre durante a jornada de trabalho; medo de ser portador de 

doença grave; falta ou dificuldade de acesso a especialistas; e 

demora para o atendimento médico (VIEIRA, 2013). 

A redução estimada da cobertura de beneficiários de 

planos de saúde de homens em relação às mulheres representa 

uma das principais desigualdades sociais em saúde e tem 

relação direta com os fatores supracitados.  

Já em relação a idade dos beneficiários maranhenses ao 

longo do período de análise (Figura 5), percebeu-se que as 

médias de crescimento em crianças (0 a 9 anos), adolescentes 
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(10 a 19 anos) e adultos (20 a 59 anos) mantiveram-se 

semelhantes à curva de tendência da população geral no 

estado do Maranhão (Figura 6).  

No entanto, a faixa etária dos idosos, que compreende 

os indivíduos de 60 anos ou mais, foi a única variável que se 

manteve em constante crescimento por todo o período 

analisado, ou seja, 2011 a 2020. 

 

Figura 6. Distribuição por sexo do número de beneficiários no 
Maranhão em planos privados de saúde com ou sem serviço de 
odontologia, entre 2011 e 2020. 

 

Fonte: Os autores (2020), com dados do SIB/ANS. 

Isso mostra que mesmo com a crise econômica afetando 

o setor de saúde suplementar no Brasil, a adesão de idosos aos 

planos de saúde privados foi cada vez maior. Trata-se de um 

reflexo do aumento na expectativa de vida dos brasileiros. De 
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acordo com o IBGE (2018), no período de 1940 a 2016, o índice 

aumentou em 30,3 anos. O pontapé inicial se deu a partir da 

incorporação dos avanços da medicina às políticas de saúde 

pública. Apesar desse aumento, o Maranhão é o estado com 

menor expectativa de vida: 70,6 anos (EBC, 2017). 

Prestadoras de serviço no Maranhão 

A ANS classifica as empresas que prestam serviços de 

saúde no país nas categorias: autogestão, cooperativa médica, 

filantropia, medicina em grupo, seguradora especializada em 

saúde, cooperativa odontológica, odontologia em grupo e 

administradora de benefícios. No Brasil, 1.239 operadoras de 

planos de saúde estavam ativas, em setembro de 2018. Desse 

total, 13% prestavam serviço na região nordestina (ANS, 2018). 

Nesse mesmo período, no Maranhão, haviam apenas 10 

empresas genuinamente locais, além de outras 270 operadoras 

atuantes no estado, mas que eram de outros estados. Juntas, 

atendem 474,4 mil beneficiários no estado. Mas as empresas 

registradas no Maranhão só cobrem 25,5% desse total.  

A grande maioria é atendida por empresas registradas 

em outros estados. A Figura 7 apresenta a abrangência das 

operadoras maranhenses em relação ao percentual coberto 

pelas outras empresas que operam na unidade federativa. 
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Figura 7. Percentual de operadoras maranhenses e de outros 
estados; e percentual de cobertura das operadoras registradas 
no maranhão, em junho de 2020. 

 

Fonte: Os autores (2020), com dados do SIB/ANS. 

Possíveis reflexos da pandemia da Covid-19 

 

Diante dos resultados já expostos sobre a cobertura de 

saúde suplementar no Brasil e no Maranhão, cabe ressaltar que 

há forte tendência para a redução do número de beneficiários 

deste serviço. Por causa da constante baixa dos contratos entre 

as operadores de planos de saúde e clientes, a ANS deliberou 

medidas importantes, como a obrigatoriedade no exame para 

detecção da covid-19 (ANS, 2020). 

Nesse contexto, destacam-se as alterações feitas no rol 

de procedimentos e eventos em Saúde, no âmbito da saúde 

suplementar. Por ser taxativo, precisou ser editado através da 

Resolução Normativa nº 453, de 12 de março, que alterou, em 

parte, a Resolução nº 428/17 (ANS, 2020). 

A agência também emitiu orientação no sentido de que 

fossem adiadas consultas, cirurgias e exames não urgentes, ou 
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seja, serviços eletivos, enquanto durar a pandemia. Além disso, 

por meio de previsão legal já regulamentada pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM), instituiu a prática da Telemedicina, 

tal qual já havia sido admitido no SUS, em caracter excepcional 

e temporário. Telemedicina tornou-se, então, um atendimento 

não presencial entre beneficiários, operadoras de planos de 

saúde e seus prestadores (FIORATTI, 2020; ABRAMGE, 2020). 

Os dados da cobertura de saúde suplementar, a partir de 

2021 deverão mostrar se estas medidas foram, de fato, capazes 

de retrair os índices cada vez mais negativos a nível de Brasil. 

No caso do Maranhão, considerando que o estado ainda é o 

mais pobre do país, com altas taxas de pobreza e desigualdade 

social, com os reflexos da crise econômica atenuada em 2015, 

e agora com a crise devido a pandemia do novo coronavírus, 

acredita-se que a cobertura de saúde suplementar esteja mais 

susceptível a oscilações, tal qual é observado a nível nacional. 

 

CONCLUSÕES 

 

O estudo das desigualdades sociais em saúde é peça 

pioneira na compreensão da saúde pública no Brasil. Apesar 

dos grandes avanços que o SUS vem conquistando nos últimos 

anos, ainda não consegue atender de forma satisfatória a 

população, induzindo a um aumento constante e significativo na 

adesão de planos de saúde suplementares.  

Esse estudo denota que o mercado dos planos de saúde 

não difere dos demais setores da economia e também sofre 

com as alterações resultantes da atual crise financeira no país 
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e no mundo, e mais recentemente, pela atenuação dessa crise 

provocada pela pandemia do coronavírus. 

O Maranhão, mesmo com deficiências em quase todos 

os índices de desenvolvimento econômico e social, não se 

manteve obstante ao notável crescimento na saúde 

suplementar. Inclusive, permaneceu mais estável às variações 

de mercado em relação à média nacional e, hoje, apresenta 

curva ligeiramente positiva na análise de cobertura do serviço. 

Nem a literatura e nem os sites de notícias explicam de 

forma compreensiva o porquê da constante alta na cobertura de 

planos com serviços exclusivamente odontológicos. 

As empresas que operam os serviços de plano de saúde 

no Maranhão são poucas e não atendem significativamente a 

demanda de beneficiários que residem no estado. Acredita-se 

que os planos oferecidos por operadoras de outras localidades 

têm menor custo para o consumidor, por isso, a grande adesão 

ao serviço externo.  

Ademais, além de serem poucas, essas empresas 

registradas no Maranhão concentram-se apenas nas regiões 

metropolitanas, o que dificulta ainda mais o acesso ao serviço 

pelas comunidades localizadas distantes desses centros.  

Conclui-se, portanto, o quão significante é esse estudo e 

vê-se a necessidade de sua aplicação em regiões com 

realidades distintas, com o intuito de compreender em detalhes 

como a saúde suplementar brasileira supre as exigências da 

população. É um mercado dinâmico e requer uma visão mais 

ampla por parte dos profissionais e gestores de saúde pública. 
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RESUMO: A obesidade é um dos maiores problemas de saúde 
pública mundialmente. Trata-se de uma condição multifatorial 
resultante de fatores genéticos e não genéticos e das suas 
complexas interações. A criança com obesidade possui maior 
risco de permanecer nesta condição quando adulta e o tempo 
de duração do excesso de peso está diretamente relacionado à 
morbimortalidade por doenças cardiovasculares. Objetivo: 
Analisar como a relação entre o sedentarismo e o excesso de 
peso pode ter influência sobre o sistema cardiovascular e a 
capacidade funcional de crianças e adolescentes. Metodologia: 
Revisão integrativa da literatura, com utilização das bases de 
dados PubMed, LILACS e SciELO. Foram selecionados artigos 
em inglês ou português, publicados no período de 2015 a 2019, 
utilizando-se os descritores em inglês: “Sedentary Behavior”, 
“Body Weight”, “Children”, “Obesity”, “Cardiovascular System” e 
“Walk Test”. Resultados: Foram revisados 9 estudos que 
relataram acerca do sedentarismo, do excesso de peso, das 
alterações cardiovasculares e metabólicas, e da capacidade 
funcional de exercício em crianças e adolescentes. Desse 
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modo, identificou-se o impacto desses fatores sobre a saúde 
dessa população. Conclusão: O sedentarismo associado ao 
excesso de peso ocasiona impactos nocivos à saúde da 
população pediátrica. O perfil nutricional dos pais, assim como 
a obesidade e os baixos níveis de aptidão cardiorrespiratória 
são fatores de risco para o desenvolvimento precoce de risco 
metabólico em crianças e adolescentes. 
Palavras-chave Sedentarismo. Excesso de peso. Crianças. 

Adolescentes. Sistema cardiovascular. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A vida moderna trouxe grandes benefícios para a 

sociedade, como os avanços tecnológicos, a maior produção de 

alimentos complexos e a maior facilidade em deslocamento, 

porém tais características trazem também um grande malefício 

à saúde do ser humano, o sedentarismo. Acredita-se que na 

atualidade 60% da população mundial (aproximadamente 4 

bilhões de pessoas) seja totalmente sedentária. Além disso, a 

inatividade física é responsável por 3,2 milhões de mortes por 

ano em todo o mundo (SOUZA, et al., 2016). 

O comportamento sedentário representa atividades de 

pouco movimento, que ocorrem com o corpo na posição 

sentada ou reclinada, e apresentam gasto energético próximo 

ao do estado de repouso. Na atualidade, compreende-se várias 

atividades presentes no cotidiano de adultos e crianças, seja no 

lazer (conversar com os amigos, usar o telefone, assistir 

televisão, usar computador ou videogame), no trânsito (dirigir, 

andar de transporte público, ficar em pé), ou mesmo em 

ambientes como trabalho e escola, onde as pessoas ficam 
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expostas a longos períodos sentadas (GUERRA; FARIAS 

JÚNIOR & FLORINDO, 2016). 

Nesse sentido, segundo a Organização Mundial de 

Saúde, em 2016 em todo o mundo, 41 milhões de crianças com 

idade inferior a 5 anos estavam obesas e mais de 340 milhões 

de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 19 anos 

estavam acima do peso ou obesas. Desse modo, a prevalência 

de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes 

aumentou de 4% em 1975 para pouco mais de 18% em 2016 

(SOUZA, et al., 2019). 

Logo, a obesidade infantil (OI) é um dos maiores desafios 

de saúde pública do século XXI, sendo responsável por cerca 

de 5% de todas as mortes em todo o mundo. Dessa forma, se 

sua prevalência continuar na trajetória atual, quase metade da 

população adulta mundial estará com sobrepeso ou obesidade 

até 2030 (BAHIA, et al., 2019). 

No Brasil, pesquisas populacionais indicam que o 

excesso de peso estava presente em 6% das crianças entre 5 

e 9 anos em 1974-1975, aumentando acentuadamente para 

34,8% em 2008-2009. Globalmente, o excesso de peso na 

infância aumentou 47,1% nos últimos 20 anos. Já em 2010, o 

sobrepeso e a obesidade foram responsáveis por 3,4 milhões 

de mortes em todo o mundo (SCHUH, et al., 2017). 

A criança com obesidade possui maior risco de 

permanecer nesta condição na vida adulta e sua duração está 

diretamente relacionada à morbimortalidade por doenças 

cardiovasculares (DCV) (SOUZA, et al., 2019). Permanecer por 

longos períodos de tempo sentado, interrompe importantes 

processos no organismo, como os envolvidos no uso da 
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gordura e dos hidratos de carbono, devido à ausência de 

contrações musculares (SOUZA, et al., 2016). Nesse sentido, a 

atividade física desempenha importante papel na etiologia da 

obesidade, pois influencia no balanço energético, no peso e na 

adiposidade corporal (JESUS, et al., 2016). 

Tendo isso em vista, altos níveis de índice de massa 

corporal (IMC) entre crianças e adolescentes estão associados 

a níveis adversos de lipídios, insulina e pressão arterial. Em 

torno de 39% das crianças com excesso de peso e 59% das 

com obesidade, apresentam pelo menos dois destes fatores de 

risco para DCV (hiperinsulinemia, dislipidemia e hipertensão) 

(SOUZA, et al., 2019).  

Como consequência disso, a prevalência da síndrome 

metabólica alcança 0,5% das crianças e 0,8% dos 

adolescentes. Trata-se de um conjunto de fatores de risco 

cardiovascular relacionados à deposição central de gordura e à 

resistência insulínica. A presença de 3 dos 5 critérios a seguir 

qualifica a pessoa como portadora da síndrome: obesidade 

abdominal, triglicerídeos elevados, baixos níveis do colesterol 

de lipoproteínas de alta densidade (HDL-c), e pressão arterial e 

glicemia de jejum aumentadas. Nessa população, isso se deve 

ao fato da ligação entre dois dos fatores de risco 

comportamentais: sedentarismo e excesso ponderal 

(CARVALHO, et al., 2016). 

No que se refere à aptidão cardiorrespiratória (APCR), a 

incidência de baixos níveis de APCR em crianças e 

adolescentes vêm se elevando notadamente. Sabe-se que 

baixos níveis de APCR na infância são preditores de risco 

metabólico. Portanto, manter os níveis adequados desde cedo 
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é fundamental para a redução da síndrome metabólica na fase 

adulta (REIS, et al., 2017). 

Dessa forma, pode-se afirmar que a aptidão aeróbia 

reflete a capacidade geral dos sistemas cardiovascular e 

respiratório de fornecer oxigênio durante a atividade física 

sustentada (SILVA, et al., 2020). Já a aptidão física, que é o 

índice da função corporal com relação ao desempenho de 

atividade física diária, é um dos mais importantes marcadores 

de saúde, bem como preditor de risco cardiometabólico (RCM) 

em crianças e adolescentes (VALERIO, et al., 2018). 

Além dos fatos descritos, é válido destacar que a 

exposição ao perfil lipídico aterogênico pode induzir alterações 

nas artérias e contribuir para o desenvolvimento da 

aterosclerose, podendo iniciar na infância. Assim, níveis 

elevados de colesterol LDL em crianças predizem um aumento 

na espessura da camada médio-intimal das artérias em adultos 

(CASTRO, et al., 2019). 

Por fim, a obesidade está associada a disfunções 

respiratórias, pelo estado pró-inflamatório sistêmico gerado na 

ventilação, que pode causar aumento da hiper-reatividade 

brônquica, indicando que o excesso de peso contribui para a 

progressão do broncoespasmo induzido pelo exercício (BIE). O 

BIE é caracterizado pela obstrução temporária das vias aéreas 

após o exercício, resultando em redução do volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (VEF 1) para valores superiores a 

10% em relação aos valores pré-exercício. A prevalência ocorre 

em cerca de 5 a 20% da população e a intensidade vem sendo 

maior em crianças e adolescentes, principalmente naqueles 

com excesso de peso (COSTA, et al., 2016). 
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Diante o que foi descrito anteriormente, pode-se afirmar 

a importância de avaliar e detectar precocemente o 

comprometimento da capacidade de exercício e desempenho 

nas atividades de vida diária (AVD) em crianças e adolescentes, 

uma vez que, a compreensão das causas e consequências da 

obesidade infantil é importante para a formulação de estratégias 

de prevenção. Como o manejo da  obesidade  é  difícil,  

especialmente  na  fase  infanto-juvenil,  é  importante  validar 

estratégias que possam proporcionar resultados  positivos  no 

tratamento do excesso  de  peso  nesta faixa etária.  

Desse modo, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar 

a influência do sedentarismo e excesso de peso no sistema 

cardiovascular e capacidade funcional de crianças e 

adolescentes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, baseada em artigos científicos disponíveis nos 

seguintes bancos de dados eletrônicos: National Library of 

Medicine (NLM) via PubMed, Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências em Saúde (LILACS) e Scientific Electronic 

Library Online (SciELO). Para o propósito do estudo, foram 

utilizados, de acordo com o Medical Subject Headings (MeSH), 

os seguintes descritores em inglês: “Sedentary Behavior”, 

“Body Weight”, “Children”, “Obesity”, “Cardiovascular System” e 

“Exercise Tolerance”. Assim como suas respectivas 

combinações através do operador booleano “AND”: “Sedentary 

Behavior AND Body Weight AND Children”, “Obesity AND 
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Children AND Cardiovascular System” e “Exercise Tolerance 

AND Obesity AND Children”. 

No que concerne ao direcionamento do texto, essa 

investigação partiu da seguinte pergunta norteadora: “Qual a 

relação entre sedentarismo, excesso de peso, sistema 

cardiovascular e capacidade funcional de escolares?” 

Desse modo, para a seleção dos artigos científicos, 

foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: artigos 

nos idiomas inglês ou português, ano de publicação entre os 

anos de 2015 a 2019, resumos e textos completos disponíveis, 

pesquisas realizadas em humanos e que tivessem como 

abordagem a associação entre o sedentarismo e o excesso de 

peso, a prevalência desses dois fatores como hábitos de vida 

de crianças e adolescentes, bem como os impactos causados 

sobre o sistema cardiovascular e a capacidade funcional de 

exercício da população em questão. 

Os procedimentos foram organizados na seguinte 

sequência: na primeira etapa da investigação, realizou-se um 

levantamento de artigos encontrados com os descritores 

propostos nas bases de dados anteriormente mencionadas; em 

uma segunda etapa, ocorreu a leitura e a seleção criteriosa dos 

artigos. Foram excluídos: 1) artigos em outros idiomas que não 

português e/ou inglês; 2) trabalhos científicos que estivessem 

divulgados em outras formatações, configurados como revisões 

e materiais educativos; 3) artigos não disponíveis na íntegra; 4) 

artigos que não descrevem os objetivos, os métodos, os 

resultados ou às conclusões; 5) artigos em duplicidade nas 

bases de dados mencionadas anteriormente.  
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A partir disso, os artigos foram explorados no sentido de 

estabelecer consensos e pontos divergentes na literatura 

científica e, consequentemente, construir um resumo crítico 

através da síntese das informações mais relevantes, que foram 

disponibilizadas por meio dos artigos selecionados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As estratégias de pesquisa na busca primária 

identificaram 125 artigos presentes na totalidade das bases de 

dados PubMed, LILACS e SciELO, sendo removidas 12 

duplicatas identificadas. Além disso com base na triagem dos 

resumos, foram excluídos 81 artigos que não atendiam aos 

critérios de inclusão, dessa forma 32 estudos foram 

selecionados para leitura completa, sendo incluídos 9 artigos 

para a presente revisão de literatura, como mostrado no 

fluxograma presente na Figura 1. 
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Figura 1. Diagrama de fluxo dos resultados da pesquisa e 

seleção do estudo 

 
Fonte: Compilação dos autores. 

 

 

A Tabela 1 mostra, de acordo com a individualidade de 

cada base de dados, a distribuição dos artigos encontrados e, 

ao final da pesquisa, a quantidade total dos artigos 

considerados mais completos, claros e objetivos que foram 

selecionados para a inclusão do estudo.  
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Tabela 1. Quantidade total de estudos encontrados e 

selecionados segundo cada base de dados eletrônicos  

Base de dados Artigos encontrados Artigos selecionados 

PUBMED 87 4 

LILACS 30 3 

SciELO 8 2 

Total 125 9 

Fonte: Compilação dos autores. 

 

Foram revisados 9 estudos que relataram acerca do 

sedentarismo, do excesso de peso, das alterações 

cardiovasculares e metabólicas, e da capacidade funcional de 

exercício em crianças e adolescentes. Desse modo, com base 

nos dados publicados nos artigos selecionados, foi possível 

reconhecer o impacto que os fatores sedentarismo e excesso 

de peso têm sobre a saúde da população em questão, 

sobretudo quando trata-se de alterações no sistema 

cardiovascular e na capacidade funcional. As principais 

informações extraídas dos artigos estão sintetizadas na tabela 

2. 
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Tabela 2. Principais informações dos estudos incluídos na 

síntese qualitativa 

AUTORES/ 
ANO 

PAÍS TIPO DE 
ESTUDO 

AMOSTRA 
ESTUDADA 

OZGEN, et al. 
(2015). 

Turquia. Ensaio clínico 
não-
randomizado. 

74 crianças 
obesas e 36 
saudáveis como 
grupo controle  

AGUILAR, et al. 
(2015). 

Chile. Estudo 
transversal. 

395 escolares, 
com idade 
média de 12,1 
anos de 7 
escolas da 
região de 
Maule, Chile. 

SOUZA, et al. 
(2016). 

Brasil. Estudo 
observacional. 

91 escolares 
entre 8 e 11 
anos, foram 
avaliados pelo 
peso corporal, 
IMC, 
porcentagem de 
gordura, relação 
cintura/altura e 
responderam ao 
questionário 
sobre atividades 
diárias. 

CARVALHO, et 
al. (2016). 

Brasil. Estudo analítico 
e quantitativo.  

Amostra 
estratificada de 
421 crianças e 
adolescentes de 
9 a 19 anos 
selecionados 
por amostragem 
aleatória 
simples em 12 
escolas públicas 
municipais 
localizadas na 
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Região 
Nordeste do 
Brasil. 

COSTA, et al. 
(2016). 

Brasil. Análise 
retrospectiva de 
uma coorte. 

71 adolescentes 
de 12 e 16 anos, 
recrutados em 
uma escola 
pública da 
cidade de 
Petrolina (PE). 

CIBINELLO, et 
al. (2017). 

Brasil. Estudo 
transversal, de 
amostra obtida 
por 
conveniência.  

226 crianças 
entre 8 e 10 
anos divididas 
em três grupos: 
eutrófico, 
sobrepeso e 
obeso. 

VALERIO, et al. 
(2018). 

Itália. Estudo 
transversal. 

252 crianças e 
adolescentes de 
idade entre 9 e 
13 anos, com 
obesidade 
foram 
recrutados na 
clínica de 
obesidade 
infantil do 
Hospital 
Santobono-
Annunziata em 
Nápoles, Itália. 

SOUZA, et al. 
(2019). 

Brasil. Análise 
retrospectiva de 
uma coorte. 

206 crianças e 
adolescentes 
com diagnóstico 
de obesidade  
ou sobrepeso, 
com idade de 5 
a 17 anos. 
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LIMA, et al. 
(2019). 

Brasil. Estudo 
transversal. 

175 crinaças e 
adolescentes de 
6 a 17 anos de 
idade. 
Estudantes de 
uma escola 
pública em 
Santa Rita do 
Sapucaí, Minas 
Gerais. 

Fonte: Compilação dos autores. 

 

A obesidade trata-se de um dos maiores problemas de 

saúde pública em todo o mundo. De acordo com OZGEN, et al. 

(2015) a obesidade infantil é uma condição multifatorial 

resultante de fatores genéticos e não genéticos e das 

complexas interações entre eles. A sua etiologia é múltipla, 

incluindo aspectos psicológicos, psicossociais, metabólicos, 

alimentares e estilo de vida sedentário. Além disso, está 

associada a disfunções dos sistemas cardiovascular, 

musculoesquelético e respiratório, podendo influenciar 

diretamente na capacidade funcional de exercício. 

Nesse sentido, a combinação de mudanças sociais e 

ambientais nos últimos anos resultou em má alimentação e 

menos atividade física na rotina, o que explica o aumento de 

crianças e adolescentes obesos. Poucos deles obtêm os 60 

minutos de exercício diário, propostos pelos Centros de 

Controle e Prevenção de Doenças (CDC) para um crescimento 

e desenvolvimento saudáveis (CIBINELLO, et al., 2017). 

Dentro dessa perspectiva, SOUZA, et al. (2016) 

desenvolveram uma pesquisa composta por 91 voluntários, de 

ambos os sexos, de idade média de 9,6 ± 1,4 anos, 38,9 ± 9,7 
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Kg de peso corporal e 1,4 ± 0,1 m de altura total. O objetivo foi 

investigar a prevalência de obesidade através dos indicadores 

em crianças e correlacionar com o tempo de atividade de 

repouso e física. Concluiu-se que os voluntários apresentam 

uma elevada prevalência de tempo despendido em atividades 

de baixo gasto calórico, tais como assistir televisão, acessar a 

internet e estudar. Como também despendem um tempo menor 

para as atividades que permitem um maior gasto calórico, tais 

como lazer, prática de esporte e aulas de educação física. Essa 

rotina causa uma elevada prevalência de indivíduos com 

sobrepeso e obesos acarretando riscos cardiovasculares. 

Com o objetivo de avaliar, através de parâmetros 

antropométricos e bioquímicos, o impacto de uma de uma 

estratégia de manejo do excesso de peso, SOUZA, et al. (2019) 

desenvolveram uma pesquisa, a partir de fichas de 206 crianças 

e adolescentes obesos, com idade de 5 a 17 anos. A estratégia 

consistiu em orientações, visando a redução do tempo de 

atividade sedentária, aumento de atividade física e escolhas 

alimentares mais saudáveis. Como resultado, houve redução 

significativa do IMC, do escore z do IMC/idade, do percentual 

de indivíduos com escore z de IMC/idade ≥+2, da circunferência 

de cintura e da razão cintura quadril. Os níveis séricos de 

glicemia e insulina não apresentaram redução significativa, 

assim como os de LDL-c e triglicerídeos, porém os níveis de 

HDL-c tiveram um aumento significativo. Assim, concluiu-se 

que estratégias de manejo do excesso de peso infanto-juvenil, 

baseada em aconselhamento, possibilitou redução dos níveis 

de excesso de peso, embora os parâmetros bioquímicos não 

tenham sido reduzidos na mesma proporção. 
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 Com relação aos fatores de risco para o 

desenvolvimento da síndrome metabólica em crianças e 

adolescentes, CARVALHO, et al. (2016) realizaram um estudo 

analítico e quantitativo, com uma amostra de 421 crianças e 

adolescentes, entre 9 e 19 anos de idade, tendo como objetivo 

analisar a frequência dos fatores sedentarismo e excesso 

ponderal na população em questão. Nos resultados houve a 

prevalência de 4,1% de síndrome metabólica. Eram sedentários 

30,2% e 20,5% apresentaram excesso ponderal, sendo que 

valores mais elevados de índice de massa corporal estiveram 

associados à presença de síndrome. Pressão arterial média, 

triglicerídeos, glicemia e circunferência abdominal estavam 

aumentados em 11,9%, 20,9%, 0,5%, 8,6% dos investigados, 

respectivamente; 26,1% apresentaram HDL-c baixo. Diante 

disso, concluiu-se que a parcela substancial dos envolvidos 

apresentou fatores de risco, assim como associação do 

excesso ponderal com os componentes da síndrome. 

Sabendo que a frequência da obesidade em idade 

precoce pode contribuir para a aterosclerose e DCV em adultos. 

LIMA, et al. (2019) realizaram um estudo transversal, com o 

objetivo de medir a frequência de obesidade e fatores de risco 

cardiovascular em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A 

amostra foi de 175 escolares, os quais foram classificados pelo 

IMC e como resultado obteve-se que 37,2% dos estudantes 

tinham IMC elevado. A hipertensão foi observada em 2,9% dos 

alunos, 5,1% apresentaram tolerância à glicose diminuída, 40% 

tinham dois fatores de risco para aterosclerose e 26,9% tinham 

três fatores de risco. A alimentação escolar era hipoglicêmica, 

hiperproteica e hiperlipidêmica. Portanto, concluiu-se que um 
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terço das crianças e dos adolescentes tinham peso superior ao 

recomendado para idade, o que estava associado a maior 

circunferência da cintura, hipertensão e dislipidemia.  

No que se refere ao desenvolvimento de doenças 

pulmonares, estudos sugerem que o acúmulo de tecido adiposo 

no organismo tem o potencial de aumentar o risco de distúrbios 

respiratórios, podendo aumentar a hiper-reatividade brônquica 

e indicando que o excesso de peso contribui para a progressão 

do broncoespasmo induzido pelo exercício. Pensando nisso, 

COSTA, et al. (2016) realizaram um estudo com o objetivo de 

avaliar os efeitos do excesso de peso sobre os parâmetros 

espirométricos de adolescentes submetidos ao teste de 

broncoprovocação por exercício. Após a análise dos resultados, 

foi considerado que adolescentes com sobrepeso 

apresentaram maior queda do percentual máximo do VEF 1. 

Além disso, o tempo de recuperação e o comportamento do 

VEF 1 após o exercício foram relacionados ao estado 

inflamatório sistêmico gerado pela obesidade. 

Levando-se em consideração a relação entre o tempo de 

frente a telas e a aptidão física infanto-juvenil, AGUILAR, et al. 

(2015) elaboraram um estudo transversal, o qual incluiu 395 

escolares. Eles avaliaram: desempenho acadêmico, aptidão 

física, peso, altura, educação dos pais e status socioeconômico. 

Diante disso, foi evidenciado que a relação entre o tempo de 

tela e o desempenho acadêmico não é completamente 

conhecida. Porém, vários estudos demonstraram que o tempo 

de tela interfere nas atividades acadêmicas e, portanto, tem 

consequências adversas no desempenho. Além disso, a 

realização acadêmica está associada a níveis elevados de 



RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E VIGILÂNCIA EM SAÚDE: 
DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA 

COVID-19 NO SERIDÓ POTIGUAR 

518 
 

aptidão cardiorrespiratória, mas foi prejudicada pelo tempo de 

tela. Essas descobertas sugeriram que os pais e os legisladores 

devem minimizar os efeitos negativos do tempo de tela na vida 

das crianças, para maximizar o efeito benéfico dos hábitos 

saudáveis no desempenho acadêmico. 

Com relação à associação entre risco cardiometabólico 

e capacidade funcional, VALERIO, et al. (2018) avaliaram se os 

componentes cardiorrespiratórios e musculoesqueléticos da 

aptidão física associam-se aos fatores de risco 

cardiometabólico em jovens obesos, por meio de testes de 

campo. Foram avaliados 252 crianças e adolescentes obesos. 

Todos os sujeitos realizaram o teste de caminhada de seis 

minutos (TC6) para avaliação da aptidão aeróbica, o salto em 

largura em pé e os testes de apoio de 30 segundos para a força 

muscular da parte inferior do corpo e o teste de preensão 

manual para a força isométrica da parte superior do corpo. O 

agrupamento de RCM foi definido como tendo dois ou mais dos 

seguintes fatores de risco: pressão arterial elevada, glicemia de 

jejum alterada, triglicerídeos elevados e colesterol HDL baixo. 

Nos resultados, foi evidenciado que o agrupamento RCM 

foi encontrado em 44 (17,5%) jovens, apresentando menor 

aptidão cardiorrespiratória, quando comparados com aqueles 

foram do agrupamento RCM. Desse modo, o agrupamento de 

fatores de RCM foi associado ao IMC e negativamente com a 

distância de TC6: para cada aumento de 10 m na distância de 

TC6, era esperada uma redução de cerca de 9% na prevalência 

de agrupamento de RCM. Portanto, concluiu-se que um 

desempenho inferior no TC6 pode ser considerado uma 
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característica adicional do agrupamento RCM em jovens 

obesos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, pode-se concluir que o sedentarismo 

associado ao excesso de peso tem efeitos negativos na saúde 

infanto-juvenil. O perfil nutricional dos pais, a obesidade e os 

baixos níveis de aptidão cardiorrespiratória são fatores de risco 

para o desenvolvimento precoce de síndromes metabólicas em 

crianças e adolescentes. A dislipidemia e a aterosclerose são 

mais prevalentes nos indivíduos sem condicionamento físico e 

com sobrepeso, do que aqueles que praticam alguma atividade 

física e estão dentro do peso normal. Portanto, essa 

investigação sugere que intervenções terapêuticas e práticas 

interdisciplinares são importantes tanto para a prevenção, 

quanto para o controle da obesidade, pois estimulam a 

atividade física e evitam problemas futuros de saúde. 

À vista disso, a atividade física deve ser um 

comportamento estabelecido na infância, tendendo a se manter 

na vida adulta e influenciando a regulação do balanço 

energético, do peso e da adiposidade corporal, assim, 

prevenindo a obesidade. Por isso, criar e validar métodos de 

avaliação e monitoramento da atividade física de crianças e 

adolescentes no nível populacional é necessário para formular 

políticas públicas.  

Portanto, com essa pesquisa esperou-se atrair a atenção 

para o tema e contribuir para investigação acerca da 

capacidade funcional de exercício de crianças e adolescentes 
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obesos. Além disso, propomos que sejam dadas maiores 

oportunidades para que estas crianças que atualmente 

apresentam estilo de vida sedentário, possam no futuro ser 

mais ativos e passarem a apresentar um melhor controle sobre 

o peso corporal e assim reduzir a incidência de obesidade e 

doenças relacionadas, tais como, a hipertensão arterial e a 

diabetes, que também são grandes problemas de saúde pública 

de forma mundial. 
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RESUMO: A obesidade é um dos maiores problemas de saúde 
pública mundialmente. Trata-se de uma condição multifatorial 
resultante de fatores genéticos e não genéticos e das suas 
complexas interações. A criança com obesidade possui maior 
risco de permanecer nesta condição quando adulta e o tempo 
de duração do excesso de peso está diretamente relacionado à 
morbimortalidade por doenças cardiovasculares. Objetivo: 
Analisar como a relação entre o sedentarismo e o excesso de 
peso pode ter influência sobre o sistema cardiovascular e a 
capacidade funcional de crianças e adolescentes. Metodologia: 
Revisão integrativa da literatura, com utilização das bases de 
dados PubMed, LILACS e SciELO. Foram selecionados artigos 
em inglês ou português, publicados no período de 2015 a 2019, 
utilizando-se os descritores em inglês: “Sedentary Behavior”, 
“Body Weight”, “Children”, “Obesity”, “Cardiovascular System” e 
“Walk Test”. Resultados: Foram revisados 9 estudos que 
relataram acerca do sedentarismo, do excesso de peso, das 
alterações cardiovasculares e metabólicas, e da capacidade 
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funcional de exercício em crianças e adolescentes. Desse 
modo, identificou-se o impacto desses fatores sobre a saúde 
dessa população. Conclusão: O sedentarismo associado ao 
excesso de peso ocasiona impactos nocivos à saúde da 
população pediátrica. O perfil nutricional dos pais, assim como 
a obesidade e os baixos níveis de aptidão cardiorrespiratória 
são fatores de risco para o desenvolvimento precoce de risco 
metabólico em crianças e adolescentes. 
Palavras-chave Sedentarismo. Excesso de peso. Crianças. 

Adolescentes. Sistema cardiovascular. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A vida moderna trouxe grandes benefícios para a 

sociedade, como os avanços tecnológicos, a maior produção de 

alimentos complexos e a maior facilidade em deslocamento, 

porém tais características trazem também um grande malefício 

à saúde do ser humano, o sedentarismo. Acredita-se que na 

atualidade 60% da população mundial (aproximadamente 4 

bilhões de pessoas) seja totalmente sedentária. Além disso, a 

inatividade física é responsável por 3,2 milhões de mortes por 

ano em todo o mundo (SOUZA, et al., 2016). 

O comportamento sedentário representa atividades de 

pouco movimento, que ocorrem com o corpo na posição 

sentada ou reclinada, e apresentam gasto energético próximo 

ao do estado de repouso. Na atualidade, compreende-se várias 

atividades presentes no cotidiano de adultos e crianças, seja no 

lazer (conversar com os amigos, usar o telefone, assistir 

televisão, usar computador ou videogame), no trânsito (dirigir, 

andar de transporte público, ficar em pé), ou mesmo em 

ambientes como trabalho e escola, onde as pessoas ficam 
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expostas a longos períodos sentadas (GUERRA; FARIAS 

JÚNIOR & FLORINDO, 2016). 

Nesse sentido, segundo a Organização Mundial de 

Saúde, em 2016 em todo o mundo, 41 milhões de crianças com 

idade inferior a 5 anos estavam obesas e mais de 340 milhões 

de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 19 anos 

estavam acima do peso ou obesas. Desse modo, a prevalência 

de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes 

aumentou de 4% em 1975 para pouco mais de 18% em 2016 

(SOUZA, et al., 2019). 

Logo, a obesidade infantil (OI) é um dos maiores desafios 

de saúde pública do século XXI, sendo responsável por cerca 

de 5% de todas as mortes em todo o mundo. Dessa forma, se 

sua prevalência continuar na trajetória atual, quase metade da 

população adulta mundial estará com sobrepeso ou obesidade 

até 2030 (BAHIA, et al., 2019). 

No Brasil, pesquisas populacionais indicam que o 

excesso de peso estava presente em 6% das crianças entre 5 

e 9 anos em 1974-1975, aumentando acentuadamente para 

34,8% em 2008-2009. Globalmente, o excesso de peso na 

infância aumentou 47,1% nos últimos 20 anos. Já em 2010, o 

sobrepeso e a obesidade foram responsáveis por 3,4 milhões 

de mortes em todo o mundo (SCHUH, et al., 2017). 

A criança com obesidade possui maior risco de 

permanecer nesta condição na vida adulta e sua duração está 

diretamente relacionada à morbimortalidade por doenças 

cardiovasculares (DCV) (SOUZA, et al., 2019). Permanecer por 

longos períodos de tempo sentado, interrompe importantes 

processos no organismo, como os envolvidos no uso da 
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gordura e dos hidratos de carbono, devido à ausência de 

contrações musculares (SOUZA, et al., 2016). Nesse sentido, a 

atividade física desempenha importante papel na etiologia da 

obesidade, pois influencia no balanço energético, no peso e na 

adiposidade corporal (JESUS, et al., 2016). 

Tendo isso em vista, altos níveis de índice de massa 

corporal (IMC) entre crianças e adolescentes estão associados 

a níveis adversos de lipídios, insulina e pressão arterial. Em 

torno de 39% das crianças com excesso de peso e 59% das 

com obesidade, apresentam pelo menos dois destes fatores de 

risco para DCV (hiperinsulinemia, dislipidemia e hipertensão) 

(SOUZA, et al., 2019).  

Como consequência disso, a prevalência da síndrome 

metabólica alcança 0,5% das crianças e 0,8% dos 

adolescentes. Trata-se de um conjunto de fatores de risco 

cardiovascular relacionados à deposição central de gordura e à 

resistência insulínica. A presença de 3 dos 5 critérios a seguir 

qualifica a pessoa como portadora da síndrome: obesidade 

abdominal, triglicerídeos elevados, baixos níveis do colesterol 

de lipoproteínas de alta densidade (HDL-c), e pressão arterial e 

glicemia de jejum aumentadas. Nessa população, isso se deve 

ao fato da ligação entre dois dos fatores de risco 

comportamentais: sedentarismo e excesso ponderal 

(CARVALHO, et al., 2016). 

No que se refere à aptidão cardiorrespiratória (APCR), a 

incidência de baixos níveis de APCR em crianças e 

adolescentes vêm se elevando notadamente. Sabe-se que 

baixos níveis de APCR na infância são preditores de risco 

metabólico. Portanto, manter os níveis adequados desde cedo 
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é fundamental para a redução da síndrome metabólica na fase 

adulta (REIS, et al., 2017). 

Dessa forma, pode-se afirmar que a aptidão aeróbia 

reflete a capacidade geral dos sistemas cardiovascular e 

respiratório de fornecer oxigênio durante a atividade física 

sustentada (SILVA, et al., 2020). Já a aptidão física, que é o 

índice da função corporal com relação ao desempenho de 

atividade física diária, é um dos mais importantes marcadores 

de saúde, bem como preditor de risco cardiometabólico (RCM) 

em crianças e adolescentes (VALERIO, et al., 2018). 

Além dos fatos descritos, é válido destacar que a 

exposição ao perfil lipídico aterogênico pode induzir alterações 

nas artérias e contribuir para o desenvolvimento da 

aterosclerose, podendo iniciar na infância. Assim, níveis 

elevados de colesterol LDL em crianças predizem um aumento 

na espessura da camada médio-intimal das artérias em adultos 

(CASTRO, et al., 2019). 

Por fim, a obesidade está associada a disfunções 

respiratórias, pelo estado pró-inflamatório sistêmico gerado na 

ventilação, que pode causar aumento da hiper-reatividade 

brônquica, indicando que o excesso de peso contribui para a 

progressão do broncoespasmo induzido pelo exercício (BIE). O 

BIE é caracterizado pela obstrução temporária das vias aéreas 

após o exercício, resultando em redução do volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (VEF 1) para valores superiores a 

10% em relação aos valores pré-exercício. A prevalência ocorre 

em cerca de 5 a 20% da população e a intensidade vem sendo 

maior em crianças e adolescentes, principalmente naqueles 

com excesso de peso (COSTA, et al., 2016). 
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Diante o que foi descrito anteriormente, pode-se afirmar 

a importância de avaliar e detectar precocemente o 

comprometimento da capacidade de exercício e desempenho 

nas atividades de vida diária (AVD) em crianças e adolescentes, 

uma vez que, a compreensão das causas e consequências da 

obesidade infantil é importante para a formulação de estratégias 

de prevenção. Como o manejo da  obesidade  é  difícil,  

especialmente  na  fase  infanto-juvenil,  é  importante  validar 

estratégias que possam proporcionar resultados  positivos  no 

tratamento do excesso  de  peso  nesta faixa etária.  

Desse modo, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar 

a influência do sedentarismo e excesso de peso no sistema 

cardiovascular e capacidade funcional de crianças e 

adolescentes. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, baseada em artigos científicos disponíveis nos 

seguintes bancos de dados eletrônicos: National Library of 

Medicine (NLM) via PubMed, Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências em Saúde (LILACS) e Scientific Electronic 

Library Online (SciELO). Para o propósito do estudo, foram 

utilizados, de acordo com o Medical Subject Headings (MeSH), 

os seguintes descritores em inglês: “Sedentary Behavior”, 

“Body Weight”, “Children”, “Obesity”, “Cardiovascular System” e 

“Exercise Tolerance”. Assim como suas respectivas 

combinações através do operador booleano “AND”: “Sedentary 

Behavior AND Body Weight AND Children”, “Obesity AND 
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Children AND Cardiovascular System” e “Exercise Tolerance 

AND Obesity AND Children”. 

No que concerne ao direcionamento do texto, essa 

investigação partiu da seguinte pergunta norteadora: “Qual a 

relação entre sedentarismo, excesso de peso, sistema 

cardiovascular e capacidade funcional de escolares?” 

Desse modo, para a seleção dos artigos científicos, 

foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: artigos 

nos idiomas inglês ou português, ano de publicação entre os 

anos de 2015 a 2019, resumos e textos completos disponíveis, 

pesquisas realizadas em humanos e que tivessem como 

abordagem a associação entre o sedentarismo e o excesso de 

peso, a prevalência desses dois fatores como hábitos de vida 

de crianças e adolescentes, bem como os impactos causados 

sobre o sistema cardiovascular e a capacidade funcional de 

exercício da população em questão. 

Os procedimentos foram organizados na seguinte 

sequência: na primeira etapa da investigação, realizou-se um 

levantamento de artigos encontrados com os descritores 

propostos nas bases de dados anteriormente mencionadas; em 

uma segunda etapa, ocorreu a leitura e a seleção criteriosa dos 

artigos. Foram excluídos: 1) artigos em outros idiomas que não 

português e/ou inglês; 2) trabalhos científicos que estivessem 

divulgados em outras formatações, configurados como revisões 

e materiais educativos; 3) artigos não disponíveis na íntegra; 4) 

artigos que não descrevem os objetivos, os métodos, os 

resultados ou às conclusões; 5) artigos em duplicidade nas 

bases de dados mencionadas anteriormente.  
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A partir disso, os artigos foram explorados no sentido de 

estabelecer consensos e pontos divergentes na literatura 

científica e, consequentemente, construir um resumo crítico 

através da síntese das informações mais relevantes, que foram 

disponibilizadas por meio dos artigos selecionados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As estratégias de pesquisa na busca primária 

identificaram 125 artigos presentes na totalidade das bases de 

dados PubMed, LILACS e SciELO, sendo removidas 12 

duplicatas identificadas. Além disso com base na triagem dos 

resumos, foram excluídos 81 artigos que não atendiam aos 

critérios de inclusão, dessa forma 32 estudos foram 

selecionados para leitura completa, sendo incluídos 9 artigos 

para a presente revisão de literatura, como mostrado no 

fluxograma presente na Figura 1. 
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Figura 1. Diagrama de fluxo dos resultados da pesquisa e 

seleção do estudo 

 
Fonte: Compilação dos autores. 

 

 

A Tabela 1 mostra, de acordo com a individualidade de 

cada base de dados, a distribuição dos artigos encontrados e, 

ao final da pesquisa, a quantidade total dos artigos 

considerados mais completos, claros e objetivos que foram 

selecionados para a inclusão do estudo.  
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Tabela 1. Quantidade total de estudos encontrados e 

selecionados segundo cada base de dados eletrônicos  

Base de dados Artigos encontrados Artigos selecionados 

PUBMED 87 4 

LILACS 30 3 

SciELO 8 2 

Total 125 9 

Fonte: Compilação dos autores. 

 

Foram revisados 9 estudos que relataram acerca do 

sedentarismo, do excesso de peso, das alterações 

cardiovasculares e metabólicas, e da capacidade funcional de 

exercício em crianças e adolescentes. Desse modo, com base 

nos dados publicados nos artigos selecionados, foi possível 

reconhecer o impacto que os fatores sedentarismo e excesso 

de peso têm sobre a saúde da população em questão, 

sobretudo quando trata-se de alterações no sistema 

cardiovascular e na capacidade funcional. As principais 

informações extraídas dos artigos estão sintetizadas na tabela 

2. 
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Tabela 2. Principais informações dos estudos incluídos na 

síntese qualitativa 

AUTORES/ 
ANO 

PAÍS TIPO DE 
ESTUDO 

AMOSTRA 
ESTUDADA 

OZGEN, et al. 
(2015). 

Turquia. Ensaio clínico 
não-
randomizado. 

74 crianças 
obesas e 36 
saudáveis como 
grupo controle  

AGUILAR, et al. 
(2015). 

Chile. Estudo 
transversal. 

395 escolares, 
com idade 
média de 12,1 
anos de 7 
escolas da 
região de 
Maule, Chile. 

SOUZA, et al. 
(2016). 

Brasil. Estudo 
observacional. 

91 escolares 
entre 8 e 11 
anos, foram 
avaliados pelo 
peso corporal, 
IMC, 
porcentagem de 
gordura, relação 
cintura/altura e 
responderam ao 
questionário 
sobre atividades 
diárias. 

CARVALHO, et 
al. (2016). 

Brasil. Estudo analítico 
e quantitativo.  

Amostra 
estratificada de 
421 crianças e 
adolescentes de 
9 a 19 anos 
selecionados 
por amostragem 
aleatória 
simples em 12 
escolas públicas 
municipais 
localizadas na 
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Região 
Nordeste do 
Brasil. 

COSTA, et al. 
(2016). 

Brasil. Análise 
retrospectiva de 
uma coorte. 

71 adolescentes 
de 12 e 16 anos, 
recrutados em 
uma escola 
pública da 
cidade de 
Petrolina (PE). 

CIBINELLO, et 
al. (2017). 

Brasil. Estudo 
transversal, de 
amostra obtida 
por 
conveniência.  

226 crianças 
entre 8 e 10 
anos divididas 
em três grupos: 
eutrófico, 
sobrepeso e 
obeso. 

VALERIO, et al. 
(2018). 

Itália. Estudo 
transversal. 

252 crianças e 
adolescentes de 
idade entre 9 e 
13 anos, com 
obesidade 
foram 
recrutados na 
clínica de 
obesidade 
infantil do 
Hospital 
Santobono-
Annunziata em 
Nápoles, Itália. 

SOUZA, et al. 
(2019). 

Brasil. Análise 
retrospectiva de 
uma coorte. 

206 crianças e 
adolescentes 
com diagnóstico 
de obesidade  
ou sobrepeso, 
com idade de 5 
a 17 anos. 
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LIMA, et al. 
(2019). 

Brasil. Estudo 
transversal. 

175 crinaças e 
adolescentes de 
6 a 17 anos de 
idade. 
Estudantes de 
uma escola 
pública em 
Santa Rita do 
Sapucaí, Minas 
Gerais. 

Fonte: Compilação dos autores. 

 

A obesidade trata-se de um dos maiores problemas de 

saúde pública em todo o mundo. De acordo com OZGEN, et al. 

(2015) a obesidade infantil é uma condição multifatorial 

resultante de fatores genéticos e não genéticos e das 

complexas interações entre eles. A sua etiologia é múltipla, 

incluindo aspectos psicológicos, psicossociais, metabólicos, 

alimentares e estilo de vida sedentário. Além disso, está 

associada a disfunções dos sistemas cardiovascular, 

musculoesquelético e respiratório, podendo influenciar 

diretamente na capacidade funcional de exercício. 

Nesse sentido, a combinação de mudanças sociais e 

ambientais nos últimos anos resultou em má alimentação e 

menos atividade física na rotina, o que explica o aumento de 

crianças e adolescentes obesos. Poucos deles obtêm os 60 

minutos de exercício diário, propostos pelos Centros de 

Controle e Prevenção de Doenças (CDC) para um crescimento 

e desenvolvimento saudáveis (CIBINELLO, et al., 2017). 

Dentro dessa perspectiva, SOUZA, et al. (2016) 

desenvolveram uma pesquisa composta por 91 voluntários, de 

ambos os sexos, de idade média de 9,6 ± 1,4 anos, 38,9 ± 9,7 
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Kg de peso corporal e 1,4 ± 0,1 m de altura total. O objetivo foi 

investigar a prevalência de obesidade através dos indicadores 

em crianças e correlacionar com o tempo de atividade de 

repouso e física. Concluiu-se que os voluntários apresentam 

uma elevada prevalência de tempo despendido em atividades 

de baixo gasto calórico, tais como assistir televisão, acessar a 

internet e estudar. Como também despendem um tempo menor 

para as atividades que permitem um maior gasto calórico, tais 

como lazer, prática de esporte e aulas de educação física. Essa 

rotina causa uma elevada prevalência de indivíduos com 

sobrepeso e obesos acarretando riscos cardiovasculares. 

Com o objetivo de avaliar, através de parâmetros 

antropométricos e bioquímicos, o impacto de uma de uma 

estratégia de manejo do excesso de peso, SOUZA, et al. (2019) 

desenvolveram uma pesquisa, a partir de fichas de 206 crianças 

e adolescentes obesos, com idade de 5 a 17 anos. A estratégia 

consistiu em orientações, visando a redução do tempo de 

atividade sedentária, aumento de atividade física e escolhas 

alimentares mais saudáveis. Como resultado, houve redução 

significativa do IMC, do escore z do IMC/idade, do percentual 

de indivíduos com escore z de IMC/idade ≥+2, da circunferência 

de cintura e da razão cintura quadril. Os níveis séricos de 

glicemia e insulina não apresentaram redução significativa, 

assim como os de LDL-c e triglicerídeos, porém os níveis de 

HDL-c tiveram um aumento significativo. Assim, concluiu-se 

que estratégias de manejo do excesso de peso infanto-juvenil, 

baseada em aconselhamento, possibilitou redução dos níveis 
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de excesso de peso, embora os parâmetros bioquímicos não 

tenham sido reduzidos na mesma proporção. 

 Com relação aos fatores de risco para o 

desenvolvimento da síndrome metabólica em crianças e 

adolescentes, CARVALHO, et al. (2016) realizaram um estudo 

analítico e quantitativo, com uma amostra de 421 crianças e 

adolescentes, entre 9 e 19 anos de idade, tendo como objetivo 

analisar a frequência dos fatores sedentarismo e excesso 

ponderal na população em questão. Nos resultados houve a 

prevalência de 4,1% de síndrome metabólica. Eram sedentários 

30,2% e 20,5% apresentaram excesso ponderal, sendo que 

valores mais elevados de índice de massa corporal estiveram 

associados à presença de síndrome. Pressão arterial média, 

triglicerídeos, glicemia e circunferência abdominal estavam 

aumentados em 11,9%, 20,9%, 0,5%, 8,6% dos investigados, 

respectivamente; 26,1% apresentaram HDL-c baixo. Diante 

disso, concluiu-se que a parcela substancial dos envolvidos 

apresentou fatores de risco, assim como associação do 

excesso ponderal com os componentes da síndrome. 

Sabendo que a frequência da obesidade em idade 

precoce pode contribuir para a aterosclerose e DCV em adultos. 

LIMA, et al. (2019) realizaram um estudo transversal, com o 

objetivo de medir a frequência de obesidade e fatores de risco 

cardiovascular em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A 

amostra foi de 175 escolares, os quais foram classificados pelo 

IMC e como resultado obteve-se que 37,2% dos estudantes 

tinham IMC elevado. A hipertensão foi observada em 2,9% dos 

alunos, 5,1% apresentaram tolerância à glicose diminuída, 40% 

tinham dois fatores de risco para aterosclerose e 26,9% tinham 
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três fatores de risco. A alimentação escolar era hipoglicêmica, 

hiperproteica e hiperlipidêmica. Portanto, concluiu-se que um 

terço das crianças e dos adolescentes tinham peso superior ao 

recomendado para idade, o que estava associado a maior 

circunferência da cintura, hipertensão e dislipidemia.  

No que se refere ao desenvolvimento de doenças 

pulmonares, estudos sugerem que o acúmulo de tecido adiposo 

no organismo tem o potencial de aumentar o risco de distúrbios 

respiratórios, podendo aumentar a hiper-reatividade brônquica 

e indicando que o excesso de peso contribui para a progressão 

do broncoespasmo induzido pelo exercício. Pensando nisso, 

COSTA, et al. (2016) realizaram um estudo com o objetivo de 

avaliar os efeitos do excesso de peso sobre os parâmetros 

espirométricos de adolescentes submetidos ao teste de 

broncoprovocação por exercício. Após a análise dos resultados, 

foi considerado que adolescentes com sobrepeso 

apresentaram maior queda do percentual máximo do VEF 1. 

Além disso, o tempo de recuperação e o comportamento do 

VEF 1 após o exercício foram relacionados ao estado 

inflamatório sistêmico gerado pela obesidade. 

Levando-se em consideração a relação entre o tempo de 

frente a telas e a aptidão física infanto-juvenil, AGUILAR, et al. 

(2015) elaboraram um estudo transversal, o qual incluiu 395 

escolares. Eles avaliaram: desempenho acadêmico, aptidão 

física, peso, altura, educação dos pais e status socioeconômico. 

Diante disso, foi evidenciado que a relação entre o tempo de 

tela e o desempenho acadêmico não é completamente 

conhecida. Porém, vários estudos demonstraram que o tempo 

de tela interfere nas atividades acadêmicas e, portanto, tem 
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consequências adversas no desempenho. Além disso, a 

realização acadêmica está associada a níveis elevados de 

aptidão cardiorrespiratória, mas foi prejudicada pelo tempo de 

tela. Essas descobertas sugeriram que os pais e os legisladores 

devem minimizar os efeitos negativos do tempo de tela na vida 

das crianças, para maximizar o efeito benéfico dos hábitos 

saudáveis no desempenho acadêmico. 

Com relação à associação entre risco cardiometabólico 

e capacidade funcional, VALERIO, et al. (2018) avaliaram se os 

componentes cardiorrespiratórios e musculoesqueléticos da 

aptidão física associam-se aos fatores de risco 

cardiometabólico em jovens obesos, por meio de testes de 

campo. Foram avaliados 252 crianças e adolescentes obesos. 

Todos os sujeitos realizaram o teste de caminhada de seis 

minutos (TC6) para avaliação da aptidão aeróbica, o salto em 

largura em pé e os testes de apoio de 30 segundos para a força 

muscular da parte inferior do corpo e o teste de preensão 

manual para a força isométrica da parte superior do corpo. O 

agrupamento de RCM foi definido como tendo dois ou mais dos 

seguintes fatores de risco: pressão arterial elevada, glicemia de 

jejum alterada, triglicerídeos elevados e colesterol HDL baixo. 

Nos resultados, foi evidenciado que o agrupamento RCM 

foi encontrado em 44 (17,5%) jovens, apresentando menor 

aptidão cardiorrespiratória, quando comparados com aqueles 

foram do agrupamento RCM. Desse modo, o agrupamento de 

fatores de RCM foi associado ao IMC e negativamente com a 

distância de TC6: para cada aumento de 10 m na distância de 

TC6, era esperada uma redução de cerca de 9% na prevalência 
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de agrupamento de RCM. Portanto, concluiu-se que um 

desempenho inferior no TC6 pode ser considerado uma 

característica adicional do agrupamento RCM em jovens 

obesos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, pode-se concluir que o sedentarismo 

associado ao excesso de peso tem efeitos negativos na saúde 

infanto-juvenil. O perfil nutricional dos pais, a obesidade e os 

baixos níveis de aptidão cardiorrespiratória são fatores de risco 

para o desenvolvimento precoce de síndromes metabólicas em 

crianças e adolescentes. A dislipidemia e a aterosclerose são 

mais prevalentes nos indivíduos sem condicionamento físico e 

com sobrepeso, do que aqueles que praticam alguma atividade 

física e estão dentro do peso normal. Portanto, essa 

investigação sugere que intervenções terapêuticas e práticas 

interdisciplinares são importantes tanto para a prevenção, 

quanto para o controle da obesidade, pois estimulam a 

atividade física e evitam problemas futuros de saúde. 

À vista disso, a atividade física deve ser um 

comportamento estabelecido na infância, tendendo a se manter 

na vida adulta e influenciando a regulação do balanço 

energético, do peso e da adiposidade corporal, assim, 

prevenindo a obesidade. Por isso, criar e validar métodos de 

avaliação e monitoramento da atividade física de crianças e 

adolescentes no nível populacional é necessário para formular 

políticas públicas.  
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Portanto, com essa pesquisa esperou-se atrair a atenção 

para o tema e contribuir para investigação acerca da 

capacidade funcional de exercício de crianças e adolescentes 

obesos. Além disso, propomos que sejam dadas maiores 

oportunidades para que estas crianças que atualmente 

apresentam estilo de vida sedentário, possam no futuro ser 

mais ativos e passarem a apresentar um melhor controle sobre 

o peso corporal e assim reduzir a incidência de obesidade e 

doenças relacionadas, tais como, a hipertensão arterial e a 

diabetes, que também são grandes problemas de saúde pública 

de forma mundial. 
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RESUMO: Espécies do gênero Candida são caracterizadas por 
serem leveduras presentes em diversos habitats sendo 
algumas delas membros da microbiota autóctone humana. 
Entretanto, diante de alguns fatores predisponentes, podem vir 
a se tornar importantes patógenos oportunistas, sobretudo no 
ambiente nosocomial. Um fator que tem sido preocupante nas 
últimas décadas é o aumento da resistência destas leveduras 
aos antifúngicos comercialmente disponíveis, prejudicando o 
estabelecimento de um bom prognóstico. Diante do exposto, 
este estudo teve como objetivo realizar uma revisão de 
literatura sobre infecções nosocomiais ocasionadas pelo 
gênero Candida, a ocorrência de resistência in vitro aos 
antifúngicos disponíveis, além das novas perspectivas 
terapêuticas. A pesquisa foi realizada através de consulta à 
artigos científicos utilizando as bases de dados Google 
Acadêmico, PubMed e Scielo, selecionando trabalhos 
publicados entre o período de 2015-2020. Baseado no 
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levantamento realizado se observou que Candida é uma 
levedura que vem apresentando resistência frente aos 
antifúngicos utilizados na prática clínica, principalmente aos 
azólicos. Essa resistência pode ser adquirida pelo excesso de 
exposição, sobretudo devido ao uso empírico e profilático, como 
também pode ser natural. Visando melhorar o prognóstico de 
pacientes acometidos por infecções invasivas por leveduras 
novas terapias farmacológicas têm sido desenvolvidas, tais 
como, aureobasidina, voriconazol, posaconazol e ravuconazol.  
Palavras-chave: Candida; Resistência; Novas terapias. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O gênero Candida spp. é formado por leveduras 

diploides, eucariontes em que se tem identificado mais de 150 

espécies sendo que uma pequena quantidade delas causa 

infecções nos seres humanos. Tratam-se de espécies 

heterogêneas, com a capacidade de crescer na forma de 

leveduras (blastoconídeos) e algumas também se desenvolvem 

na forma filamentosa (pseudo-hifas, hifas verdadeiras) (AVILA, 

et al., 2016). 

 As espécies de Candida consistem em leveduras de 

ampla distribuição geográfica, encontradas em diversos 

ecossistemas, tais como, solo, plantas, água, alimentos, até 

mesmo na microbiota humana (SILVA, 2017).  

Candida spp. pode colonizar vários sítios anatômicos, 

tais como, mucosas do trato gastrointertinal, mucosa vaginal, 

além de pele e trato respiratório. Apesar de muitas espécies 

serem comensais do organismo humano, diante de alguns 

fatores predisponentes podem se tornar patógenas e ocasionar 

infecções (ALTHAUS, 2015; VIEIRA e SANTOS, 2017; SILVA, 

2017).  
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Existe uma grande diversidade de quadros clínicos 

possíveis desde candidíase mucocutânea até formas invasivas 

ou sistêmicas. As leveduroses sistêmicas são caracterizadas 

por infecções profundas que podem acometer órgãos e se 

disseminar pelo sangue causando candidemia (VIEIRA e 

SANTOS, 2017).  

O gênero Candida tem sido relatado como o quarto 

agente mais isolado em infecções nosocomiais em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTIs), pois diversos fatores predisponentes 

podem ser encontrados, tais como, realização de 

procedimentos médico-invasivos, queimaduras e cirurgias 

extensas, o uso de antimicrobianos de amplo espectro e o maior 

número de pessoas debilitadas e suscetíveis a microrganismos 

oportunistas (imunossuprimidos) (ALTHAUS et al., 2015). 

Apesar de C. albicans ainda ser a espécie mais frequente 

em infecções hematogênicas, no decorrer dos últimos anos se 

observou uma mudança na epidemiologia, sendo observado um 

aumento de infecções por espécies de Candida não C .albicans. 

Esta alteração tem sido associada ao abuso no uso de 

antibióticos e antifúngicos, que possibilitam a redução da 

sensibilidade dos isolados a esses fármacos (MOREIRA, 2017).  

Devido ao aumento da resistência antifúngica, sobretudo 

aos azólicos, tem surgido a necessidade de produzir novas 

terapias para combater as candidíases, sobretudo as invasivas. 

Além de se observar que as terapias utilizadas não satisfazem 

a classe médica, devido a problemas relacionados a espectro, 

potência, segurança e propriedades farmacocinéticas dos 

agentes disponíveis (SILVEIRA et al., 2018).  

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi realizar 

uma revisão bibliográfica sobre a resistência antifúngica de 
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isolados clínicos do gênero Candida spp. e novas perspectivas 

de tratamento para infecções causadas por essas leveduras. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma pesquisa exploratória, transversal, do 

tipo revisão de literatura.  

Foram realizadas buscas por artigos científicos, 

capítulos de livro e trabalhos de pós-graduação publicados 

entre os anos de 2015 a 2020 a partir das bases de dados: 

GOOGLE ACADÊMICO, SCIELO, Periódicos CAPES e 

PUBMED, utilizando os seguintes descritores: “morfologia o 

gênero Candida”, “infecção causada pelo gênero Candida”, 

“resistência aos antifúngicos” e “novas terapias antifúngicas ”.   

Foram incluídos os trabalhos publicados em português 

ou inglês, que a partir da leitura de seu resumo apresentavam 

a temática abordada e que foram publicados no período de 

2015-2020. Foram excluídos os que não tinham livre acesso de 

conteúdo e os que não abordavam o tema de forma direta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Candida spp. foi primeiramente observada pelo médico 

Bernhard Von Langenbeck em 1839, quando foi isolada na 

mucosa oral de um de seus pacientes. Essa observação 

permitiu o encaminhamento para diferenciação e especificação 

dos diagnósticos e da classificação desse gênero. Entretanto, a 

Micologia Médica apenas ganhou destaque na década de 70 

mediante os avanços nas tecnologias médicas (CARVALHO, 

2015). 
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As leveduras do gênero Candida são consideradas os 

patógenos fúngicos mais isolados em humanos, podendo 

causar desde infecções superficiais até infecções da corrente 

sanguínea (candidemia) e micoses invasivas. Podendo se 

tornar uma ameaça à saúde da população, principalmente a 

grupos vulneráveis, onde são incluídos os idosos, portadores 

de síndromes sistêmicas, recém-nascidos prematuros, 

imunossuprimidos, pacientes com câncer ou que passaram por 

cirurgia (LAMOTH, 2018; QUINDÓS, 2018). 

Dentre as espécies mais frequentemente isoladas em 

ambiente hospitalar destacam-se, além de C. albicans, C. 

tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata e C. krusei que nos 

últimos 20 anos vem apresentando aumento na incidência em 

infecções nosocomiais. Com exceção da C. albicans as demais 

espécies são classificadas com Candida não- C. albicans 

(CNCA). CNCA têm sido associadas a uma maior expressão de 

fatores de virulência e maior resistência aos tradicionais 

antifúngicos utilizados, fazendo com que as infecções 

hospitalares sejam de alto grau e severas. Este fato acarreta 

em um prolongamento no tempo de estadia nos hospitais, 

gerando maiores custos ao sistema de saúde. Junto a isso as 

CNCA são associadas com a alta taxa de morbidade e 

mortalidade por causa da crescente resistência aos agentes 

antifúngicos (REGINATTO, 2019). 

Em um estudo realizado no Brasil em Chapecó, Santa 

Catarina foram avaliadas 43 amostras invasivas de leveduras 

de pacientes atendidos em Hospital do Estado entre os anos de 

2013 e 2014. Foi observado que dentre os acometidos por 

candidíase 58 % (25) eram homens e 42% (18) eram mulheres. 

Das 43 amostras de leveduras foram isoladas 25 (58,2%) da 
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urina, 7 (16,3%) de aspirado traqueal, 4 (9,4%) do sangue, 3 

(6,9%) de lavado brônquico e fezes e 1 (2,3%) amostra da 

secreção prostática. Sendo que a maioria dos pacientes 22 

(51%) estavam internados em UTI. Das leveduras do gênero 

Candida a espécie mais isolada foi C. albicans com 52 % das 

amostras sendo mais isolada na urina (ALTHAUS et al., 2015).   

Dentro deste contexto, as infecções de origem hospitalar 

pelo gênero Candida vêm apresentando uma grande relevância 

nos últimos anos, devido ao aumento progressivo dos números 

de casos e por sua elevada taxa de morbidade e mortalidade. 

Althaus e colaboradores (2015) destacam que aliado a alta 

morbilidade e mortalidade tem sido crescente a preocupação 

com o aumento da resistência aos antifúngicos entre as 

espécies de Candida spp., tornando imprescindível a realização 

do antifungigrama para a determinação da susceptibilidade in 

vitro dos isolados clínicos, sobretudo nos casos de micoses 

invasivas e infecções em pacientes imunossuprimidos. Além 

disso, a identificação taxonômica da levedura é fundamental 

para monitorar a taxa de infecção hospitalar e determinar a 

etiologia das infecções nesse meio, detectar novos agentes da 

doença e estabelecer a melhor conduta terapêutica.  

De acordo com Moreira (2017) as leveduras do gênero 

Candida tem a sua susceptibilidade aos antifúngicos variável, 

não seguindo um padrão e por esse motivo é muito importante 

realização dos testes de susceptibilidade antifúngica, 

possibilitando a escolha do medicamento mais adequado. 

Segundo ele, para um antifúngico ser considerado ideal e seu 

uso ser difundido na prática clínica, ele deve apresentar 

algumas características como amplo espectro de atividade, 

ação fungicida, apresentar a formulação oral e parenteral, 
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possuir uma interação mínima com outros fármacos, ter doses 

eficazes e sem muitas reações adversas. Além de ter um custo 

efetivo e apresentar baixa resistência microbiana. Aliado a isso 

o antifúngico preferencialmente não deve ter um mecanismo de 

ação associado a um que seja compartilhado pela espécie 

humana e pelo fungo, fazendo com que o desenvolvimento 

desses fármacos seja um desafio.  

 

Desta forma, diante da distribuição ampla dos 

microrganismos do gênero Candida, a dificuldade de se obter 

um diagnóstico rápido, transmissão fácil pelo ambiente, 

tratamentos ineficazes e resistência a fármacos fazem com que 

as taxas de mortalidade e morbidade se apresentem altas, em 

torno de 30–40% dos casos de infecção (ORSETTI, 2019; 

KARKOWSKA-KULETA, 2020).  

No estudo realizado por Moreira e colaboradores (2017) 

foi investigada a resistência do gênero Candida frente a 

anfotrenicina B, a nistatina, ao fluconazol, ao econazol, ao 

cetoconazol, ao miconazol e a flucitosina. Sendo as leveduras 

oriundas de urocultura, totalizando 18 amostras do período de 

março a maio de 2012. Foi observado que 50,77% dos isolados 

apresentaram resistência a pelo menos um dos fármacos 

testados, sendo que 29,36% das leveduras foram resistentes 

aos antifúngicos da classe dos azólicos que compreende o 

econazol, cetonazol, miconazol e fluconazol. Dentre eles, o 

fármaco que apresentou menor eficácia in vitro foi o fluconazol 

com 88,89% das cepas resistentes, sendo seguido por 

miconazol com 66,67% e nistatina com 55,56%. Em contra-

partida o cetoconazol foi o que apresentou uma maior taxa de 

sensibilidade. Os azóis possuem um mecanismo de ação 
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baseado na inativação da enzima C-14-α-desmetilase fazendo 

com que a síntese do ergosterol da membrana plasmática 

fúngica seja interrompida e consequentemente desorganize a 

estrutura e a função da membrana, além de inibir o crescimento 

da célula.  

No mesmo estudo foi observado que 15,07% dos 

isolados clínicos foram resistentes a classe poliênicos 

representada pela anfotericina B e nistatina. Os polienos se 

unem ao ergosterol por interações hidrofóbicas e modificam a 

permeabilidade da membrana da levedura a levando a morte. 

Já resistência a flucitosina foi verificada em 6,34% das 

leveduras testadas, sendo esse fármaco um representante do 

grupo de antimetabólicos que interrompem a síntese de ácidos 

nucleicos e de proteínas das leveduras (MOREIRA, 2017).  

No estudo realizado por Canassa e Da Cruz (2019) se 

observou a ocorrência de candidemia em pacientes internados 

em um hospital público de Campo Grande no Mato Grosso do 

Sul entre os períodos de novembro de 2015 e novembro de 

2018 foram identificados 135 casos de candidemia sendo a 

espécie mais prevalente a C. albicans que apresentou 33,3% 

dos casos, sendo seguida por C. parapsilosis que teve 24,5% 

dos casos. Outras espécies presentes foram C.tropicalis (20%) 

e C. glabrata (16,3%), espécies de Candida spp. não 

identificadas representou 5,9% dos casos.  

Nesse estudo também se o perfil de sensibilidade das 

espécies de Candida frente aos seguintes fármacos: 

anfotericina B, caspofungina, micafungina, fluconazol, 

voriconazol e fluocitosina.  Em relação aos antifúngicos 

testados todas as espécies de Candida presentes nesse estudo 

foram sensíveis micafungina, a caspofungina, a fluocitosina e a 
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anfotericina B. Sendo que o grupo denominado de Candida spp. 

apresentou 22% dos seus isolados resistentes a caspofungina 

e Candida parapsilosis teve 3% dos seus isolados sendo 

resistente a anfotericina B e 3 % também resistente a 

fluocitosina. Já em relação ao fluconazol e ao voriconazol todas 

as espécies apresentaram isolados sensíveis, embora alguns 

isolados da C. glabrata foram sensíveis com dose-dependência. 

Enquanto que ao voriconazol Candida tropicalis e o grupo 

Candida spp. é que apresentaram sensibilidade em todos os 

seus isolados, mas, não se foi testato a sensibilidade da C. 

glabrata a este fármaco. Já 2% dos isolados clínicos de C. 

albicans foi resistente ao fluconazol e um isolado foi sensível 

dose-depentente, já em relação ao voriconazol observou-se 4% 

dos isolados resistentes. Entre os isolados de C. parapsilosis 

9% apresentou resistência ao fluconazol e 3% ao voriconazol. 

C. tropicalis apresentou 4% dos isolados resistência ao 

fluconazol, mas, teve um isolado sensível que era dose-

dependente (CANASSA e DA CRUZ, 2019).   

O estudo realizado por Silva e De Andrade Junior (2020) 

teve como objetivo avaliar o potencial antifúngico do itraconazol 

na forma manipulada e industrial Sigma-Aldrich® frente as 

linhagens de C. albicans (LM-03, LM-44, LMLM-74, LM-123, 

LM-157, LM-165, LM-175, LM-441, LM-600, LM-615), de C. 

tropicalis (LM-98, LM-111, LM-135) e de C. parapsolosis (LM-

78, LM-197 e LM-707). Foi verificado que todos os isolados 

apresentaram resistência ao itraconazol das duas formas 

estudas, tendo em vista que o seu valor de concentração 

inibitória mínima (CIM) foi entre 512 a 1024 μg/mL. E o valor 

ideal para ser considerado sensível é de 0,0313 a 16 μg/mL. 
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Os antifúngicos atuam de formas diferentes dependendo 

do seu alvo e mecanismo de ação. Dentre as classes de 

antifúngicos disponíveis, destaca-se a dos polienos, 

representada pela Anfotericina B e nistatina. Em meados de 

1958, a Anfotericina desoxicolato foi um dos primeiros 

antifúngicos a serem criados, apresentando amplo espectro de 

ação, porém com alta toxicidade renal. Os polienos se ligam ao 

ergosterol formando poros na membrana do fungo, levando ao 

efluxo de cátions provocando a morte do patógeno. Depois de 

50 anos da produção da anfotericina, novos agentes 

antifúngicos foram criados possuindo um menor efeito adverso 

como as equinocandinas e os triazóis (FRANCISCO, 2020). 

Os polienos tem seu mecanismo de ação se baseado na 

extração do ergosterol da membrana plasmática e esgotanto o 

ergosterol da célula. Junto a isso quando os polienos estão em 

concentrações elevadas eles inibem a síntese de quitina que é 

uma enzima sintetizada na parede celular do fungo e é muito 

importante para o mesmo. O mecanismo de resistência dessa 

classe é raro por ser necessário a modificação da forma do 

ergosterol, fazendo com que seja difícil isso ocorrer, sem causar 

um custo alto para a célula. Além disso, a utilização da 

anfotericina B aumenta a quantidade de radicais livres dentro 

da célula fúngica. Só que C. tropicalis apresenta um baixo teor 

de ergosterol na membrana plasmática fazendo com que ela 

seja menos susceptível a anfotericina B. E junto a isso, a 

Candida dessa espécie que apresenta resistência a esse 

fármaco produz uma menor quantidade de radicais livres. Já 

quando a C. albicans apresenta resistência a esse 

medicamento ela apresenta elevada concentração de catalases 

que diminui o efeito oxidativo dos polienos.  Além de que junto 
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a C. neoformans, a C. albicans apresenta alterações na 

composição dos esteroides membranares com diminuição, 

ausência de ergosterol ou modificação desses esteroides 

(BERTO et al., 2018).   

Já os azois como o intraconazol, voriconazol, fluconazol 

e miconazol, inibem a síntese de ergosterol da membrana 

plasmática dos fungos (FRANCISCO, 2020). 

Esta classe de antifúngicos é dividida em dois subgrupos 

classificados com base nos números de nitrogênios presentes 

no anel dos azólico. Os imidazóis foram os primeiros a serem 

desenvolvidos, alguns representantes são o cetoconazol e o 

miconazol. Já os triazólicos constituem um grupo mais recente 

e inclui o itraconazol, fluconazol e voriconazol, dentre outros. Ao 

se comparar o fluconazol com o voriconazol observa-se que 

esse último apresenta um espectro de ação maior contra as 

espécies de Candida, incluindo C. glabrata e C. krusei. O 

mecanismo de resistência desse grupo está divido em 

alterações estruturais na enzima-alvo, implementação de vias 

metabólicas alternativas ou produção da molécula da enzima-

alvo ou aumento de bombas de efluxo codificadas pelas 

famílias de genes CDR MDR (BERTO et al., 2018).   

A classe dos equinocandinas é representada 

principalmente pela caspofungina, micafungina e 

anidulafingina. Tem como mecanismo de ação a inibição da 

enzima β-1,3-glucano sintase que catalisa a polimerização da 

glucose-uridina-disfosfato (UDP glucose) em β-1,3-glucano, 

importante componente da parede celular dos fungos. As 

equinocandinas são consideradas fungicidas para as espécies 

de Candida incluindo C. glabrata, C. haemulonii, C. lusitaniae e 

C. krusei, as quais são intrinsicamente resistentes aos azois. 
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Além de também terem ação frente C. lusitoaneae que é 

intrinsicamente resistente a anfotericina B (BERTO et al., 2018).  

Entretanto, resistência às equinocandinas também já 

tem sido relatada. Também pode ser observado que o 

fenômeno ocorre pela mutação na β-1,3-glucano sintase 

causada pela modificação de um dos genes codificantes dessa 

enzima sendo eles: FKS1, FKS2 eFKS3, no gene FSK1 a 

mutação ocorre na região denominada “hot spots”, sendo ele 

presente em todas as espécies de Candida, mas, 

principalmente em C. albicans. Já no gene FKS2 ocorre na 

região homologa do gene podendo estar presente em C. 

glabrata, que a expressão desse gene é dependente da 

presença de cálcio na urina (BERTO et al., 2018).   

López-Ávila e colaboradores (2016) afirmam que o 

aumento do número de casos de espécies de Candida que não 

respondem ao tratamento está associado principalmente ao uso 

inadequado dos medicamentos antifúngicos. Após o 

surgimento dos azólicos na década de 1970, e posterior 

desenvolvimento dos triazólicos (principal fluconazol) na 

década de 1980, tais fármacos passaram a ser indicados para 

tratamento de uma grande diversidade de infecções fúngicas e 

também foram utilizados de forma empírica e profilática em 

pacientes imunossuprimidos como os portadores da síndrome 

da imunodeficiência humana adquirida (AIDS). O principal 

antifúngico utilizado na terapia profilática de imunodebilitados 

tem sido o fluconazol devido a sua disponibilidade no mercado 

facilitando o seu uso graças a suas vantagens 

farmacocinéticas.  

No estudo de revisão de Arendrup e Patterson (2017) foi 

constatado que C. krusei e C. guilliermondii são intrinsecamente 
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resistentes ao fluconazol, e além disso, a C. guilliermondii 

apresenta baixa sensibilidade às equinocandinas podendo em 

alguns casos ser classificada como uma espécie 

multirresistentes. Já C. auris, espécie considerada emergente, 

apresenta uma elevada concentração inibitória mínima para os 

fármacos da classe dos polienos e para as equinocandinas, 

além de poder apresentar resistência ao fluconazol. Outra 

espécie, C. glabrata pode adquirir resistência aos azólicos e às 

equinocandinas, principalmente se o antifúngico for utilizado de 

forma extensiva. C. albicans tem adquirido resistência ao 

fluconazol, principalmente devido ao uso empírico e profilático, 

além disso pode adquirir resistência às equinocandinas. Em 

relação ás espécies do Complexo C. parapsilosis tem se 

observado elevada concentração inibitória mínima frente a 

classe das equinocandinas. 

A resistência de C. albicans aos fármacos do grupo dos 

azois está relacionada a dois mecanismos, sendo o primeiro a 

mutação molecular da enzima antifúngica alvo, como por 

exemplo, a enzima responsável pela síntese de ergosterol. E a 

segunda forma de se adquirir resistência é a formação de 

barreiras de permeabilidade ou sistemas de bombeamento 

antifúngico pela utilização das bombas de efluxo (LÓPEZ-

ÁVILA et al., 2016).  

As bombas de efluxo são formadas por proteínas que 

estão enquadradas em dois grupos baseando-se na estrutura e 

tipo de energia que essa proteína utiliza para o transporte das 

moléculas. Sendo o primeiro grupo denominado de família ABC 

(cassete de ligação de ATP) é estão incluídas as proteínas que 

utilizam como fonte de energia a degradação de ATP. Enquanto 

o segundo grupo é chamado de MFS (major Facilitador 
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Superfamaly) em que a energia é obtida pela diferença de 

gradiente de concentração de prótons presentes na membrana. 

Em caso de a mutação ocorrer nos genes que interferem na 

regulação das bombas de efluxo pode fazer com que elas 

fiquem superexpressas, fazendo com que o fármaco seja 

retirado do microrganismo e o mesmo fique resistente ao 

antifúngico pela alteração da concentração e da sua ação deles 

no microrganismo (VIEIRA e 

SANTOS, 2017). 

Além disso, foram encontrados em alguns isolados 

clínicos de C. albicans resistentes aos azois uma mutação no 

gene ERG11 que faz parte da família genica CYP51, e que o 

gene CYP51/ERG11 é responsável por produzir a enzima 

lanosina14 alfa desmetilase. A mutação no gene ERG11 ocorre 

pela substituição da arginipa pela lisina na posição do 

aminoácido 467 (LÓPEZ-ÁVILA et al., 2016).  

Já em relação a anfotericina B não é comum se observar 

resistência por espécies de Candida, porque as mutações 

necessárias para adquirir essa característica fazem com que a 

levedura tenha que diminuir a sua tolerância a estresse 

externos, como também prejudica a formação de filamentos e a 

invasão tecidual por aumentar a ocorrência de defeito nas 

mesmas. Esses mecanismos fazem com que a membrana 

plasmática tenha uma alteração na sua composição, pela 

diminuição da quantidade de esfingolipídeos e diminuição da 

formação de ergosterol. Além disso, as bombas de efluxo tem 

seu funcionamento incorreto junto a mutação do gene ERG3 

que faz com que as formações de esteróis tenham menor 

afinidade a anfotericina B e Candida tenha uma superexpressão 
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de bombas de efluxo (VIEIRA e 

SANTOS, 2017).  

Diante desta crescente taxa de resistência de Candida 

aos antifúngicos utilizados na prática médica, novos fármacos 

têm sido estudados, tais como a rezafungin que é um novo 

fármaco pertencente a classe das equinocandinas, que 

apresentou até então bons resultados em estudo prévio em 

ratos infectados com C. auris, espécies que tem com frequência 

demonstrado resistência ao fluconazol e a anfotericina B. Além 

disso se fez testes in vitro de rezanfungin que demostrou que 

ele possui uma potente atividade antifúngica contra cepas de C. 

auris, mesmo aquelas que são resistentes a outros antifúngicos 

como fluconazol e anfotericina B, sendo esta uma possível 

futura opção terapêutica para candidemia por espécies 

consideradas multirresistentes (HAGER, 2018). 

No estudo realizado Kulberg e colaboradores (2019) se 

comparou a eficiência do novo triazólico, o isavuconazol, com a 

caspofungina frente a Candidemia.  Não foi possível 

estabelecer critério de superioridade ou inferioridade entre 

esses dois fármacos pôr os dois apresentaram valores de 

mortalidade e recidiva de infecções muito semelhantes. 

Entretanto, o isavuconazol tem a vantagem de poder ser 

administrado pela via intravenosa ou oral, tendo apresentado 

um resultado promissor na redução dos casos de candidemia 

quando veiculado na sua forma oral.  

Muitos estudos atualmente, possuem o foco na produção 

de novos agentes antifúngicos e novas alternativas de 

tratamento. Fazendo com que ocorra o surgimento de novos 

alvos antimicrobianos emergentes, um exemplo é a rifampicina, 

responsável pela inibição da síntese de RNA à medida que 



RESISTÊNCIA ANTIFÚNGICA POR ISOLADOS CLÍNICOS DE Candida E 
NOVAS PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS 

557 
 

altera de forma conformacional a subunidade 21 β da RNA 

polimerase, levando a diminuição na afinidade de ligação. A 

isoniazida, a capreomicina, a etionamida e, ainda, a 

bedaquilina, representam importantes inibidores da síntese de 

ATP mitocondrial (COSTA, 2020).  

Devido à resistência aos antimicrobianos, a busca por 

novos alvos terapêuticos vem sendo objeto de estudo, e a 

terapia combinada vem demonstrando ser uma forma sólida 

com o aparecimento de evidências cientificas com comprovam 

a sua importância no combate a infecções (COSTA, 2020). 

 
CONCLUSÕES  

 

O gênero Candida apresenta leveduras que são 

distribuídas em todo o mundo, sendo encontradas em diversos 

ecossistemas como solo, plantas, água, alimentos e na 

microbiota humana. Mesmo suas espécies sendo comensais de 

sítios anatômicos como mucosa do trato gastrointestinas e 

vaginal, pele e sistema respiratório, pode ocasionar infecções 

diante de alguns fatores predisponentes.  

Diante disto, a resistência antifúngica por leveduras do 

gênero Candida tem sido um problema que tem aumentado nas 

últimas décadas estando associado ao uso indiscriminado de 

forma empírica/profilática ou ocorrência de espécies com 

resistência intrínseca. Desta forma, um diagnóstico preciso e 

precoce associado a correta identificação taxonômica da 

espécie e realização de antifungigrama pode auxiliar na escolha 

do melhor tratamento e redução de casos de resistência.  

 Ademais, novos fármacos devem ser desenvolvidos 

para combater esses fungos.  
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RESUMO:É preciso que haja a identificação precoce e terapia 
adequada ao novo coronavírus (COVID-19) ou SARS-CoV-2 
em pacientes que possuem complicações cardiovasculares. 
Uma dessas complicações é a Cardiomiopatia de Takotsubo 
(CT) ou Síndrome de Takotsubo, um agravo ainda pouco 
conhecido, mas que pode causar dor no peito, falta de ar ou 
colapso, sudorese, aumento da pressão arterial e da pressão 
torácica, elevação das catecolaminas, aumento ou 
exarcebação de quadros de ansiedade. Assim, objetivou-se 
compreender a relação existente entre a Síndrome de 
Takotsubo e a COVID-19. Trata-se de Revisão Integrativa da 
Literatura realizada em cinco etapas. Foram selecionados 4 
artigos na Biblioteca Virtual em Saude (BVS) Brasil e 5 artigos 
na U.S. National Library of Medicine and the National Institutes 
Health (PUBMED). As publicações relatam a existência de uma 
ligação entre a pandemia de COVID-19, o estresse ou 
ansiedade, a inflamação sistêmica causada pelo SARS-CoV-2, 
o excesso de catecolaminas no organismo e/ou interações do 
vírus com o sistema cardiovascular com o aparecimento de CT. 
Conclui-se que os estresse psicológico, social e econômico, 
que afetam os indivíduos em períodos de pandemia como do 
COVID-19, favorecem o desenvolvimento do subtipo primário 
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da CT. O subtipo secundário pode ser gerado por excesso de 
catecolaminas devido o SARS-CoV-2, interações proteicas do 
vírus com receptores cardíacos e alterações vasculares 
provocadas pelo vírus. 
Palavras-chave: Cardiomiopatia de Takotsubo. COVID-19. 
Pandemia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O SARS-CoV-2, vírus caudador da doença denominada 

de novo coronavírus (COVID-19), foi disseminado de forma 

rápida para diversas regiões do planeta no ano de 2020, 

gerando inúmeras preocupações (FREITAS; NAPIMOGA; 

DONALISIO, 2020). Os órgãos administrativos e a sociedade 

em geral devem conhecer os riscos associados a essa 

patologia para que ações eficazes sejam aplicadas, a fim de 

evitá-los (FRANÇA et al., 2020). 

Sabe-se que pessoas com comorbidades prévias e 

idosos tendem a ter os quadros mais graves e com piores 

evoluções, mas é difícil determinar um sinal ou sintoma 

específico e obrigatório da doença (ISER et al., 2020). Percebe-

se, dessa forma, que o diagnóstico clínico não é o suficiente, 

sendo necessária a realização de exames complementares que 

auxiliem no processo de detecção do processo infeccioso. 

Segundo Costa et al. (2020), é preciso que haja a 

identificação precoce e a terapia adequada do COVID-19 em 

pacientes que possuem complicações cardiovasculares 

(COSTA et al., 2020). Uma dessas complicações é a 

Cardiomiopatia de Takotsubo (CT) ou Síndrome de Takotsubo. 

Ainda pouco conhecido, tal agravo é difícil de ser 

diferenciado objetivamente de síndromes coronárias agudas 
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(CARAMELLI, 2020). Os principais sinais e sintomas de ambas 

as síndromes são parecidos: dor torácica e falta de ar ou 

colapso (FERNANDES; MONTERA, 2020). Corroborando com 

essa ideia, Dave et al. (2020) destacam angina, síncope, edema 

pulmonar, arritmias ou choque cardiogênico como outros sinais 

que aproximam as duas, sendo esses, manifestados após 

momento estressor psicológico, emocional ou físico 

importante. Eles descrevem também que a CT é responsável 

por aproximadamente 7% de todas as cardiomiopatias não 

isquêmicas, de modo que as pessoas mais afetadas são 

mulheres na pós-menopausa, as quais representam 90% de 

todos os casos. Na CT, podem estar presentes sudorese, 

aumento de pressão arterial e de catecolaminas e quadros de 

ansiedade, além de uma espécie de pressão torácica que pode 

ser sentida também em pescoço e cabeça (MORALES-

HERNÁNDEZ et al., 2016). 

As enzimas cardíacas elevadas em exames laboratoriais 

e a elevação de segmento ST e/ou inversão de onda T 

demonstrados em exame eletrocardiográfico podem ser 

detectados na maioria dos pacientes com CT (CORDEIRO; 

LIMA; FERREIRA, 2019). Nesse sentido, a Cardiomiopatia de 

Takotsubo pode se apresentar de modo a  mimetizar um infarto 

do miocárdio com elevação do segmento ST em casos de 

ausência de evidências angiográficas de uma doença arterial 

coronariana obstrutiva importante. (BHATTACHARYYA et al., 

2020).  

Ademais, não é recomendada a prescrição de drogas 

antitrombóticas, nitratos  e medicamentos ionotrópicos, sendo 

preferível o uso de  β-bloqueadores  e  os  inibidores  da enzima  

de  conversão  da  angiotensina  (IECA) como terapia cardíaca 
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específica (MENEGASSI et al., 2019). Em casos de CT, deve-

se fazer a detecção inicial das comorbidades e estado 

hemodinâmico do sujeito acometido, para que se possa 

começar o tratamento de suporte (GÓES et al., 2018).  

O objetivo deste estudo foi compreender a relação 

existente entre a Síndrome de Takotsubo e a COVID-19. De 

acordo com Iser et al. (2020) mais publicações sobre o COVID-

19 são necessárias, visando elucidar melhor sobre as 

manifestações clínicas desse distúrbio. Assim, esta revisão 

permitirá reunir os conhecimentos já existentes sobre o tema 

por meio de uma perpectiva diferente e poderá influenciar 

positivamente a prática médica no combate ao Coronavírus. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo foi desenvolvido no modelo de 

Revisão Integrativa da Literatura (RIL), o qual, de acordo com 

Souza, Silva e Carvalho (2010), é um instrumento válido para 

ser utilizado por pesquisadores da área da saúde e que se 

caracteriza por ser um processo organizado e rigoroso de 

análise de dados científicos. 

Para a construção deste artigo, foram seguidas, 

sistematicamente, cinco etapas: definição da questão 

norteadora, demarcação dos critérios de inclusão e exclusão, 

coleta de dados dos documentos selecionados para a redação 

da RIL, análise crítica dos mesmos e discussão e interpretação 

dos principais achados. 

Sabendo disso, foi escolhida a questão norteadora do 

estudo: “Qual a relação existente entre a Síndrome de 

Takotsubo e a COVID-19?”. A procura pelas publicações 
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aconteceu em novembro de 2020, por meio de uso dos 

Descritores Controlados em Ciências da Saúde (DeCs), em 

português: “Cardiomiopatia de Takotsubo” e “Coronavírus”; e 

em inglês: “Takotsubo cardiomyopathy” e “Coronavirus”, 

conforme exposto no Quadro 1 abaixo. Eles foram empregados 

com o auxílio de operador booleano (AND), adequadamente 

nos espaços de pesquisa dos seguintes buscadores 

eletrônicos: U.S. National Library of Medicine and the National 

Institutes Health (PubMed) e Biblioteca Virtual em Saúde Brasil 

(BVS Brasil). 

 

Quadro 1. Cruzamento dos DeCs em associação com o operador 

booleano “AND”. 

Termos 

de Busca 
Português Inglês 

DeCS 

● Cardiomiopatia 

de Takotsubo 

● Coronavírus 

● Takotsubo 

cardiomyopathy  

● Coronavirus 

ESTRATÉGIAS DE BUSCA 

Português 

 

● (Cardiomiopatia de Takotsubo AND 

Coronavírus) 

Inglês 

  

● (Takotsubo cardiomyopathy AND 

Coronavirus) 

 

Fonte: Os autores (2020). 
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Com relação aos critérios de inclusão, foram escolhidas 

publicações científicas do ano de 2020, elaboradas nos idiomas 

inglês e português e que tinham como população de estudo os 

humanos. Excluiu-se documentos que se repetiam em mais de 

um buscador e que abordavam temáticas que não estavam 

associadas à questão norteadora do estudo. 

O fluxograma 1 demonstra informações acerca do total 

de publicações identificadas na busca ativa e o número de 

publicações eleitas para esta revisão. 
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Fluxograma 1. Processo de seleção dos artigos. 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Levando em consideração a amostra total detectada, 

executou-se a leitura dos títulos e resumos das 53 publicações. 

Baseando-se nos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa 

e na leitura integral das publicações, confirmou-se a utilização 

BVS Brasil

Publicações Identificadas

(N = 33)

Publicações Selecionadas

(N = 4)

Dave et al. (2020)

Hedge et al. (2020)

Jabri et al. (2020)

Taza et al. (2020)

PubMed

Publicações Identificadas

(N = 20)

Publicações Selecionadas

(N = 5)

Bhattacharyya et al. 
(2020)

Faqihi et al. (2020)

Oyarzabal, Gómez-
Hospital e Comin-Colet 

(2020)

Tsao et al. (2020)

Chadha (2020)
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de 44,45% (n=4) documentos da BVS Brasil e 55,55%, (n=5) 

documentos da PUBMED. 

Posteriormente, foram selecionadas as variáveis: 

autores, ano, buscador eletrônico, periódico, metodologia e 

principais achados. Por fim, realizou-se a compreensão, a 

interpretação e a discussão dos principais achados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao observar o quadro 2, verificou-se que todos os artigos 

(100%; n=9) foram publicados no ano de 2020, sendo 22,22% 

deles (n=2) pertencentes ao periódico BMJ Case Reports e o 

restante (77,78%; n=7) distribuídos entre os periódicos 

International Anesthesia Research Society, Open Hearth, JAMA 

Network Open, BMC Cardiovascular Disorders, Revista 

Española de Cardiología, Circulation: Cardiovascular Imaging e 

QJM.  

 

Quadro 2. Identificação de autores, anos, títulos, buscadores e 

periódicos das publicações selecionadas. 

Autores e Ano Título Buscador Periódico 

Bhattacharyya 

et al. (2020) 

 

Takotsubo 

cardiomyopathy in 

early term pregnancy: 

a rare cardiac 

complication of 

SARS-CoV-2 infection 

 

PUBMED 
BMJ Case 

Reports 
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Chadha (2020) 

 

‘COVID-19 Pandemic’ 

Anxiety induced Tako-

tsubo 

Cardiomyopathy 

 

PUBMED QJM 

Dave et al. 

(2020) 

 

Takotsubo 

Cardiomyopathy in a 

Coronavirus Disease-

2019–Positive 

Patient: A Case 

Report 

 

BVS 

Brasil 

International 

Anesthesia 

Research 

Society 

Faqihi et al. 

(2020) 

 

Reverse takotsubo 

cardiomyopathy in 

fulminant COVID-19 

associated with 

cytokine release 

syndrome and 

resolution following 

therapeutic plasma 

exchange: a case-

report 

 

PUBMED 

BMC 

Cardiovascular 

Disorders 

Hedge et al. 

(2020) 

 

Characteristics and 

outcome of patients 

with COVID-19 

complicated by 

Takotsubo 

cardiomyopathy: case 

series with literature 

review 

 

BVS 

Brasil 
Open Hearth 
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Jabri et al. 

(2020) 

 

Incidence of Stress 

Cardiomyopathy 

During the 

Coronavirus Disease 

2019 Pandemic 

 

 

BVS 

Brasil 

 

JAMA Network 

Open 

 

Oyarzabal; 

Gómez-

Hospital; 

Comin-Colet 

(2020) 

 

Tako-tsubo syndrome 

associated with 

COVID-19 

PUBMED 

Revista 

Española de 

Cardiología 

Taza et al. 

(2020) 

 

Takotsubo 

cardiomyopathy 

triggered by SARS-

CoV-2 infection in a 

critically ill patient 

 

BVS 

Brasil 

BMJ Case 

Reports 

Tsao et al. 

(2020) 

 

COVID-19–

Associated Stress 

(Takotsubo) 

Cardiomyopathy 

 

PUBMED 

Circulation: 

Cardiovascular 

Imaging 

Fonte: Os autores (2020). 

 

No Quadro 3 constatou-se que 100% (n=9) das 

publicações selecionadas foram escritas na língua inglesa. 

Ademais, 55,55% (n=5) dos artigos foram publicados nos 

Estados Unidos, enquanto que o restante representa 44,44% 

(n=4), sendo publicados em diferentes países, como Índia, 

Reino Unido, Espanha e Inglaterra, mostrando a diversidade de 
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lugares que buscaram discutir sobre o assunto “Síndrome de 

Takotsubo e COVID-19” no ano de 2020. 

 

Quadro 3. Categorização de idiomas e países das publicações 

selecionadas. 

Autores/Ano Idioma País 

 

Bhattacharyya et al. 

(2020) 

 

Inglês Índia 

 

Chadha (2020) 

 

Inglês Estados Unidos 

 

Dave et al. (2020) 

 

Inglês Estados Unidos 

 

Faqihi et al. (2020) 

 

Inglês Reino Unido 

 

Hedge et al. (2020) 

 

 

Inglês 

 

Estados Unidos 

 

Jabri et al. (2020) 

 

Inglês Estados Unidos 

 

Oyarzabal; Gómez-

Hospital; Comin-

Colet (2020) 

 

Inglês Espanha 

 

Taza et al. (2020) 

 

 

Inglês 

 

 

Inglaterra 
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Tsao et al. (2020) 

 

Inglês Estados Unidos 

Fonte: Os autores (2020). 

 

 

Na análise do quadro 4, percebeu-se que a maioria dos 

documentos (66,67%; n=6) foram elaborados conforme a 

metodologia de relato de caso. Os pesquisadores dos outros 

artigos (33,33%; n=3) optaram por diferentes estratégias: Série 

retrospectiva de casos clínicos complementada por revisão da 

literatura, estudo de coorte e descrição e interpretação de  

exame de imagem. Além disso, constatou-se que 3 publicações 

(33,33%) relatam a existência de uma ligação entre os 

processos de estresse ou ansiedade durante a pandemia de 

COVID-19 com o aparecimento de CT. O restante (66,67%; 

n=6) propõe que a inflamação sistêmica causada pelo SARS-

CoV-2, o excesso de catecolaminas no organismo e/ou 

interações diretas do vírus com o sistema cardiovascular podem 

fomentar a instalação da CT.  

 

Quadro 4. Caracterização do método e principais achados das 

publicações selecionadas. 

Autores/Ano Método Principais Achados 

Bhattacharyya et al. 

(2020) 

Relato de caso clínico 

de paciente grávida 

com CT e infecção por 

SARS-CoV-2 

 

Foram identificados, 

na paciente, 

marcadores 

inflamatórios 

desordenados. Isso 
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sugere que 

inflamação causada 

pela infecção pode ser 

uma das vias de 

desenvolvimento da 

CT. 

 

Chadha (2020) Relato de caso clínico 

 

No caso da paciente, 

provavelmente, a 

ansiedade devido a 

pandemia contínua de 

Covid-19 provocou  a 

CT. 

 

Dave et al. (2020) Relato de caso clínico 

 

CT é, provavelmente, 

causada por excesso 

de catecolaminas 

devido infecção por 

Covid-19 ou devido 

catecolaminas 

exógenas 

administradas devido 

hipotensão 

 

 

 

Hedge et al. (2020) 

 

 

 

Série retrospectiva de 

sete casos clínicos e 

Revisão da Literatura 

 

Pode existir uma 

interação da proteína 

Spike do SARS-CoV-2 

com receptores ACE2 

no coração, o que 

pode levar à CT. Além 

disso, um estado pró-

coagulante criado pelo 

vírus, danos diretos 
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ao miocárdio, lesão 

endotelial e 

disfunções 

microvasculares 

podem ser 

mecanismos que 

incitam a instalação 

da CT. 

 

Faqihi et al. (2020) Relato de caso clínico 

 

CT primária e choque 

cardiogênico 

relacionado podem 

piorar quadro de 

Covid-19 fulminante 

com Síndrome de 

liberação de citocinas 

associada. 

 

Jabri et al. (2020) 

Estudo de Coorte, 

baseado em análise 

retrospectiva de 

prontuários 

eletrônicos 

 

Causa provável da 

CT: mecanismo de 

estresse indireto, 

psicológico, social e 

econômico 

relacionado à 

pandemia de Covid-

19. 

 

 

Oyarzabal; Gómez-

Hospital; Comin-

Colet (2020) 

 

Interpretação de 

imagem de 

eletrocardiograma de 

paciente com CT 

associada a infecção 

por SARS-CoV-2 

 

A infecção viral e o 

estado de inflamação 

generalizada podem 

ser os causadores da 

CT. 
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Taza et al. (2020) Relato de caso clínico 

 

Síndrome de liberação 

de citocinas gerada 

pela Covid-19, 

provocando aumento 

de catecolaminas, 

pode estar 

relacionada com a 

patogênese da CT em 

pacientes com a 

infecção. 

 

Tsao et al. (2020) Relato de caso clínico 

 

CT de estresse 

reversível pode 

acontecer 

simultaneamente à 

infecção por Covid-19. 

Nesse caso, elevados 

níveis de 

biomarcadores 

inflamatórios e 

cardíacos e ECG 

anormal podem ser 

detectados. 

 

Fonte: Os autores (2020). 

  

O subtipo primário da CT ocorre devido aos estresses 

indireto, psicológico, social e econômico que são manifestados 

nas pessoas em virtude da situação de pandemia (JABRI et al., 

2020). A patologia pode acontecer sem causas prévias, isto é, 

apenas motivada pela ansiedade relacionada a um contexto 

estressante, a exemplo de uma pandemia (CHADHA, 2020). 
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Tsao et al. (2020) sugeriram que pacientes com COVID-

19 podem ter Cardiomiopatia de Estresse reversível, subtipo 

primário da CT, associada. Esse distúrbio e um choque 

cardiogênico relacionado podem se apresentar como fatores de 

piora do quadro virulento (FAQIHI et al., 2020). Nesse âmbito, 

Dave et al. (2020) explica que alguns neuropeptídeos e 

norepinefrina podem ser liberados pelo cérebro no período de 

estresse. Por outro lado, a elevação de catecolaminas 

circulantes ou adrenérgicos podem desencadear efeito tóxico 

direto no músculo cardíaco ou pode levar à disfunção epicárdica 

ou microvascular, ou até vasoespasmo. 

No caso em que o paciente está infectado pelo COVID-

19 e possui, simultaneamente, a Cardiomiopatia de Estresse, 

pode existir uma fisiopatologia baseada em: disfunção 

microvascular, aumento de tônus simpático e lesão mediada 

por imunidade indireta com ativação de linfócitos, liberação de 

citocinas e inflamação (TSAO et al., 2020). 

Quanto ao subtipo secundário da CT, Oyarzabar, 

Gómez-Hospital e Comin-Colet (2020) indicam que ainda não 

se sabe ao certo como o COVID-19 o causa. Acredita-se que o 

aumento das taxas de catecolaminas no corpo humano, sejam 

elas exógenas ou endógenas, podem ocasionar a instalação da 

Cardiomiopatia de Takotsubo, a qual pode ser solucionada de 

forma natural ou levar o indivíduo ao óbito (DAVE et al., 2020).  

Taza et al. (2020) confirmaram essa hipótese ao sugerir 

que a Síndrome da Liberação de Citocinas causada pelo SARS-

CoV-2 induz o aumento dos níveis de catecolaminas e isso, 

consequentemente, influencia o surgimento da Síndrome de 

Takotsubo. 
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A inflamação sistêmica devido o Covid-19 parece ser um 

fator causador importante da CT (OYARZABAR, GÓMEZ-

HOSPITAL; COMIN-COLET, 2020). Outras teorias acerca da 

atuação do vírus sobre o desenvolvimento da CT são: uma 

interação entre a proteína Spike viral com receptores ACE2 no 

coração, dano miocárdico direto, lesão endotelial, estado pró-

coagulante induzido pelo vírus e disfunção microvascular 

(HEDGE et al., 2020). Ainda, são citados na literatura a 

ocorrência de vasoespasmo de artéria coronária e obstrução do 

trato de saída do ventrículo esquerdo do coração como 

possíveis mecanismos (BHATTACHARYYA; ATTRI; 

FAROOQUI, 2020). 

Em relação ao tratamento da cardiomiopatia de 

Takotsubo, ele é baseado no suporte. No caso dos pacientes 

que apresentam choque cardiogênico, podem ser usados 

agentes inotrópicos ou suporte circulatório mecânico. Para 

aqueles com insuficiência cardíaca aguda, são administrados 

diuréticos e vasodilatadores com o intuito de redução da pós-

carga. Para diminuir o estresse miocárdico, quando a 

hemodinâmica permitir, é feita a suspensão dos beta-

agonistas. Já betabloqueadores e bloqueio do sistema renina-

angiotensina é feito em pacientes hemodinamicamente 

estáveis. Como este é um processo transitório, a duração da 

terapia não é conhecida (DAVE et al., 2020). 
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CONCLUSÕES  

 

Apesar de ser um assunto de descoberta recente e ainda 

pouco debatido, diante dos estudos publicados no ano de 2020, 

verificou-se que os estresses psicológico, social e econômico, 

os quais podem afetar os indivíduos submetidos à pandemia de 

COVID-19, estimulam o desenvolvimento do subtipo primário 

da Cardiomiopatia de Takotsubo. O subtipo secundário da 

doença, por sua vez, pode ser gerado em razão dos altos níveis 

corporais de catecolaminas endógenas causados pela infecção 

viral, pela interação entre a proteína Spike viral com receptores 

ACE2 no coração, dano miocárdico direto, lesão endotelial, 

estado pró-coagulante induzido pelo vírus, disfunção 

microvascular, vasoespasmo de artéria coronária e/ou pela 

obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo do coração. 

Ademais, na condição concomitante de subtipo primário 

da CT e infecção por SARS-CoV-2 pode haver disfunção 

microvascular, aumento de tônus simpático e lesão mediada 

por imunidade indireta com ativação de linfócitos, liberação de 

citocinas e inflamação. 
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RESUMO: O Brasil se encontra em contínua redução do 
tabagismo, resultante das Políticas de tratamento implantadas. 
O número de fumantes ainda se apresenta elevado, o suficiente 
para manter a dependência química à nicotina e uma 
quantidade considerável de doenças relacionadas. Objetivou-
se investigar o percurso histórico das três últimas décadas de 
tabagismo no Brasil. No presente artigo discursivo baseado na 
literatura científica foram contemplados artigos escritos em 
português acerca o percurso histórico das três últimas décadas 
do tabagismo no Brasil, realizado durante os meses de 
setembro e outubro de 2020. Foi possível observar os principais 
fatores que influenciam na continuidade interrupta da cultura do 
tabaco: O histórico, que construiu estrutura alicerçada, difícil de 
modificar ao longo do tempo, implantada por meio das 
imigrações iniciais; aspectos socioeconômicos, evidenciando 
como classe social e nível de escolaridade podem ser 
vinculados diretamente ao grau de dependência do cigarro. Por 
último, temos ainda hoje, as sequelas deixadas pelas décadas 
de fumo, marcas de muito tempo de exposição. O tabagismo se 
apresenta como causador direto de cerca de 50 doenças, 
considerado, ainda, o fator principal de agravante em diversas 
doenças, entre elas: cardiovasculares, respiratórias, 
circulatórias e diversos tipos de câncer. Ao longo dos 30 anos 
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promoveu o adoecimento do organismo individual e o coletivo 
do corpo social necessitando de ampla e efetiva Políticas de 
tratamento do tabagismo.  
 
Palavras-chave: Tabagismo. Doenças. Transtorno por uso de 

substâncias. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Tabagismo é uma doença crônica, que atinge cerca de 

um terço da pulação adulta, segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), consiste na dependência física e química 

levando a alterações mentais, comportamentais e emocionais, 

devido as substâncias psicoativas encontradas no cigarro, 

como por exemplo a nicotina.  

No mundo, a prevalência do tabagismo se apresenta 

elevada. Estudo com dados de 187 países, no período de 1980-

2013, estimou que a prevalência global na população maior de 

15 anos reduziu de 41,2% para 31,1%, entre os homens, e de 

10,6% para 6,2%, entre as mulheres. Apesar do declínio na 

prevalência, o número de fumantes aumentou de 721 milhões 

para 967 milhões, no mesmo período, devido ao crescimento 

da população. A política antitabagismo foi fator determinante 

para variação dos gastos das famílias brasileiras com cigarro 

conforme demonstram os resultados das Pesquisas de 

Orçamentos Familiares, 2002/2003 e 2008/2009 (GARCIA et 

al., 2015) 

Segundo dados do Vigitel/2019, o percentual total de 

fumantes com 18 anos ou mais no Brasil é de 9,8%, sendo 12,3 

% entre homens e 7,7 % entre mulheres.  

É importante entender à proporção de tabagistas que 

infelizmente, ainda existe, para que se possa tomar medidas 
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que auxilie na progressão constante de controle, para 

construção de um futuro cada vez mais livre da dependência 

química à nicotina.  

O inquérito domiciliar sobre comportamentos de risco e 

morbidade referida de doenças e agravos não transmissíveis, 

realizado pelo Ministério da Saúde em 15 capitais brasileiras e 

no Distrito Federal entre 2002 e 2003 mostrou que a prevalência 

total na população acima de 15 anos foi de cerca de 19%, 

variando de 13% em Aracaju a 25% em Porto Alegre (Ministério 

da Saúde, 2004a). Em 1989, a prevalência de fumantes era de 

32%, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição 

do IBGE. 

 já reflete uma grande conquista se comparado a década 

de 90. Neste período, o hábito de fumar se tornou popular e era 

considerado fator de destaque, fama e até mesmo classe social 

elevada.  

O cinema se inclui no âmbito dos meios de comunicação 

de massa, e estudos científicos demonstram que a exposição 

às imagens de produtos e consumo de tabaco em filmes está 

associada à iniciação ao uso do tabaco por adolescentes, 

independente de outros fatores (National Cancer Institute, 

2008). Ilusão das imagens: olhar psicossocial sobre fumar nos 

filmes brasileiros. (VARGAS R et al., 2014). 

Todavia, o tabagismo representa um importante 

problema de saúde pública no Brasil. Estudo da carga das 

doenças tabaco-relacionadas mostrou que, em 2008, 

aproximadamente, 13% dos óbitos no país foram relacionados 

ao tabagismo. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular 

cerebral, câncer de pulmão e doença pulmonar obstrutiva 

crônica representaram 72% das mortes relacionadas ao 

tabagismo. Tais informações estão amplamente discutidas no 
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documento “A política antitabagismo e a variação dos gastos 

das famílias brasileiras com cigarro: resultados das Pesquisas 

de Orçamentos Familiares, 2002/2003 e 2008/2009”. (GARCIA 

et al., 2015). 

No presente artigo discursivo baseado na literatura 

científica foram contemplados artigos escritos em português 

acerca o percurso histórico das três últimas décadas do 

tabagismo no Brasil, analisando os principais aspectos que 

influenciam diretamente nas estatísticas, entendendo os fatores 

que fortalecem a prevalência e a dependência e fatores que 

auxiliam de alguma maneira a redução dos níveis e promoção 

de ambientes livres de fumo. Objetivou-se investigar o percurso 

histórico das três últimas décadas de tabagismo no Brasil.  

 

METODOLOGIA 

 

O presente artigo discursivo foi baseado na literatura 

científica, contemplando artigos escritos em português acerca 

do percurso histórico do tabagismo no Brasil durante o período 

de 1990 a 2020, realizado durante os meses de setembro e 

outubro de 2020.  

Este artigo mostra três aspectos do percurso histórico do 

uso de cigarro no Brasil, durante as três últimas décadas. No 

primeiro momento será esplanada as origens da cultura do 

tabaco no Brasil, seguido pelos problemas socioeconômicos 

relacionados ao uso do tabaco e, por último, as sequelas 

deixadas por tanto tempo de uso da nicotina na população 

brasileira. 

Como fonte de coleta de dados utilizou-se a plataforma 

Scielo e o Portal de Periódicos CAPES/MEC. Utilizando as 

palavras-chaves: cigarro, tabagismo, fumantes no Brasil, 
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dependência química e filtros: artigos em português, publicados 

nos últimos 10 anos e publicados no Brasil. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No Brasil, a redução de fumantes a partir da década de 

90 até o momento foi de 33,2% para 15,2%, na população 

acima de 18 anos. Igualmente, houve uma redução acentuada 

do consumo per capita de unidades, passando de 1989 na 

década de 80, para 1194 no ano de 2000. Há várias formas 

preparadas de tabaco, que têm a mesma ação nociva à saúde 

humana: cigarro, charuto, cachimbo, narquilé, uso oral de 

tabaco – tabaco sem fumaça (moído, mascado) e rapé. O 

tabagismo traz repercussões à saúde, socioeconômicas e 

ecológicas. Discutido em ‘’Tabagismo - parte I’’ (MIRRA et al., 

2010) 

A introdução da cultura do tabaco no Brasil se iniciou 

com as imigrações, acredita-se que o tabaco seja de origem 

boliviana, chegando assim até os indígenas brasileiros. Ao 

chegar, logo passou a ser parte importante da cultura, em 

virtude dos seus usos inicialmente, abrangendo desde o uso 

medicinal como seu uso em rituais religiosos, por ser 

considerada uma planta de caráter sagrado. 

Nesse sentido, inicialmente, como outras plantas, o 

tabaco fazia parte do cotidiano dos indígenas, sendo utilizada 

de diversas formas diferentes, comiam, bebiam, aspiravam, 

mascavam e principalmente fumavam. 

Por volta de 1492, quando Cristóvão Colombo chegou a 

América os Europeus tiveram os primeiros contatos com a 

cultura indígena de fumar. Após quatro décadas a planta foi 

cultivada na Europa pela família real portuguesa, a princípio 
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com finalidades exclusivamente medicinais. Com o passar do 

tempo o hábito se disseminou rapidamente. Por volta de 1560 

os colonos iniciaram o plantio e cultivo do tabaco nas lavouras 

brasileiras, com produções concentradas em Recife, Salvador 

e na Bahia. 

O tabaco passou a ser um dos maiores produtos de 

exportação do Império Português e, exatamente em 1903, 

Albino Souza Cruz colocou em produção a primeira máquina a 

produzir os cigarros já enrolados com papel, no Brasil. O 

sucesso foi tanto que logo a produção se expandiu por todo 

território nacional e internacional.  

A mídia de entretenimento, tal como o cinema e a 

televisão, através de suas imagens, oferecem posições de 

representação de valores e comportamentos, além de 

possibilitar aos espectadores um fértil espaço de mediação 

entre o imaginário individual e coletivo, que irão somar-se às 

construções contínuas de identidade e modelos pela sociedade. 

A influência da mídia e seu papel na promoção de produtos em 

geral representam um dos principais progressos da sociedade 

moderna, tendo sido a arte e a ciência das comunicações de 

massa e do marketing fundamentais para o crescimento do 

consumo do tabaco no século passado. O cinema se inclui no 

âmbito dos meios de comunicação de massa, e estudos 

científicos demonstram que a exposição às imagens de 

produtos e consumo de tabaco em filmes está associada à 

iniciação ao uso do tabaco por adolescentes, independente de 

outros fatores (National Cancer Institute, 2008). 

Ao chegar nos anos 90 a indústria do tabaco, estabilizou-

se com o auxílio das mídias sociais e o cinema. As telas ficaram 

lotadas de cenas que insinuavam o cigarro como marco de 

elegância, sedução e luxo. Aos poucos essa associação passou 
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a ser profissional, e os diretores e atores passaram a receber 

cachê para incluir em cenas personagens fumando. Assim, a 

maior parte dos filmes em exibição exibiam algum ator 

fumando. 

Na década 90, o ato de fumar se popularizou tanto entre 

os homens como mulheres, transformou-se em objeto de apelo 

sexual. Os usuários de cigarro foram considerados elegantes, 

charmosos e possuidores de grande poder aquisitivo. 

Em seguida a indústria procurou outras formas de 

crescer, e foi assim que, chegaram ao consumidor principal, os 

adolescentes. Nessa fase da vida o hábito de fumar se instala 

de maneira mais rápida e fácil. Na época, 90% dos brasileiros 

compravam o primeiro maço já na adolescência, isso garantia 

um consumidor fiel em média por uns 30 anos. 

 Dessa maneira, as formas de controlar as divulgações 

que promoverem a dependência química à nicotina, 

continuaram difíceis tendo em vista as empresas que 

patrocinadoras de publicidade de cigarros, possuíam dinheiro 

suficiente para manter as propagandas em circulação por um 

longo período de tempo. Em consequência, lucravam 

constantemente e provocavam danos à saúde pública com 

consultas e internações de brasileiros. 

 Para tentar controlar de alguma maneira o alastramento 

da quantidade de usuários de cigarro, em 1989, um ano antes 

do pico do protagonismo do tabagismo, foi criado o Programa 

Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), do Ministério da 

Saúde coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA). O 

Programa tem como objetivo a redução da prevalência da 

dependência química à nicotina e consequentemente da 

morbimortalidade promovida por esse produto.  
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 Nesse contexto, mesmo com o Programa e tentativas de 

diminuir as estatísticas, o problema do tabagismo estava 

diretamente ligado com um problema sociocultural e agora se 

estabelecia como socioeconômico, de maneira que a renda e o 

padrão financeiro caracterizavam-se como fator principal de 

determinação do uso de cigarro e a dependência química do 

mesmo.  

No segundo momento da presente discussão, os 

problemas socioeconômicos relacionados ao uso de cigarro, se 

apresentam como ponto principal para alcançar a população de 

baixa renda, caracterizando-a como doença da pobreza. E, 

apesar de constantes quedas nos índices de fumantes, ainda 

se tem como grande problema em busca de solução na classe 

economicamente menos favorecida. 

O tabagismo representa a mais importante causa 

evitável de mortalidade no mundo, em que mais da metade dos 

mais de um bilhão de fumantes irá morrer de doenças 

relacionadas ao tabaco. O fumo e a exposição ambiental à 

fumaça do tabaco são responsáveis por 6,3 milhões de mortes, 

a cada ano, e por 6,3% da carga de doença global. Estima-se 

que se as tendências de uso do tabaco forem mantidas, em 

2030, ocorrerão mais de oito milhões de mortes, sendo 80% 

dessas em países de baixa e média renda. “A política 

antitabagismo e a variação dos gastos das famílias brasileiras 

com cigarro: resultados das Pesquisas de Orçamentos 

Familiares, 2002/2003 e 2008/2009”. (GARCIA et al., 2015). 

Na década de 90 estudos mostraram que a elevação dos 

custos e dos impostos sobre o preço final do cigarro resultou 

em uma significativa diminuição do consumo do cigarro. Por um 

outro lado, as pessoas que já estavam com o hábito 
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estabilizado sofreram com a elevação tributária, acarretando 

em dificuldades financeiras para manter o vício já instalado. 

O tabagismo resulta em pesada carga econômica, tanto 

para as sociedades como para as famílias. Os gastos com 

cigarro são um item de despesa para muitas famílias brasileiras. 

Frente a isso, conhecer esses gastos pode contribuir para a 

proposição de políticas públicas voltadas à redução do uso do 

cigarro. A política antitabagismo foi fator determinante para 

variação dos gastos das famílias brasileiras com cigarro 

conforme demonstram os resultados das Pesquisas de 

Orçamentos Familiares, 2002/2003 e 2008/2009 (GARCIA et 

al., 2015) 

Os estudos comprovam também que famílias de baixa 

rendam são, de certa forma, obrigados a serem mais 

responsáveis com o gasto e controle financeiro. Faz-se 

necessário ser mais responsivo para que o orçamento seja 

suficiente para suprir todas as necessidades básicas. Com isso, 

o cigarro não estando entre os produtos básicos, sua procura 

se torna mais restrita. No entanto, para manter o vício, as 

pessoas que se encontram em uma classe social baixa, 

acabam priorizando o cigarro ao em detrimento as suas 

próprias necessidades primordiais, como alimentação, 

transporte e moradia.  

O inquérito nacional da Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar (PENSE), realizado no Brasil em 2009, investigou o 

tabagismo nos escolares do país. O estudo revelou uma 

prevalência de fumo diário de 6,3% em escolares de 13 a 15 

anos, pouco acima da encontrada nos adolescentes de 15 a 19 

anos da PNAD, em 2008. Adicionalmente, a experimentação do 

cigarro foi maior entre estudantes de escolas públicas (25,7%) 

em relação aos de escola privada (18,3%), o que possivelmente 
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refletiu a condição socioeconômica desses alunos. Disponível 

em: Tabagismo no Brasil: desigualdades regionais e 

prevalência segundo características ocupacionais (BARROS et 

al., 2011) 

Nesse contexto, as famílias que se tornarem livres de 

fumo, seriam as mais beneficiadas com essas atitudes. Assim, 

utilizariam seus recursos já limitados para promoverem um 

presente e um futuro melhor para todos os integrantes da 

família. A resposta de abstinência ao fumo, como maneira 

socioeconômica relevante, representa não apenas ganho para 

o lar, mas para uma sociedade como um todo. 

Um outro ponto, o uso do cigarro entre os mais jovens, 

representando o início da vida do fumante crônico. Assim, 

apresenta-se também como uma etapa da vida em que não se 

tem recursos suficientes para manter qualquer que a 

dependência química e, faz-se necessário, manter-se saudável.  

Existe uma facilidade muito grande no acesso ao cigarro 

entre os jovens. Há necessidade de pertencer aos padrões 

impostos pela sociedade, de seguir o ciclo de amizade prega. 

Na atualidade, mesmo diante da realidade de um mundo 

globalizado, repleto de informações em todos os lugares e com 

uma facilidade enorme de crescimento pessoal a necessidade 

de pertencimento a grupos, adotado pelos jovens, podem 

promover danos à saúde.  

Com essa necessidade instalada, pertencer a um grupo 

em que fumar é algo normal e habitual, se torna uma dificuldade 

manter-se sem fumar. Assim todo encontro se torna um gatilho 

tanto para os que não são fumante como para aqueles que 

tentam de alguma forma se livrar do vício e da dependência. 

Um outro porto relevante para o controle social e 

econômico são as medidas legais, são de extrema importância 
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tanto para o controle, como para o mantimento de uma 

sociedade mais segura. No Brasil, uma importante normativa da 

ANVISA, Resolução de Diretoria Colegiada nº14/2012 foi 

aprovada, de maneira pioneira em todo o mundo, proibindo o 

uso de aditivos com sabores e aromas em cigarros. As 

indústrias receberam um prazo de 18 meses para regulamentar 

todos os produtos.  

Essa medida com toda certeza abalou a estratégia das 

indústrias de cigarro, que visavam alcançar um público ainda 

maior, utilizado de artifícios atrativos e mascarando justamente 

os pontos negativos dos cigarros. Dentre eles se apresentam o 

sabor e cheiro, mesmo entre usuários crônicos são fatores que 

deixam a desejar quando refletem acerca da motivação na 

continuidade do consumo de cigarros.  

Outra medida tomada recentemente foi a Lei 

nº12.921/2013, proibindo a comercialização, fabricação, 

propaganda e distribuição de produtos tanto nacionais como 

importados, assim como as embalagens com caráter voltado 

para o púbico infanto-juvenil. 

O Brasil aprovou norma de necessidade urgente, a Lei 

nº12.546/2011, que colocou um ponto final na discussão de 

poder ou não fumar em locais coletivos, proibindo o fumo em 

locais fechados tanto em ambientes públicos como em 

ambientes privados. Assim, também, a proibição da exposição 

em estabelecimentos comerciais do produto, fazendo com que 

o alcance do público fosse dificultado quanto ao acesso aos 

cigarros. 

Com esse decreto legal, facilitou a promoção dos 

ambientes livres de fumo, deixando não apenas os ambientes 

mais limpos como as próprias pessoas. Trouxe o desestímulo 

ao fumo coletivo e incentivo diretamente de pessoa para pessoa 
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no sentido de parar de fumar. Tornou-se uma lei que trouxe uma 

sensibilização necessária e urgente para a sociedade brasileira.  

Por último, temos as sequelas deixadas pelas três 

décadas da dependência à nicotina. Todo ano, tem-se 200 mil 

mortes como causa direta o tabaco, além de ser responsável 

por mais de 50 doenças diferentes. Ainda, pode se tornar 

grande agravante em doenças respiratórias, doenças cardíacas 

e provocar vários tipos de câncer. 

Com relação aos problemas relacionados a saúde, hoje 

não é mais um mistério, visto que se existem alertas e 

orientações em todos os âmbitos da sociedade. No entanto, 

sempre importante ficar entre os principais assuntos discutidos 

na atualidade, já que infelizmente os casos de patologia 

relacionados nunca estão ultrapassados.  

São mais de 50 doenças associadas ao uso do cigarro, 

entre elas: doença pulmonar (bronquite e enfisema), câncer 

(pulmão, boca, laringe), doenças coronarianas (infarto do 

miocárdio), doenças cerebrovasculares (AVE), aneurismas, 

úlceras do trato digestivo, infecções respiratórias, hipertensão 

arterial, catarata, etc. Prevalência de discentes independente, 

estudo da dependência da nicotina. (CALASANS et al., 2011) 

Em cada tragada, o fumante inala 4700 substâncias 

tóxicas, mostrando que um cigarro mesmo parecendo 

inofensivo pelo tamanho, tem potencial de destruição enorme, 

infelizmente subestimado. 

Entre as 4700 substâncias tóxicas, 3 delas são 

consideradas as piores na condução do agravamento nos 

quadros clínicos relacionados, são elas: a nicotina, o monóxido 

de carbono e o alcatrão.  

Os analitos de Hoffmann consistem em 44 compostos de 

interesse toxicológico que são encontrados na corrente primária 
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da fumaça. Dentre os analitos de Hoffmann, apenas o alcatrão, 

a nicotina e o monóxido de carbono são produzidos em 

quantidades da ordem de mg por cigarro, enquanto 29 

compostos (formaldeído, benzeno, acetaldeído, 1,3 butadieno e 

outros) estão presentes em quantidades da ordem de 

µg/cigarro, e o restante em quantidades de ng/cigarro. Os 

analitos de Hoffmann são assim chamados em reconhecimento 

à relevante contribuição feita por Dietrich Hoffmann ao estudo 

da carcinogenicidade do tabaco. Discutido em: ‘’O impacto dos 

aditivos do tabaco na toxicidade da fumaça do cigarro: uma 

avaliação crítica dos estudos patrocinados pela indústria do 

fumo’’ (PAUMGARTTEN et al., 2016) 

 

A primeira, nicotina, provoca a dependência química, 

chegando ao cérebro mais rápido que a cocaína. Está presente 

em todos os derivados do tabaco, no cigarro, charuto, 

cachimbo, cigarro de palha, narguilé, entre outros derivados.  

É denominada uma substância psicoativa segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), promove uma sensação 

de bem-estar e prazer ao usuário. O que provoca o uso 

exacerbado chegando até a dependência química, incluída na 

Classificação Internacional de Doenças, na Organização 

Mundial de Saúde. Possui uma capacidade de chegar e alterar 

o Sistema Nervoso Central, liberando vários 

neurotransmissores que promovem as sensações, modificando 

o estado comportamental e emocional do fumante. 

A adaptação a nicotina apresenta-se extremamente 

rápida, isso faz com que o organismo precise com o passar do 

tempo quantidades ainda maiores, para tentar manter os níveis 

de prazer do início do uso e com efeitos satisfatórios. Junto com 
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a dependência, o risco de adquirir doenças vai aumentando 

com o passar do tempo. 

A segunda substância, Monóxido de Carbono, origina-se 

na combustão incompleta de substâncias. É responsável por 

mortes por asfixia. Esta se junta as hemoglobinas presentes no 

sangue, com uma velocidade cerca de 200 vezes maior que o 

oxigênio. 

Cerca de 3 a 6% da fumaça está composta de Monóxido 

de Carbono. Se comparando ao escapamento de um carro 

comum que libera 30 a 80 mil partes por milhão (ppm), o cigarro 

libera de 20 a 60 mil ppm. E, além de prejudicar o fumante, essa 

substância chega ao fumante passivo, que mesmo não 

fumando acaba inalando apenas por permanecer perto de um 

fumante. Assim, acarretando doenças respiratórias e 

agravando os problemas de circulação. 

Esse acontecimento resulta em uma deficiência no 

organismo de oxigênio e elevação do número dos glóbulos 

vermelhos, produzindo um sangue com um aspecto mais 

viscoso que o normalmente encontrado. Nesse sentido, 

ajudando ainda ao colesterol a se depositar nos vasos 

sanguíneos. 

A terceira, entre as três mais importantes substâncias do 

cigarro, o Alcatrão, refere-se a um composto com mais de 40 

substâncias comprovadamente cancerígenas, entre elas: o 

níquel, arsênio, benzopireno, cádmio, substâncias radioativas, 

acetona, naftalina e o fósforo. Este, por exemplo, usado para 

matar ratos.  

O alcatrão, refere-se a todas as partículas que 

permanecem nos filtros, após a extração da nicotina e da água, 

consiste na substância responsável por manchar e se depositar 
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nos pulmões, é uma massa escura e pegajosa e contém a maior 

parte dos compostos com agentes cancerígenos. 

Presente na fumaça, o alcatrão, relaciona o ato de fumar 

com o câncer de boca, câncer de laringe e câncer de pulmão. 

Devido ao fato de causa alterações nos genes celulares 

relacionadas com a divisão celular, resultando em um 

crescimento descontrolado de células que leva a formação de 

tumores. 

 

CONCLUSÕES  

 

O Brasil, na atualidade, reduziu de forma significativa o 

consumo de cigarros. Tornou-se totalmente diferente do 

vivenciado nos anos 90, época em que ser fumante era 

considerado uma virtude, aspecto da alta sociedade. Hoje, as 

pessoas buscavam de forma incansável se encaixar aos grupos 

de tratamento, manter-se em ambientes livres de fumo e 

pertencer a padrões de hábitos saudáveis estabelecidos na 

sociedade. 

É verdade que a sociedade se apresenta completamente 

diferente buscando qualidade de vida, acessível a mais 

informação e clareza a respeito da problemática. No entanto, 

ainda vitimados pelas sequelas deixadas por três décadas de 

uso crônico do cigarro, que não   desaparecerão de forma 

simplificada, ainda se tem muito a lutar pela efetiva Política de 

controle do tabagismo.  

O prejuízo no aspecto físico se encontra representado 

pelas doenças respiratórias, cardiovasculares, circulatórias e 

vários tipos de câncer relacionados diretamente ao consumo de 

cigarros. Nesse sentido, as marcas deixadas na sociedade, 

como um corpo coletivo, de maneira socioeconômica, se 
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apresentam pela caracterização do principal consumidor, e, 

onde se encontra maior prevalência de tabagismo, a população 

com baixa escolaridade e em classes sociais menos 

favorecidas economicamente. 

Portanto, faz-se de suma importância a colaboração de 

cada indivíduo, para que todas as medidas legais para redução 

do consumo de tabaco aprovadas ao longo desses anos sejam 

praticadas e respeitadas em todos os âmbitos da sociedade 

moderna. 

O Brasil alcançou patamares notáveis quanto ao 

tratamento de tabagistas e ambientes livres de fumo. Além de 

uma sociedade livre da dependência química do cigarro, tem-

se, em consequência, o desenvolvimento socioeconômico para 

futura geração. Observou-se no percurso dos 30 anos que os 

gastos, antes empregados para o fumo, passaram a serem 

aplicados de maneira lucrativa nos lares, desenvolvendo 

indivíduos e ambientes livres do tabagismo.  
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RESUMO: O uso de plantas medicinais (PM) com finalidade 
terapêutica é amplamente difundido no mundo. No entanto, o 
uso indiscriminado por gestantes constitui um problema de 
saúde pública, pois muitas não sabem os efeitos adversos que 
algumas PM podem causar. Este trabalho tem como objetivo 
analisar a percepção de risco entre gestantes, quanto ao uso 
de PM durante a gestação. Realizou-se um estudo em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Ibimirim-PE, 
o qual ocorreu em três etapas: I- coleta de dados 
sociodemográficos e conhecimentos sobre PM e gestação; II- 
ação educativa; III- verifição dos conhecimentos adquiridos. Os 
dados foram coletados com questionários estruturados. Foram 
incluídas grávidas, com idade ≥18 anos e que realizam pré-
natal na UBS Campos. Foram excluídas as que não 
participaram das três etapas e que não apresentaram 
condições físicas/psíquicas de responder os questionários. A 
amostra foi composta por 19 gestantes, com idade entre 18 e 
41 anos, entre 6 e 30 semanas de gestação. A maioria era 
casada, agricultoras e multíparas. A ação educativa foi 
importante, pois a maioria das participantes fizeram uso de PM 
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durante a gestação e não conheciam os riscos que elas podem 
apresentar à gestação. É importante que gestantes recebam 
orientações de profissionais de saúde quanto ao uso de PM, 
pois muitas podem causar efeitos adversos à gestante e ao 
embrião/feto. 
Palavras-chave:   

 

INTRODUÇÃO 

 

Mesmo com a globalização da indústria química e a 

utilização de medicamentos sintéticos, os produtos derivados 

de plantas ainda continuam sendo frequentemente utilizados 

para fins medicinais (RIBEIRO, 2019; MELRO et al., 2020). 

Para Marteli e Carvalho (2019), as representações sobre as 

plantas medicinais estão aportadas na compreensão de 

segurança, visto que, por serem naturais, são associadas a 

produtos saudáveis, seguros e benéficos. 

É importante ressaltar que os vegetais costumam ser 

complexos do ponto de vista fitoquímico, podendo conter 

substâncias nocivas ao organismo,  além dos princípios 

biologicamente ativos (ARAÚJO et al., 2016; WIESNER; 

KNOSS, 2017). Neste sentido, algumas pesquisas mostraram 

que muitas dessas plantas possuem substâncias agressivas e 

por essa razão devem ser utilizadas com cuidado, respeitando 

seus riscos toxicológicos (SILVA; SANTANA et al., 2018). Pois 

dependendo da quantidade, modo de preparo e a parte da 

planta utilizada, a mesma pode apresentar toxicidade 

(CAMPOS et al., 2016). 

Para um fármaco ser considerado eficaz e seguro, são 

necessários estudos clínicos e não-clínicos para avaliar os 
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efeitos biológicos e ausência de toxidade (OLIVEIRA et al., 

2020). Entretanto, a grande maioria das plantas reputadas 

como medicinais, não existe comprovação técnico-científica 

sobre seu potencial terapêutico, segurança e, principalmente, 

genotoxidade no organismo (VERRI; MOURA; MOURA, 2017). 

Nesse contexto, o uso de plantas medicinais pela 

população, principalmente na forma de infusões e chás, pode 

provocar mais efeitos nocivos do que benéficos, quando 

ingeridas indiscriminadamente e sem orientações de um 

profissional de saúde capacitado (VERRI; MOURA; MOURA, 

2017). Os efeitos mais preocupantes desse uso irrestrito são 

teratogenicidade, embriotoxicidade, além do efeito abortivo, 

uma vez que os constituintes da planta podem atravessar a 

placenta, causando efeitos indesejáveis ao embrião ou feto 

(GORRIL et al., 2016).  

Estudos têm mostrado que um número expressivo de 

gestantes fazem uso de plantas medicinais e  que diversas 

essas plantas oferecem riscos tanto ao embrião ou feto quanto 

à gestante (GORRIL et al., 2016; SILVA; SANTANA, 2018). 

Muitos metabólitos secundários vegetais como os alcaloides, 

flavonoides, cumarinas, terpenos e antraquinonas apresentam 

efeitos bioativos que podem interferir negativamente no 

processo gestacional (SAMAVATI et al., 2017; SILVA; 

RIBEIRO; RIBEIRO, 2017).  

É importante ressaltar que muitos desses elementos 

estão presentes em em diversas plantas de uso rotineiro na 

medicina popular (SILVA; SANTANA, 2018).A literatura indica 

que os metabólitos secundários presentes em espécies 

vegetais que são utilizados com finalidade medicinal 
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apresentam efeitos teratogênicos, embriotóxicos e abortivos 

(CAMPOS et al., 2016; KRISTANC; KREFT, 2016; 

MONTESANO et al., 2018).  

Estes  efeitos estão relacionados à capacidade que 

alguns dos metabólitos vegetais apresentam, como contração 

da musculatura lisa do útero, mobilidade tubária, além de 

poderem se ligar com a molécula de DNA, afetando o 

organismo em desenvolvimento (WYK et al., 2017). No entanto, 

diversas plantas apresentam dados escassos e, muitas vezes, 

contraditórios quanto à segurança de uso durante a gestação  

(ANHESI et al., 2016; GORRIL et al., 2016), além de pouco 

acessíveis para grande parte da população.  

Diante do exposto este trabalho tem como objetivo 

verificar a utilização de plantas medicinais durante o período 

gestacional e a percepçõ de risco entre grávidas de um 

município do Sertão Pernambucano. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se um estudo transversal de abordagem 

quanti-qualitativa em uma Unidade Básica de Sáude (UBS) do 

município de Ibimirim, Pernambuco-PE. A USF escolhida foi o 

Posto de Saúde de Campos Unidade de Saúde Familiar, que 

fica localizado no povoado Campos, Zona Rural, Ibimirim-PE 

(BRASIL, 2020). Ibimirim é um município localizado localizado 

à 339 Km da capital pernambucana, Recife, e encontra-se 

inserido na mesorregião Sertão Pernambucano (Figura 1). 

Segundo dados do Intituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

(IBGE), o município apresenta uma população estimada de 
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29.412 habitantes e apresenta uma taxa de mortalidade infantil 

média de 10.33 para cada 1.000 nascidos vivos (IBGE, 2020).  

O estudo seguiu as Resoluções de número 466/2012 e 

510/2016 da comissão Nacional de Ética em pesquisa do 

Conselho Nacional de Saúde (CONEP/ CNS) e foi aprovado 

pelo Comitê de Ética da Faculdade de Integração do Sertão 

(CEP/FIS) com parecer de nº 3.063.483.  

 

Figura 1. Localização geográfica do município de Ibimirim.  

 

 
 

Fonte: Elaborado a partir de base cartográfica do IBGE. 

 

Para a realização da pesquisa, três etapas foram 

seguidas: I- entrevista com as participantes, aonde se utilizou 

um questionário estruturado para coletar dados 

sociodemográficos e sobre uso de plantas medicinais na 

gestação;  II- realização de ação educativa, aonde foi realizada 

uma palestra informativa sobre os riscos da utilização 

indiscriminada de plantas medicinais durante o período 

gestacional; III- preenchimento de formulário estruturado para 
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avaliar o conhecimento adquirido na etapa II. A UBS de Campos 

disponibiliza de espaço e aparelhos eletrônicos que possibilitou 

a realização do estudo (Figura 2). 

Os questionários utilizados na coleta de dados foram 

desenvolvidos pelos pesquisadores. A primeira parte consistia 

de perguntas sobre o status demográfico e socioeconômico, 

onde se registrou variáveis como idade, estado civil, 

escolaridade, profissão; A segunda parte consistia de dados 

voltados a gestação, onde se regitrou variáveis como período 

gestacional, número de gestações e problema gestacional; a 

terceira parte consitiu de perguntas sobre conhecimentos gerais 

de plantas medicinais, se haviam feito uso durante a gestação, 

nome de plantas utilizadas, finalidade de uso e noção de riscos 

quanto ao uso de plantas medicinais na gravidez. Na etapa III o 

questionário era constituído por questões de múltipla escolha e 

discussivas quanto ao conhecimento adquirido na palestra, 

onde se registrou conhecimentos específicos sobre plantas 

medicinais, efeitos adversos que algumas podem ocasionar à 

gestação, se as participantes tinham conhecimento dos riscos 

e os cuidados que as mesmas irão ter a partir da ação. 

As plantas citada pelas mulheres grávidas foram 

consultadas em artigos publicados nas bases de dados 

SCIELO, LILACS e PUBMED, no sentido de estabelecer quais 

seriam as plantas consideradas contra-indicadas durante a 

gestação. 
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Figura 2. Ação educativa realizada na etapa II do estudo.  

 

Fonte: Pesquisa direta. 2020. 
 

Utilizou-se como critérios de inclusão: mulheres 

grávidas, em qualquer trimestre gestacional, com idade igual ou 

superior a dezoito anos, e que são atendidas em consultas pré-

natais de rotina na UBS de Ibimirim-PE. Foram excluídas 

aquelas que não participaram das três etapas do estudo e que 

não apresentasse condições físicas e/ou psíquicas para 

responder aos questionários. 

Os dados foram organizados, tabulados e processados 

pelo programa Excel 2010®. Os resultados foram analisados e, 
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posteriormente, discutidos com artigos científicos que tratem do 

assunto em questão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A gestação é um processo fisiológico natural, 

compreendido desde a fertilização do ovócito até a expulsão do 

concepto do útero materno, marcado por alterações 

morfológicas, fisiológicas e bioquímicas essenciais no binômio 

mãe-embrião. Dessa forma, cuidados devem ser tomados pelas 

gestantes, uma vez que diversos elementos ingeridos por elas, 

inclusive plantas medicinais, podem atravessar a barreira 

placentária, e interfer o desenvolvimento normal do 

embrião/feto (GORRIL et al., 2016).  

Todavia, a gestação pode ser acompanhada muitas 

vezes de intercorrências, necessitando de intervenções 

farmacológicas, ou até mesmo por desconfortos comuns à 

gestação como enjoo, azia, dores musculares, constipação, 

flatulência (SILVA; SANTANA, 2018; CARVALHO et al., 2020). 

Seja por fatores que envolvem crendices populares ou por  

questões sociais, como difícil acesso aos serviços de saúde, 

elevados preços dos medicamentos e plano de saúde, grande 

parte das gestantes recorrem ao uso de plantas medicinais  

(GORRIL et al., 2016; LIMA et al., 2017).  

Além disso, por entenderem que as plantas possuem 

substâncias naturais, e que por essa razão são menos 

agressivas ou inofensivas que as medicações sintéticas, muitas 

gestantes fazem uso de plantas medicinais durante o período 

gestacional (ARAÚJO et al., 2016; ANHESI et al., 2016). Isso 



USO DE PLANTAS MEDICINAIS DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL: 
PERCEPÇÃO DE RISCO ENTRE GESTANTES DE UM MUNÍCIPIO DO 

SERTÃO PERNAMBUCANO 

607 
 

levanta preocupações sobre os possíveis efeitos que seu uso 

indiscriminado pode causar (ARAÚJO et al., 2016).  

Para averiguar a percepção de risco que gestantes do 

município de Ibimirim possuem quanto ao uso de plantas 

medicinais durante a gestação, vinte mulheres grávidas foram 

selecionadas para participar desta pesquisa. Destas, apenas 

dezenove conseguiram participar das três etapas do estudo. A 

idade das participantes variou de 18 a 41 anos (média de 25,9 

anos), onde 84,2% eram casadas e 15,8% solteiras. A maioria 

(94,7%) apresentava ensino fundamental incompleto e 

trabalhavam na agrucultura (89,4%).  

Estes dados são semelhantes a um estudo realizado 

com 148 gestantes no Estado da Paraíba, com o objetivo de 

avaliar a utilização de platas medicinais com efeitos 

teratogênicos e abortivos (ARAÚJO et al., 2016). Quanto ao 

nível de escolaridade, a literatura tem dados robustos que essa 

variável está significativamente associada a maiores cuidados 

com a gestação (ANJOS; BOING, 2016). Sendo assim, pó-se 

dizer que o nível de escolaridade está intrinsecamente ligado à 

obtenção de informação e a maior poder aquisitivo, e tais fatos 

permitem que a mulher evite fatores de risco prejudiciais ao 

concepto. 

Quanto ao número de gestações, 36,84% eram 

primíparas e 63,16% multíparas. A idade gestacional variou 

desde a 6ª até a 30ª semana de gestação e 89,47% não 

apresentou nenhuma intercorrência na gestação. Quando se 

investigou o uso de plantas medicinais durante o período 

gestacional, 52,63% respondeu que sim; e o motivo mais 

relatado foi para melhora de algum desconforto.  
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Pontes et al. (2012) ao realizar um estudo em unidades 

de Estratégias da Saúde da Família (ESFs) de Cuité-PB, 

verificou dados semelhantes quanto ao  número de gestações, 

período gestacional entre as 64 gestantes da amostra. Estes 

autores também verificaram que 25% das participantes fizeram 

uso de algum tipo de planta medicinal durante a gestação.  

Além disso, vários estudos têm mostrado que têm havido 

uma procura crescente por plantas medicinais e fitoterápicos 

como recurso terapêutico por parte das gestantes; e que os 

índices de ingestão dessas plantas são elevados em qualquer 

etapa da gravidez (ZAMPIROLLI et al., 2017; SILVA; 

SANTANA, 2018). Esses dados são preocupantes e 

necessitam de atenção, uma vez que constituintes presentes 

diversas famílias de plantas podem ocasionar perturbações no 

feto durante sua vida intrauterina, além do risco iminente de 

aborto e teratogenicidade (WINK et al., 2016; MONTESANO et 

al. 2018).  

Quando foi solicitado os nomes das plantas que as 

participantes tinham utilizado, bem como os motivos pelos quais 

elas haviam feito o uso, nove tipos foram citados. A tabela 

abaixo sumariza as plantas utilizadas pelas gestantes deste 

estudo e as principais motivações (Tabela 1). 
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Tabela 1. Plantas medicinais utilizadas pelas gestantes durante 
o período gestacional. 

Nome popular  Nome científico  Motivação  

Camomila  Matricaria chamomilla Insônia e ansiedade 

Canela Cinnamomum verum Reduzir diabettes 

Erva doce Pinpinella anisum  Dor de barriga 

Erva cidreira Melissa officinalis Dor de barriga e depressão 

Boldo  Peumus boldus 
Coleus barbatus 

Dor de barriga 
Problemas estomacais 

Capim santo  Cymbopogon citratus Dor de cabeça 

Hortelã Mentha spp. Enjôo  

Imburana/amburana
/umburana 

Commiphora leptophloeos 
Amburana cearensis 

Tosse  e inflamação 

Gengibre Zingiber officinale  Dor de garganta e reduzir 
diabettes 

Fonte: Pesquisa direta. 2020. 

 

Estes resultados foram preocupantes, pois estudos 

evidenciam efeitos adversos na maioria das plantas citadas 

acima. Arruda et al. (2013) verificaram que o extrato de 

Matricaria chamomilla pode influenciar tanto no ganho de peso 

materno (durante a gestação) como no dos filhotes (após o 

nascimento), e pode provocar alterações nos reflexos 

neurológicos dos filhotes. Além disso, de acordo com a pesquisa 

realizada por Anhesi et al. (2016), a camomila foi planta mais 

utilizada pelas gestantes e tem uso contra-indicado durante a 

lactação e gestação por possuir ação abortiva e ser um relaxante 

uterino.   

Castro et al. (2004) destacam que a canela 

(Cinnamomum verum/ Cinnamomum zeylanicum) apresenta 

efeito abortivo, quando consumida sob a forma de chá. Faria et 

al. (2004) relatam ainda que a erva-doce (Pimpinella anisum) e 

o capim-santo (Cymbopogon citratus), podem provocar o 
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relaxamento do útero, estimular o sangramento e o aborto 

espontâneo. 

O Peumus boldus, conhecido como boldo-verdadeiro, é 

frequentemente confundido no Brasil com o falso-boldo (Coleus 

barbatus). Ambos têm sido citados na literatura por causar 

efeitos adversos, quando  administrados durante a gestação. O 

extrato hidro-alcoólico das folhas secas de P. boldus e boldina, 

apresentou ação abortiva e teratogênica, bem como alterações 

nos níveis sanguíneos de bilirrubina, colesterol, glicose, alanina 

aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e 

ureia em ratos (ALMEIDA; MELO; XAVIER, 2000). Já o  C. 

barbatus foi associado  a um aumento significativo da perda 

embrionária e desenvolvimento retardado, quando utilizado no 

período pré-implantação (ALMEIDA; LEMONICA, 2000). Um 

estudo realizado com Zingiber officinale, também observou 

perda fetal em ratos (CONOVER, 2003). Mentha spp. também 

são citadas na literatura por exercer efeito emenagogo, abortivo 

e teratogênico e, portanto, contra-indicada na gestação 

(ANHESI et al., 2016).  

Amburana cearensis (Fabaceae) é uma planta natiiva da 

caatinga nordestina, que recebe diferentes denominações 

populares ambaurana, baru, cumaru-do-ceará, cumaru-das-

caatingas, imburana-de-cheiro, louro-ingá, umburana, angelim, 

cerejeira-rajada, cumaré, roble criollo, tumi e palo trébol 

(PORCINO, 2019). Já a Commiphora leptophloeos é uma 

planta da família Burseraceae nativa da Caatinga e Pantanal, 

amplamente distribuída no Nordeste Brasileiro (PEREIRA et al., 

2017).  Ela é conhecida popularmente por diversas 

denominações (imburana, imburana de espinho, imburana de 
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cambão e imburana do sertão), sendo também utilizada 

popularmente para diversos fins terapêuticos, como tosse, 

cicatrização, dores em geral, anti-inflamatório, infecções e 

problemas gastrointestinais  (CHAVES et al., 2016). Porém, 

como ambas apresentam denominações populares similares, 

procuramos dados científicos de ambas as espécies.   Estudos 

com Amburana cearensis, mostrou que a administração diária 

deste extrato não interferiu na gestação, bem como no 

desenvolvimento da primeira e segunda geração de ratos 

(LEAL et al., 2000). Também não encontra-se registros de 

efeitos adversos da Commiphora leptophloeos na gestação.  

Ao analisar se as participantes acham seguro utilizar 

plantas medicinais durante a gestação, 52,63% respondeu sim, 

42,1% respondeu não, e 5,27% não soube responder. Durante 

a gravidez é comum o surgimento de sintomas relacionados 

com as mudanças fisiológicas que ocorrem no organismo 

feminino durante esse período.  

Anhesi et al. (2016), apresentaram no seu estudo que a 

maioria das gestantes utilizam as plantas acreditando que por 

se tratarem de substancias “naturais” não ocasionam 

problemas ao feto, porém muitas delas possuem agentes 

altamente nocivos ao desenvolvimento embrionário e fetal. 

Carvalho et al. (2020) ao buscar compreender a percepção de 

gestantes quanto ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos 

observou que apesar de algumas mulheres grávidas mostrarem 

uma certa insegurança no uso, de um modo geral, a maioria 

demonstra confiança por acharem que produtos de origem 

vegetal são inofensivos a saúde. 
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Quando perguntado se obtinham conhecimento de 

alguma planta medicinal que não pode ser utilizada durante a 

gestação, 68,42% respondeu que sim. E as plantas citadas 

pelas participantes foram: algaroba (Prosopis juliflora), jatobá 

(Hymenaea courbaril), boldo (Peumus boldus/Coleus barbatus), 

gengibre (Zingiber officinale), alecrim (Salvia rosmarinus),  

melão de são caetano (Mormodica charantia), arruda (Ruta 

graveolens), carqueja (Baccharis trimera), cabacinha (Luffa 

operculata) e marcela (Egletes viscosa/Achyrocline 

satureoides). Ao serem perguntadas qual o efeito adverso das 

plantas citadas por elas, todas responderam que “ouviram falar 

que causa aborto ou malformação”. Ao serem perguntadas 

sobre o conhecimento de alguma mulher próxima que tenha 

utilizado planta medicinal durante a gestaão e que teve efeito 

adverso, 15,79% das entrevistadas alegou que sim; o efeito 

adverso citado por estas foi o aborto.  

Existem evidências científicas baseadas em estudos pré-

clínicos de que muitas substâncias de origem vegetal são 

potencialmente nocivas durante o período gestacional (ANHESI 

et al., 2016). É o caso de plantas de uso comum como as 

citadas pelas participantes (ANHESI et al., 2016; GOMES; 

GALINDO; LINS, 2018; GORRIL et al., 2018). Porém, apesar 

de muitas pessoas não terem acesso a estas informaçãoes, 

estudos etnobotânicos mostram que o conhecimento tradicional 

das populações com plantas, que é passado de geração em 

geração, tem subsidiado pesquisas e prospecções 

aprofundadas de espécies com diferentes potenciais de usos 

(LANZA et al., 2019).  
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Ao averiguar se alguma havia tido informações de 

possíveis riscos que plantas medicinais poderiam fazer à 

gestação, 89,47% respondeu que sim. Destas, 82,35% foi 

alertada por amigo ou familiar, 11,7% recebeu orientações de 

algum profissional de saúde e 5,95% do obstetra.  

A utilização de plantas medicinais como forma 

terapêutica vem acompanhando o homem através dos tempos, 

de geração em geração, fazendo parte da sua cultura. Dessa 

forma, o uso das plantas se tornou uma prática de cuidado 

tradicional de saúde e já é revelada em diversos  estudos  como 

uso  para  fins terapêuticos  por  uma  parcela significativa da 

população (BADKE et al., 2016). Nos dias de hoje, quanto às 

crenças da população sobre os efeitos terapêuticos das plantas, 

Mattos et al. (2018), aponta que muitos indivíduos acreditam na 

sua eficácia, mesmo sem total conhecimento dos seus efeitos, 

principalmente os nocivos.  

Após a palestra, 73,68% respondeu saber o que era uma 

planta medicinal, 20,12% alegou que ainda tinha dúvidas. 94,74 

% respondeu que não fará mais uso de plantas medicinais 

durante a gestação. Quando perguntado sobre os cuidados que 

elas deveriam ter antes de utilizar plantas com finalidade 

terapêutica, as respostas obtidas foram “buscar informação 

antes”, “vou evitar o uso”, “não tomar sem recomendação 

médica” e “não tomar em grande quantidade”. 

Desse modo, a ação educativa realizada com as 

gestantes se mostrou positiva. O conceito de educação em 

saúde interage com o de promoção que é um processo contínuo 

de capacitação da comunidade para que a mesma atue em prol 

da melhoria na qualidade de vida. Estudos mostram que 
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programas de educação em saúde para gestantes, mediadas 

por tecnologia educacional no formato impresso ou através de 

palestras dispõe como uma forma de cuidado, promoção de 

saúde e  prevenção  de  agravos,  proporcionando 

potencialidades a saúde da mulher e do feto (QUENTAL et al., 

2017; SANTOS et al., 2020).  

As intoxicações por plantas medicinais é uma elevada 

causa de internamentos em prontos socorros no Brasil. A 

ocorrência desses casos deve-se, principalmente, ao acesso 

facilitado da população a estas espécies. Sabe-se que quando 

utilizada de forma incorreta, a planta medicinal/fitoterápico 

poderá trazer inúmeros malefícios ao individuo, cabendo ao 

profissional de saúde informar e esclarecer sobre o uso dessa 

terapêutica”(NUNES; MACIEL, 2017). Porém, Carvalho et al. 

(2020) ressaltam que essa prática, muitas vezes, não é 

informada aos profissionais de saúde que as acompanham, e 

que estes têm insegurança na orientação de uso, devido a 

escassez de pesquisas na área voltadas para a gestação.   

Quando analisado se alguma já havia feito uso de 

alguma planta citada na palestra, 52,63% alegou que sim. E, 

apesar da maioria (89,47%) já conhecer alguma planta citada 

na palestra, 63,16% não sabia que elas poderiam causar algum 

risco à gestação. 94,7% afirmou ter gostado da palestra por ter 

sido “muito informativa” e “ter tirado dúvidas”.  

Segundo Vilar et al. (2020), o conhecimento das 

gestantes acerca do que representa gestação e assuntos 

relacionados ainda é insuficiente. Desse modo é necessário 

que sejam organizados momentos de interação e aprendizado 

através de palestras e oficinas a fim de favorecer a saúde da 
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mãe e do bebê (LIMA et al., 2019). Se tratando do uso de 

plantas medicinais, as gestantes fazem parte de um grupo de 

risco, sendo assim é preciso ter cautela na ingestão de algumas 

espécies, por haver relatos na literatura de risco de aborto, além 

de embriotoxicidade e teratogenicidade (SILVA; SANTANA, 

2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Diante dos dados obtidos neste estudo, é possível observar 

que o uso de plantas medicinais por gestantes ocorre de forma 

elevada e sem o devido conhecimento dos efeitos nocivos que 

elas podem causar ao binômio materno-fetal. Também foi 

possível constatar que ações que visem levar informações para 

gestantes sobre os riscos do uso de plantas medicinais são de 

extrema importância. 
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RESUMO: A COVID-19 é uma doença respiratória, que pode 
acometer outros sistemas do organismo como cutâneo, 
neurológico e hematológico. A transmissão entre humanos 
espalha-se rapidamente, tendo o início dos sintomas entre 5 a 
7 dias. Uma das principais vias de transmissão é através do 
contato de gotículas respiratórias dos pacientes contaminados. 
O objetivo deste trabalho é elucidar de forma sintetizada 
discussões relativas ao SARS Cov-2, Covid-19 e sua etiologia, 
a biossegurança e a importância da realização dos exames 
laboratoriais. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, 
mediante análise e interpretação da produção científica 
existente sobre a temática.  Para identificar pacientes portando 
o vírus são realizados alguns exames, como o RT-PCR que 
consiste na coleta da amostra de nasofaringe e um outro teste 
realizado para detecção do vírus são os testes sorológicos, 
feitos com o sangue do paciente que está com a suspeita da 
COVID-19, buscando a identificação de anticorpos para um 
patógeno específico em determinado momento, neste exame 
são identificados as imunoglobulinas que podem ser IgM ou 
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IgG. As boas práticas de laboratório são importantes a nível de 
biossegurança, como o uso de equipamentos de proteção 
coletiva (EPC) e equipamentos de proteção individual (EPI), 
pois em todas as etapas da mesma da doença, irá ajudar na 
prevenção e contenção. 
Palavras-chave: Biossegurança. COVID-19. Coronavírus. 
Diagnóstico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em todo o mundo nos últimos meses, observou-se uma 

evolução da pandemia, de causa infecciosa denominada 

Coronavírus Disease 2019 (COVID-19), cujo agente etiológico 

é o severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-

2). Os primeiros casos aconteceram em dezembro de 2019, em 

pacientes com pneumonia de causa desconhecida, os quais 

estavam ligados ao mercado de frutos do mar em Wuhan na 

China. Após a detecção deste novo agente etiológico, o número 

de pessoas contaminadas, neste país, cresceu 

exponencialmente, tomando grande proporção em outros 

países (GOUVEIA et. al, 2020; NUNES et. al, 2020). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu no 

dia 9 de janeiro de 2020 a circulação do novo coronavírus, e 

passou a considerar como doença pandêmica de emergência 

internacional. Ao final do mesmo mês, houve surto de casos em 

vários países, como Estados Unidos, Canadá e Austrália. No 

Brasil, a investigação da doença começou em 7 de fevereiro de 

2020 (LANA, et. al, 2020). 

A COVID-19 é uma doença respiratória, que pode 

acometer outros sistemas do organismo como cutâneo, 

neurológico e hematológico. A população mais suscetível ao 
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contágio são os idosos, pois a predisposição à doenças 

crônicas, diabetes, hipertensão e obesidade, comprometem o 

sistema imunológico, tornando este grupo mais vulnerável à 

contaminação, bem como, levando a casos mais graves da 

doença, no entanto, na grande parte da população os 

infectados são assintomáticos ou desenvolvem formas leves da 

doença (BARROZO et. al., 2020). 

Pesquisadores em todo o mundo têm concentrado os 

esforços em estudos para desenvolver antivirais e vacinas que 

combatam o COVID-19, pois ainda não há tratamento 

específico que leve a cura da doença. Em diversos países, o 

cenário da pandemia, foi atravessado pela escassez de 

recursos para testes, falta de leitos hospitalares, carência no 

quantitativo de profissionais na assistência médica, bem como, 

aqueles que combateram à doença na linha de frente, não 

dispunham de equipamentos de proteção individual e coletivo 

específicos, que garantissem a biossegurança no controle de 

contaminação do vírus (GOUVEIA et al.,  2020).  

Os dados da COVID-19 apontados pela OMS, mostrou 

que, em maio de 2020, houve 3.925.815 casos confirmados, e 

274.488 óbitos em decorrência dessa doença no mundo, os 

países que apresentaram maior predominância foram Estados 

Unidos, Espanha, Rússia, Reino Unido, Itália, Alemanha e 

Brasil. Os registros mundiais recentes, até 30 de outubro de 

2020, mostram 44.888.869 casos confirmados e 1.178.475 

mortes pela COVID-19 (NUNES et. al, 2020). 

No Brasil, o primeiro caso de COVID-19 foi notificado na 

cidade de São Paulo, no mês de fevereiro, sendo ainda 

registrado, alta taxa de transmissão local, o que coloca o país, 

como segunda nação com o maior número de casos 
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cumulativos de óbitos, e com a oitava maior taxa de letalidade 

pela doença, no mundo. Ainda há poucos estudos sobre o perfil 

da população afetada no país, e também  do seu potencial 

impacto, o que pode estar relacionado, à ineficácia de testagens 

laboratoriais e subnotificações, para  interpretação adequada 

das estimativas nacionais de infecção pelo novo coronavírus 

(NUNES et. al, 2020; WACHHOLZ et al, 2020). 

No início da pandemia, de março a abril, a região 

Nordeste confirmou 1.005 casos de COVID-19, tendo uma 

grande evolução de casos, até outubro/2020, chegando há mais 

de 1 milhão, sendo a segunda região do país em número de 

casos, atrás apenas da região Sudeste. O primeiro caso foi 

registrado no estado da Bahia, sendo a primeira morte 

registrada em Pernambuco. Os estados do Ceará e da Bahia 

concentram mais de 60% dos casos notificados na região 

Nordeste, o que pode estar relacionado ampliação de testes 

rápidos para COVID-19 (MARINELLI et. al, 2020). 

Nos primeiros 45 dias de início da pandemia no período 

de 22 de março de 2020 à 05 de maio de 2020, a Paraíba 

apresentou significativos números de contaminados ficando 

atrás apenas do Ceará, Pernambuco, Maranhão e Bahia. Dos 

223 municípios, 73 já tiveram casos notificados e 22 já 

registraram pelo menos 1 óbito. As cidades de João Pessoa, 

Campina Grande e Sousa, foram as primeiras a serem 

atingidas, depois a doença difundiu-se em outras cidades, 

concentrando-se principalmente na região metropolitana. As 

cidades de João Pessoa e Santa Rita concentraram os maiores 

números, com 865 e 129 casos respectivamente no período 

mencionado (PEREIRA; SALES; JUNIOR, 2020).  
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A transmissão entre humanos pelo COVID-19 espalha-

se rapidamente, com um período médio de incubação de 4 dias, 

tendo o início dos sintomas entre 5 a 7 dias. Uma das principais 

vias de transmissão do SARS-CoV-2 ocorre através do contato 

de gotículas respiratórias dos pacientes contaminados, que 

afeta principalmente os sistemas respiratório, cardiovascular, 

gastrointestinal e neurológico. Podendo apresentar-se de forma 

assintomática ou com sintomáticos, em casos mais graves 

pode-se chegar a óbito (GOUVEIA et. al., 2020). 

Em casos sintomáticos, é possível que ocorra febre 

seguida de tosse, dor de garganta, cefaleia, mialgia ou 

artralgia.  Os que possuem alguma infecção viral não 

complicada do trato respiratório superior apresentam febre, 

fadiga, tosse (com ou sem produção de secreção), mal-estar, 

dor muscular, congestão nasal ou dor de cabeça, em outros 

casos pode aparecer diarreia, náuseas e vômitos. Nos idosos e 

pessoas imunossuprimidas podem ocorrer sintomas atípicos 

(BRASIL, 2020). 

Apesar da evolução clínica não ser específica, estudos 

demonstram uma relação direta entre o sexo masculino e idade 

avançada, parecem estar associados a mortalidade entre 

pacientes hospitalizados com COVID-19 (NUNES et. al., 2020). 

Diante do cenário pandêmico, o foco das ações 

preventivas foram direcionadas à expandir o conhecimento em 

massa sobre a biossegurança, está, compreendida como 

condição de segurança alcançada por um conjunto de ações 

com o objetivo de prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos 

inerentes às atividades que possam comprometer a saúde 

humana, animal e o meio ambiente (ANVISA, 2018). 
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A forma de abordar a biossegurança, ganhou outros 

contornos, os noticiários e os programas de TV, diariamente 

sensibilizaram à população quanto a necessidade de realizar 

ações simples de boas práticas como: lavagem correta das 

mãos, uso de máscaras de proteção individual, utilização de 

antissépticos, como álcool à 70% na antissepsia das mãos e 

desinfecção de superfícies, práticas estas, que passaram a ser 

incluídos na rotina da população, além de medidas protetivas 

adotadas, como, distanciamento social, isolamento dos 

pacientes confirmados, identificação e acompanhamento, 

foram implementadas como estratégia necessária e  primordial, 

no controle e redução da velocidade de transmissão do 

coronavírus (STAPENHORST, 2018; LANA et. al,  2020; 

BARROZO et. al, 2020). 

Diante de todos acontecimentos que vem sendo 

vivenciados no contexto da pandemia do coronavírus,  o 

presente estudo, tem por objetivo elucidar de forma sintetizada 

discussões relativas ao SARS Cov-2, Covid-19 e sua etiologia, 

a biossegurança e a importância da realização dos exames 

laboratoriais. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, da qual 

possui caráter amplo, e se propõe descrever relatos sobre 

determinado assunto, sob ponto de vista teórico ou contextual, 

mediante análise e interpretação da produção científica 

existente.  A pesquisa foi direcionada na busca de 

contextualizar as discussões relativas ao Covid-19, SARS Cov-

2, as estratégias de biossegurança e a importância da 
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realização dos exames laboratoriais. O levantamento dos 

trabalhos que tratassem da temática foi realizado nas bases 

eletrônicas da Scielo - Scientific Electronic Library Online e 

Google acadêmico, no período de 2018 a 2020. Todo este 

processo envolveu atividades de busca, identificação, 

fichamento de estudos, mapeamento e análise crítica, 

selecionando artigos e manuais, que demonstraram maior 

clareza sobre o tema proposto. Os descritores utilizados na 

estratégia de busca e análise foram:  SARS Cov-2, 

Biossegurança, Exames laboratoriais e Diagnóstico, 

Coronavírus. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O ano de 2020, vai ficar marcado na história da 

humanidade, o cenário pandêmico da COVID-19, declarado 

como emergência internacional, foi alastrado com muitas 

mortes, incertezas e medo. Desde o início do atual surto em 

Wuhan, na China, a doença se espalhou rapidamente, por todo 

o mundo, desenhando diferentes contextos nos países, sendo 

notório, que toda a assistência médica foi pega de surpresa, 

pois não se existia planos estratégicos prontos para serem 

aplicados, que combatem de forma eficaz a disseminação do 

coronavírus, todo este processo foi sendo estudado, aplicado e 

avaliado em paralelo a incidências dos casos. Cada região do 

país apresentou características distintas de evolução, 

notificação e impactos da doença (PARREIRA, 2020). 

Os coronavírus fazem parte de uma grande família de 

vírus de RNA, cujo nome deriva de sua aparência característica 

semelhante a uma coroa, são conhecidos por causarem 
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doenças respiratórias em humanos e animais. Dois gêneros da 

família de coronavírus já eram conhecidos por infectar 

humanos, causando a Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

(Mers-CoV) ou a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars-

CoV), em 2019, nova cepa foi detectada, novo coronavírus 

(SARS-CoV-2), causador da pandemia da Covid-19, esta, pode 

variar de um resfriado, a síndrome gripal, com presença de 

sintomas como febre, tosse, dor de garganta e cabeça, 

cansaço, dificuldade para respirar, coriza e outros, até uma 

pneumonia severa. Esse vírus precisa de um hospedeiro, onde 

ele fica incubado por até duas semanas no organismo humano 

e em casos de óbitos permanece no cadáver por dias de forma 

ativa, e geralmente é transmissível aos familiares e 

principalmente aos profissionais de saúde e agentes dos 

serviços funerários (NASCIMENTO, 2020). 

Pôde-se constatar em diversos países, que houve 

demora na aplicação de testes para detectar a doença, o que 

pode ter contribuído para a elevada disseminação do vírus entre 

pessoas.  A testagem em massa na população permite 

entender a dimensão real de propagação do vírus na 

sociedade, detectar os casos assintomáticos ou aqueles que 

tiveram a Covid-19 e não descobriram, para que os resultados 

sejam tratados de acordo com sua necessidade e isolando-os, 

se assim for, para reduzir a cadeia de transmissão do vírus. 

Outrossim, muitos cidadãos que desenvolveram os sintomas 

leves da doença não procuram os serviços de saúde, o que 

prejudicou a identificação dos casos e controle da epidemia. Os 

casos de pacientes assintomáticos parecem não fomentar de 

forma significativa a doença (SILVA, 2020). 
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Para identificar pacientes portando o vírus são realizados 

dois principais testes:  testes sorológicos, conhecidos como 

“testes rápidos” e testes moleculares. O RT-PCR, ou teste 

molecular, pesquisa a presença do ácido ribonucleico (RNA) 

viral, que é o material genético do vírus SARS-CoV-2, através 

da amplificação do ácido nucleico pela reação em cadeia da 

polimerase. As amostras são coletadas através de swab 

(cotonetes) de nasofaringe (nariz) e orofaringe (garganta), por 

serem regiões propícias a presença do vírus, o procedimento 

desta técnica necessita de profissional treinado e cuidados 

redobrados com o material coletado por se tratar de amostra 

altamente contaminável. Em laboratório clínico apropriado, a 

equipe realiza a extração do RNA do vírus com tratamentos 

químicos específicos, de colunas e centrifugações. Ao término 

das etapas de purificação do RNA viral, supõe-se que o material 

está completamente livre de contaminantes que poderiam 

comprometer a qualidade da amostra e afetar os resultados do 

exame. Posteriormente, o RNA é transcrito em DNA, porque 

esse é o método que consegue realizar a polimerização, reação 

química de componentes intermoleculares simples para a 

formação de macromoléculas, com este tipo de ácido nucleico. 

Esta etapa é denominada transcrição reversa, procedimento 

realizado para aumentar a estabilidade da amostra, somente 

após esses passos será possível fazer a reação de PCR 

(BRASIL, 2020). 

Considerada o “padrão ouro” ou “padrão referência”,  a 

RT-PCR em tempo real, testa a presença de RNA viral, método 

que amplifica sequências específicas do genoma viral, a cada 

passo do processo, acontece o aumento crescente de 

fluorescência, a detecção do produto de amplificação 
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normalmente é feita em eletroforese em gel de agarose, acima 

de determinado limiar, considera-se que a amostra do paciente 

foi positiva para SARS-CoV2, logo, a amostra está infectada 

com o vírus causador da COVID-19. Outros estudos, estão 

testando amostras de escarro, lavagem broncoalveolar, 

orofaringe e fezes também na busca da presença viral (BRASIL, 

2020; SINHA, 2020). 

Outro teste realizado para detecção do vírus são os 

testes sorológicos, feitos com o sangue do paciente que está 

com a suspeita da COVID-19, objetivando a identificação de 

anticorpos para um patógeno específico em determinado 

momento. Neste exame, são identificados as imunoglobulinas 

que podem ser IgM ou IgG, a primeira sugere que o paciente 

está na fase inicial ou aguda da doença, devido a IgM fazer 

parte do sistema de defesa da imunidade inata, e o segundo 

sugere que o paciente está na fase crônica ou recuperado, logo 

o IgG faz parte da fase crônica, e o paciente produz anticorpos 

para o sistema de defesa da imunidade adaptativa, no entanto, 

não existem estudos consistentes em relação ao tempo em que 

o organismo permanece com a defesa contra o coronavírus 

tendo em vista que o mesmo manifesta sintomas distintos entre 

as pessoas, regiões, climas e países (CAMPOS, 2020). 

Além disso, um teste que pode ser qualitativo ou 

quantitativo e está sendo utilizado frequentemente, o qual utiliza 

amostras de sangue total, plasma ou soro, é o Ensaio de 

Imunoabsorção Enzimática (ELISA), este, dispõe de uma placa 

revestida com proteína viral, onde a amostra biológica é 

incubada. Na presença de anticorpos, os mesmos ligam-se a 

esta proteína específica, formando um complexo proteína-

anticorpo, que posteriormente pode ser detectado por ligação a 
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um novo lote de anticorpos fluorescentes. As principais 

proteínas imunológicas do coronavírus são: N, RBD e S/S1, e 

existem alguns estudos baseados no ELISA, para desenvolver 

um teste mais específico para essas proteínas (FERNANDES, 

2020; SINHA, 2020). 

Em todo teste analítico é imprescindível a utilização de 

parâmetros de qualidade e confiabilidade, para garantia de 

resultados precisos de acordo com a metodologia aplicada. Os 

laboratórios precisam ter produtos de boa qualidade, testados 

e aprovados pelos centros de controle de qualidade do país 

onde são vendidos, bem como a qualidade da análise levará em 

consideração processos de gestão, melhoria e garantia da 

qualidade (RONCALIO et al, 2019). 

Durante os primeiros cenários da pandemia, os 

profissionais de saúde, pesquisadores e cidadãos de forma 

geral, tinham muitas incertezas relacionadas aos testes para a 

COVID-19, porque não se tinha clareza do período de 

incubação e quantos dias seriam necessários para que os 

testes disponíveis pudessem ser seguros em seus resultados. 

Ainda levando em consideração que os testes validados para 

análise de anticorpo possuem apresentações distintas, onde 

alguns permitem apenas a detecção de anticorpos com 

resultado positivo ou negativo, 

sem  especificar  o  tipo,  enquanto outros 

identificam  os  anticorpos  IgM  e  IgG distintamente (LIMA et 

al., 2020). 

Além de todas as incertezas já existentes sobre os testes 

diagnósticos, a população ainda teve que lidar com a 

possibilidade de resultados falsos-negativos, o qual tem 

relevância nas medidas de isolamento social aderidas, em 
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particular para os cidadãos assintomáticos, o que corrobora 

diretamente na transmissão do vírus. De acordo com isto, a 

segurança e a qualidade dos testes diagnósticos tem relação 

direta com a contenção viral, porque erros de identificação do 

paciente, do  material  coletado, coleta  de amostra mal 

feita,  inadequada ou insuficiente, condições imprecisas de 

transporte e armazenamento da amostra, o tempo de transporte 

prolongado e exposição a lesões, presença de substâncias 

interferentes (ex.: componentes celulares, devido ao 

congelamento de sangue total e aditivos inadequados) 

e  problemas  decorrentes de procedimento 

na  preparação  da  amostra, como erros de pipetagem durante 

a preparação manual da amostra ou alíquota, contaminação 

cruzada ou incompatibilidade da amostra, são fatores que 

culminam em pouca precisão e eficácia para o direcionamento 

correto, frente aos diagnósticos. (LIMA et al., 2020). 

Em todo seguimento laboral, assim como, nas 

descrições literárias encontradas, mostram a importância do 

controle de qualidade laboral para a garantia de resultados 

confiáveis, estes conjuntos de ações, também permite que o 

responsável pelo laboratório monitore o desempenho das 

atividades técnicas realizadas, a qualidade e utilização dos 

reagentes apropriados, kits, meios de cultura e equipamentos, 

bem como reveja os resultados, e a burocracia documental 

quanto à idoneidade dos métodos aplicados no dia a dia da 

rotina laboratorial, o que envolve processos de difícil 

acompanhamento pelo ambiente laboratorial, quando se refere, 

a condição do material biológico coletado, procedimentos de 

rotina solicitados, parecer, locomoção da amostra, entre outros, 
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com o foco em garantir a qualidade dos serviços prestados 

(MARTINS, 2019). 

Destarte, os elementos básicos do programa de controle 

de qualidade em laboratório permeiam: qualidade das 

amostras; procedimentos operacionais padrão (POPs); equipe 

técnica capacitada; confiabilidade dos resultados dos exames; 

participação em programas externos de monitoramento da 

qualidade; normas de segurança do laboratório; garantia de 

desempenho dos equipamentos; e garantia de qualidade dos 

insumos laboratoriais (PEREIRA, 2017). 

Além da importância das ações de controle de qualidade 

laboratorial, faz-se necessário que os profissionais de saúde 

adotem medidas eficazes de biossegurança, que minimizem os 

efeitos de exposição aos riscos laboratoriais, proporcionem o 

mínimo de segurança pessoal e coletivo na execução das 

atividades, e garantam confiabilidade nos resultados obtidos. 

Na questão que remete às ações de biossegurança frente a 

Covid-19, é preciso garantir que qualquer manuseio e 

processamento de amostras de casos suspeitos ou de 

confirmação de infecção, sejam realizados em laboratórios 

adequadamente equipados e por profissionais capacitados nos 

procedimentos técnicos e de biossegurança (BINSFELD e 

COLONELLO, 2020). 

As boas práticas de laboratório são estratégias eficazes 

que devem fazer parte da rotina de qualquer laboratório clínico,  

a atenção voltada quanto ao uso de equipamentos calibrados e 

validados, disponibilização de equipamentos de proteção 

coletiva (EPC) e equipamentos de proteção individual 

(EPI),  além, da necessidade de constante de capacitação 

profissional, frente a avaliação dos riscos do ambiente de 
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trabalho torna-se primordias. Na condição da Covid-19, estas 

precauções devem ser redobradas, para que os profissionais 

estejam seguros e não ofereçam risco de transmissão às 

demais pessoas, as técnicas laboratoriais devem ser 

executados somente por pessoal capacitado e que demonstre 

estrita observância aos protocolos estabelecidos pelos órgãos 

regulamentadores, bem como, os cuidados quanto à 

biossegurança devem refletir a evolução da pandemia e a 

exposição aumentada de riscos aos profissionais, que os 

expõe  à diversos e repetidos fatores de riscos, mesmo sendo 

trabalho rotineiro e de domínio do profissional (BINSFELD E 

COLONELLO, 2020). 

O Ministério da Saúde ressalta que os profissionais da 

saúde que possuem contato direto com casos suspeitos ou 

confirmados de COVID-19, devem estar equipados com EPI´S 

que lhe auxiliem a segurança, e não permita a disseminação 

posterior, sendo imprencidível o uso de  óculos de proteção ou 

protetor facial, avental impermeável de manga comprida, 

máscara com sistema de filtração específicos (N95/PFF2 ou 

equivalente),  luvas descartáveis, sapatos impermeáveis, além 

da adoção de conduta ética, hábitos, habilidades, 

conhecimentos, comportamento e atitudes condizentes com as 

atividades executadas. Quanto aos profissionais que exercem 

suas funções em necrotério, as mesmas recomendações 

devem ser realizadas, principalmente para assegurar a 

segurança no manejo dos corpos de óbitos ocorridos em 

ambiente hospitalar, e para que as medidas de biossegurança 

de doenças infecciosas sejam cumpridas (BRASIL, 2020). 

Outra questão relevante frente ao Covid-19, é que diante 

da conjuntura de vários fatores que se somam a preocupação 
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com as ações de biossegurança, relaciona-se que muitos 

profissionais trabalham sob pressão psicológica, em ter que 

lidar com incertezas relacionadas ao novo vírus, sobrecarga de 

trabalho,  medo de contaminação e transmissão, falta de EPI, 

além de contar muitas vezes com a infraestrutura do ambiente 

de trabalho contrário as medidas de biossegurança (BARROSO 

et al, 2020). 

As medidas de contenção frente à exposição aos 

agentes potencialmente infecciosos, por meio dos parâmetros 

de segurança adequado ao trabalho, e o conjunto de ações 

voltadas a esse tema, é o que promove a biossegurança e suas 

ações no intuito de  minimizar e eliminar possíveis riscos 

maléficos para à saúde humana, animal e ao meio ambiente, 

neste percursso torna-se primordial que haja envolvimento 

tanto do setor público, quanto dos profissionais de saúde para 

fortalecer a temática. No âmbito laboratorial, o sucesso da 

adoção das medidas de biossegurana, ganha êxito quando o 

comprometimento da equipe de trabalho se soma a 

infraestrutura adquedas e corpo técnico capacitado, 

(STAPENHORST, 2018; CÂMARA et. al, 2020). 

As boas práticas em laboratório necessitam ser 

estimuladas, aplicadas e avaliadas, como hábito na rotina 

profissional, várias regras existem, que quando colocadas em 

ação, garantem a excelência nos trabalhos desenvolvidos. 

Assim Stapenhorst (2018), elenca várias condutas importantes, 

como: permanecer no laboratório fazendo uso de todo EPI, não 

levar nada à boca, nariz ou olhos; não inspirar (cheirar) 

nenhuma substância ou material exposto;  ter um 

comportamento adequado para evitar danos e/ou acidentes 

dentro do laboratório;  manter os cabelos longos presos durante 
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os trabalhos; manter as unhas limpas e curtas, não 

ultrapassando a ponta dos dedos; usar o mínimo possível de 

jóias e adereços, principalmente as que contenham 

reentrâncias, incrustações de pedras, bem como não usar 

pulseiras e colares que possam tocar as superfícies de trabalho, 

vidrarias ou pacientes; não fumar, não comer e não beber no no 

ambiente laboral; não estocar comida ou bebida no laboratório; 

ao término do trabalho, desligar os equipamentos e as luzes, 

exceto quando indicado pelas normas do laboratório; retirar o 

jaleco ou avental antes de sair do laboratório, estes devem ter 

uso restrito ao laboratório; usar óculos de segurança, visores ou 

outros equipamentos de proteção facial sempre que houver 

risco de espirrar material infectante ou de contusão com algum 

objeto. 

À vista disso, cabe ressaltar que um dos requisitos 

primordiais na área de saúde é garantir que os profissionais 

sigam as práticas apropriadas de biossegurança. Estudos 

demonstram que é preciso manter a vigilância epidemiológica, 

observando que o cumprimento dos protocolos de 

biossegurança, bem como, o treinamento nos laboratórios deve 

ser prioridade, já que a maioria destes colaboram com os 

indicadores e resposta a esta epidemia, auxiliando no 

diagnóstico e pode atuar minimizando a ocorrência de possível 

disseminação ou transmissão comunitária (CÂMARA et. al, 

2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

Levando em consideração todas as reflexões realizadas 

neste  trabalho, foi observado, conforme a literatura e os 
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achados descritos, que a contenção de agentes infecciosos, por 

meio da adoção de boas práticas de biossegurança, podem ser 

eficazes no combate a disseminação e proliferação de vírus e 

patógenos. 

Na situação pandêmica da COVID-19, nos indicadores 

verificados frente à alta velocidade de transmissão do coravírus 

a nível mundial, as estratégias de biossegurança ganhou ainda 

mais importância, não só para aplicabilidade junto aos 

profissionais de saúde, mais também, fazendo parte da rotina 

de toda a população, que passou a fazer uso de máscaras e 

álcool à 70% como hábito, além de medidas de isolamento, 

longos períodos de quarentena e distanciamento social, como 

medidas preventivas emergenciais. 

O fomento às pesquisas no que tange ao tratamento 

eficaz e desenvolvimento de antivirais e vacinas que combatam 

o COVID-19 caminham, mais não há estudos conclusivos. 

O cenário da pandemia, apresentou diferentes contextos 

nos países, sendo notório, que não existia preparo do setor 

público e assistência médica para lidar com o contexto da 

doença. Não existia planos estratégicos prontos para serem 

aplicados, que combatem de forma eficaz a disseminação do 

coronavírus, todo este processo foi sendo estudado, aplicado e 

avaliado em paralelo a incidências dos casos. 
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RESUMO: No final de 2019, iniciou-se a pandemia do novo 
coronavírus (SARS-CoV-2), agente etiológico da COVID-19, 
doença respiratória de alta transmissibilidade que causa desde 
infecções assintomáticas até casos de alta gravidade. Assim, o 
uso de máscaras como medida de proteção individual foi 
amplamente recomendado pelas autoridades sanitárias, tendo 
como consequência a escassez de máscaras convencionais, 
como as N95, e o surgimento de máscaras caseiras com 
eficácia questionável. Objetiva-se agregar e examinar as 
pesquisas científicas pertinentes à eficácia de máscaras não 
convencionais, evidenciando quais materiais podem ser 
eficientes no combate à disseminação da pandemia. Trata-se 
de uma revisão narrativa com abordagem qualitativa, tendo 
como metodologia uma busca nas bases de dados PubMed, 
Periódico CAPES e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no dia 
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25 de agosto de 2020. Foram encontrados 209 resultados para 
as palavras “Masks’ efficiency” e “COVID-19”, e, após a análise 
dos critérios de elegibilidade, a amostra final foi composta por 
12 publicações. Os artigos selecionados concluíram que a 
eficiência das máscaras depende da quantidade de camadas 
do tecido, bem como do tipo, número e organização das fibras, 
sendo as mais eficientes aquelas com número alto de camadas 
e com uma trama tecidual justaposta, a fim de reduzir o 
diâmetro dos poros. O algodão, de modo geral, foi o material 
mais bem avaliado, contanto que siga esse padrão de 
construção. 
Palavras-chave: Máscaras. Eficiência. Pandemia. COVID-19. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) reconheceu a COVID-19, doença causada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2), como pandemia.  Nos meses 

subsequentes, a Organização declarou o surto como 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), que constitui o mais alto grau de alerta em seu 

regulamento (OMS, 2020).  

Segundo dados do Ministério da Saúde do Brasil (2020), 

a COVID-19 é uma doença respiratória de manifestações 

clínicas variadas, que apresenta desde quadros assintomáticos 

até casos graves, como síndromes respiratórias agudas e 

pneumonias severas, podendo levar até 20% dos infectados a 

necessitarem de atendimento hospitalar, e desses, cerca de 5% 

podem precisar de ventilação mecânica. Apesar da gravidade 

da doença, cerca de 80% dos infectados não desenvolvem 

sintomas. 
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Diante disso, houve uma grave diminuição nos estoques 

de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 

especificamente de máscaras faciais, uma vez que tais 

equipamentos são indispensáveis para reduzir o risco de 

infecção por meio de inalação de gotículas presentes nos 

aerossóis emitidos ao falar, tossir ou respirar (LUSTIG et al., 

2020). Nesta situação, a OMS recomendou que a distribuição 

de máscaras faciais fosse direcionada apenas para os 

profissionais da saúde, dificultando, assim, o acesso do público 

em geral a esse EPI (ZHAO et al., 2020). 

 A OMS e o Centro para Controle e Prevenção de 

Doenças dos Estados Unidos (US CDC) sugeriram, então, o 

uso de máscaras de tecido (caseira/artesanal) em ambientes 

não hospitalares (ZANGMEISTER et al., 2020). As máscaras 

começaram, então, a ser confeccionadas por meio de técnicas 

de construção, materiais e designs diversos. 

Konda et al. (2020) afirma que o uso das máscaras tem 

o objetivo de reduzir a inalação de gotículas respiratórias, os 

aerossóis. As gotículas respiratórias tem dimensões variáveis e 

podem ser classificadas como aerossóis, com tamanho de 

aproximadamente 5 µm. Essas gotículas ficam suspensas no ar 

por tempo indeterminado, que varia de acordo com a umidade 

e temperatura do ambiente, além do tamanho das gotículas.  

As gotas maiores tem um decaimento mais rápido devido 

à gravidade e não conseguem se deslocar por mais de 2 

metros. Já as gotas menores permanecem mais tempo 

suspensas no ar e se deslocam por distâncias maiores, e, por 

esse motivo, são importantes para espalhar doenças (KONDA 

et al., 2020). 
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Justifica-se, logo, a declaração da OMS sobre a 

necessidade de disseminação de estudos que pudessem 

comprovar a eficiência da capacidade de filtração dos aerossóis 

nas máscaras não convencionais a fim de reduzir o risco de 

infecção pelo vírus, apurando-se o desempenho dos materiais, 

designs e construção das máscaras (ZANGMEISTER et al., 

2020).  

Leva-se em consideração, também, a escassez de 

dados e modelos quantitativos sobre a capacidade de filtração 

desses materiais (WILSON, 2020). 

Logo, esse estudo tem o objetivo de comparar 

informações de pesquisas sobre a eficácia do uso de máscaras 

não convencionais, por meio de uma revisão narrativa, a fim de 

demonstrar quais materiais podem ser eficientes no combate à 

disseminação da doença e na proteção individual dos usuários, 

ampliando, assim, o conhecimento da comunidade acadêmica 

sobre biossegurança e a promoção de saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi escrita uma revisão narrativa utilizando-se as 

seguintes etapas:  

1) Definição do tema a ser pesquisado; 

2) Determinação dos critérios de inclusão e exclusão 

dos artigos;  

3) Escolha das bases de dados e palavras-chave; 

4) Seleção e análise dos estudos incluídos; 

5) Interpretação dos resultados. 



PERFORMANCE DE FILTRAÇÃO DAS MÁSCARAS FACIAIS 
CASEIRAS/ARTESANAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19: 

UMA REVISÃO NARRATIVA 

644 
 

Realizou-se uma busca nas bases de dados Periódico 

CAPES, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e PubMed com os 

descritores “Masks’ efficiency” e “COVID-19” no dia 25 de 

agosto de 2020.  

Utilizaram-se como critérios de inclusão textos 

disponíveis gratuitamente na íntegra em Português e Inglês nos 

últimos 5 anos e, como critérios de exclusão, duplicidade, 

tipologias metodológicas inviáveis e não correlação com o tema 

pela leitura dos títulos e dos resumos. Os demais textos foram 

selecionados para leitura integral e análise de dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da pesquisa dos descritores nas bases de dados 

foram encontrados, no total, 209 resultados, sendo 117 no 

periódico CAPES, 51 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

41 na PubMed. Excluíram-se 61 artigos por repetição, outros 42 

artigos por possuírem tipologias metodológicas não viáveis e, 

por fim, 94 artigos foram excluídos por não tratarem do tema, 

restando, dessa forma, 12 artigos para serem analisados, como 

apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Síntese dos estudos e seus desfechos. 
Buscador Título Autores Periódico Considerações 

Pub-Med 

Aerosol Filtration 
Efficiency of 

Common Fabrics 
Used in Respiratory 

Cloth Masks 

Konda, 
Abhiteja et al. 

Acs Nano, 24 de 
abril de 2020. 

Realizar um estudo para 
vários tecidos comuns, 

incluindo algodão, seda, 
chiffon, flanela, vários 

sintéticos e suas 
combinações, a fim de avaliar 

as suas respectivas 
capacidades de filtração. 
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Pub-Med 

Filtration 
Efficiencies of 

Nanoscale Aerosol 
by Cloth Mask 

Materials Used to 
Slow the Spread of 

SARS-CoV-2 

Zangmeister, 
Christopher 

D. et al. 

Acs Nano, 25 de 
junho de 2020. 

Medir a eficiência de filtração, 
pressão diferencial, fator de 

qualidade, bem como 
parâmetros de construção 
para materiais de tecido, 
usados em máscaras de 
pano, materiais de filtro à 

base de propileno e amostras 
de multicamadas e de 

materiais mistos. 

Pub-Med 

Effectiveness of 
Common Fabrics to 

Block Aqueous 
Aerosols of Virus-
like Nanoparticles. 

Rana, 
Devyesh et al. 

Acs Nano, 23 de 
junho de 2020. 

Analisar combinações de 
tecidos e máscaras comuns 
diferentes sob fluxo de ar de 

convecção forçada em estado 
estacionário com aerossóis 

pulsados que simulam 
respiração vigorosa. 

Pub-Med 

Household Materials 
Selection for 

Homemade Cloth 
Face Coverings and 

Their Filtration 
Efficiency 

Enhancement with 
Triboelectric 
Charging. 

Zhao, Mervin 
et al.  

Nano Letters, 02 
de junho de 

2020. 

Avaliar as propriedades de 
filtração de materiais naturais 

e sintéticos usando um 
procedimento modificado para 
aprovação do respirador N95. 

Pub-Med 

Salt coatings 
functionalize inert 
membranes into 
high-performing 

filters against 
infectious 

respiratory diseases 

Hornig, Alex 
et al. 

Scientific reports, 
17 de agosto de 

2020. 

Abordar o aumento da 
funcionalidade e eficiência de 

membranas inertes de 
máscaras, ou até mesmo com 

grandes poros, mediante a 
uma simples aplicação de 

camada de sal, sem 
comprometer a 
respirabilidade. 

CAPES  

Pretreated 
household materials 

carry similar 
filtration protection 
against pathogens 
when compared 

with surgical masks 

Carnino, 
Jonathan M. 

et al. 

American 
Journal of 

Infection Control, 
agosto de 2020. 

Tratar de uma forma adicional 
de preservação da integridade 

individual, mediante a uma 
simples aplicação de uma 
solução de sal de cozinha, 
que consegue aumentar 

substancialmente a 
capacidade de filtração de 
uma máscara, por meio de 
uma membrana que se cria. 
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CAPES 

A smartphone 
microscopic method 
for rapid screening 
of cloth facemask 

fabrics during 
pandemics 

Neupane, 
Bhanu B. et 

al. 

Environmental 
Science, 30 de 
julho de 2020. 

Desenvolver um método 
microscópico de smartphone 

para a triagem rápida da 
qualidade do tecido usado na 

confecção de máscaras de 
tecido. 

CAPES  

Filtration 
performances of 

non-medical 
materials as 

candidates for 
manufacturing 
facemasks and 

respirators 

Hao, Weixing 
et al. 

Jornal 
Internacional de 
Higiene e Saúde 

Ambiental, 
agosto de 2020. 

Examinar de forma 
abrangente os desempenhos 

de filtragem geral e 
dependente do tamanho de 

materiais não médicos. 

CAPES  

COVID-19 and use 
of non-traditional 
masks: how do 

various materials 
compare in reducing 
the risk of infection 
for mask wearers? 

Wilson, A.M. 
et al. 

J Hosp Infect. 
Agosto de 2020. 

Desenvolver um modelo 
probabilístico para estimar o 

risco de infecção para 
cenários de exposição por 
inalação de curta  e longa. 

CAPES  

How Efficient Can 
Non-Professional 
Masks Suppress 

COVID-19 
Pandemic? 

Chen, Yejian; 
Dong, Meng.  

Nature 
Communications, 
13 de agosto de 

2020. 

Explorar a abstração física 
para modelar máscaras 

faciais não profissionais feitas 
de tecidos de algodão e 
caracterizá-las por um 
parâmetro de taxa de 

penetração do vírus (VPR). 

BVS 

Quality Assurance 
During a Global 
Pandemic: An 
Evaluation of 

Improvised Filter 
Materials for 

Healthcare Workers. 

Jones, Ian F. 
et al. 

J Occup Environ 
Med. Outubro de 

2020. 

Comparar a eficácia dos 
materiais de filtro 

improvisados comumente 
usados com os padrões da 

indústria N95. 

BVS 

Filtration Efficiency 
of Hospital Face 

Mask Alternatives 
Available for Use 

During the COVID-
19 Pandemic. 

Sickbert-
Bennett, 

Emily et al. 

JAMA Intern 
Med. 11 de 

agosto de 2020. 

Avaliar as eficiências de 
filtração ajustada (FFEs) para 
alternativas de máscara facial 
usadas durante a pandemia 

de COVID-19. 

 

Nos estudos analisados, objetivou-se, em geral, 

evidenciar a eficácia de filtração dos materiais usados na 

confecção de máscaras faciais para uso durante a pandemia do 

novo coronavírus, por meio de testes que visavam comprovar, 
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com parâmetros específicos, a taxa de filtração e penetração de 

gotículas nos materiais estudados. Tais estudos foram feitos 

devido à necessidade de conhecer essa eficiência, uma vez que 

a pandemia causou a escassez crítica de EPIs com eficiência 

comprovada (JONES et al., 2020). 

Como método, 83,33% dos estudos se utilizaram de 

máquinas que têm como funcionamento básico a geração de 

aerossóis que fluem pelos materiais e são coletados depois 

dessa passagem, para avaliar, enfim, a taxa de eficiência de 

filtração de cada material.  

Hao et al. (2020) adotaram o atomizador de saída 

constante (modelo 3076, TSI Inc.), que nebuliza uma solução 

de NaCl (cloreto de sódio) que, junto com uma corrente de ar 

filtrado, é lançada em uma câmara de mistura, e, 

posteriormente, passarão pelo material estudado.  Após isso, 

utilizando-se um equipamento com sistema SMPS, foi 

analisada a mobilidade diferencial das partículas, as quais 

possuíam diâmetro no intervalo de 10 a 600 nm. Como suporte, 

o sistema conta com um contador de partículas que auxilia na 

análise da concentração delas. Dessa forma, poder-se-á saber 

quantas partículas conseguem ultrapassar a barreira posta 

(máscara) e, assim, por meio de uma razão matemática, 

descobrir o rendimento daquele material, induzindo-se, por 

conseguinte, a eficiência média da máscara para as partículas 

estudadas.  

Além disso, a fim de se evitar a passagem de ar pelas 

bordas do tecido interposto, o projeto contou com a fixação 

precisa do material para que o sistema utilizado conseguisse, 

em etapa posterior, monitorar parâmetros como  pressão a 



PERFORMANCE DE FILTRAÇÃO DAS MÁSCARAS FACIAIS 
CASEIRAS/ARTESANAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19: 

UMA REVISÃO NARRATIVA 

648 
 

montante, análoga à respirabilidade do usuário daquela 

máscara, como também o jusante do filtro, que consiste em 

analisar a capacidade de vedação e, consequentemente, a 

capacidade de ajuste ao rosto, possibilitando uma redução na 

queda de pressão. Por sua vez, a queda de pressão pode ser 

entendida pela seguinte relação: qF= ln (1/P)/Pf-Pi, onde qF é 

qualidade do filtro, que se relaciona de modo inversamente 

proporcional com a variação de pressão (Pf-Pi), a fim de se 

manter a curva de crescimento representada por uma função 

logarítmica (ln(P^-1)) aproximadamente na mesma taxa. E, em 

concomitância, sendo P a eficiência de penetração das 

partículas, quanto maior for essa eficiência de penetração e 

menor a queda de pressão, maior será a qualidade do filtro 

analisado. Sob essa perspectiva, portanto, o método mescla 

muitas variáveis externas, que são importantes para o bom 

funcionamento do produto (HAO et al., 2020). 

Nos estudos, também fora avaliada a capacidade 

mecânica de filtração, que consiste em parâmetros que inibem 

a penetração de partículas, levando-se em consideração tanto 

as suas características físicas, como também estruturais. 

Dentre esses parâmetros, destacam-se: impactação, processo 

que consiste na criação de uma barreira de choque ou 

contenção, interceptação, que se funda na colisão entre as 

partículas e o material constituinte da máscara, difusão 

browniana, referente ao movimento aleatório das partículas em 

função dos choques e a sedimentação por gravidade, fenômeno 

que consiste em inibir partículas de 1 a 10 µm, por meio de 

princípios de lançamentos balísticos durante o processo de 

emissão de gotículas respiratórias, bem como a atuação 
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gravitacional, que leva em consideração a massa da partícula 

envolvida (KONDA et al., 2020; HAO et al., 2020). 

Além disso, o mecanismo de filtração eletrostático 

confere ao material a capacidade hidrofóbica, propriedade que 

permite a criação de uma molécula de natureza apolar, 

conferindo às estruturas envolvidas no contato máscara-

partícula uma ausência de diferença de eletronegatividade e, 

por conseguinte, atribuindo-lhes cargas elétricas de mesma 

natureza, que podem ser facilmente identificadas utilizando-se 

conceitos do efeito triboelétrico (série triboelétrica). Dessa 

forma, a partícula e a camada da máscara entram em processo 

repulsivo (positivo-positivo ou negativo-negativo), o que dificulta 

a adsorção de gotículas na superfície do tecido, e, assim, 

impede que elas adentrem à parte absorvível da máscara 

(LUSTIG et al., 2020; ZHAO et al., 2020).  

Desse modo, uma camada com polímero hidrofóbico na 

construção da máscara pode ser considerada como uma 

ferramenta importante para aumentar a capacidade de filtração 

das máscaras caseiras. 

A partir dessa análise, foi pensado um modelo de 

máscara que pode ser ideal. Nesse modelo, a máscara não 

deve entrar em contato com os lábios, ou deve ter uma camada 

hidrofóbica mais próxima ao rosto, evitando que a máscara 

fique embebida em saliva, facilitando o contato do vírus com os 

lábios e língua (LUSTIG et al., 2020). 

Outro método utilizado para o estudo dos materiais foi a 

análise de imagens microscópicas que puderam constatar o 

diâmetro e o formato das fibras, bem como a construção da 

trama, como pode ser observado na Figura 1.  Foi observado 
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que em fibras sintéticas há um padrão mais específico e regular 

do diâmetro das fibras e construção do tecido, enquanto que em 

materiais de origem animal ou vegetal, esse padrão é 

inespecífico. Entretanto, nos materiais naturais, há a formação 

de uma rede de fibras mais complexa, que provoca uma 

desordem na fluidez dos gases e, assim, maior contato com as 

superfícies (ZANGMEISTER et al., 2020; JONES et al., 2020). 

Diante disso, deve-se atentar para o tamanho das fibras 

do material utilizado bem como do  espaço entre elas, que 

constituem fatores determinantes na eficiência de filtração das 

máscaras, uma vez que os materiais testados normalmente 

apresentam uma “janela de escape” com tamanho aproximado 

entre 100 e 400 nm, enquanto que as partículas transportadas 

pelo ar podem apresentar tamanhos entre 20 e 400 nm (HAO 

et al., 2020)  
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Figura 1. Imagens microscópicas dos tecidos - camadas 
externa, intermediária e interna de uma máscara N95 (A 1-3); e 
superfícies interna e externa de algodão tecidas em flanela (B 
1-2). 

 
Fonte: Zangmeister et al., 2020. 

 

Evidencia-se, ainda, que os parâmetros utilizados para 

aferição da qualidade das máscaras convencionais não se 

detêm apenas na eficácia de filtração, mas outros aspectos 

como riscos adicionais à saúde, barreira respiratória e 

inflamabilidade devem também ser observados em estudos 

futuros (HAO, et al., 2020). 

Os resultados dos estudos foram diversos. Isso ocorreu 

devido aos diferentes métodos e materiais utilizados, bem como 

às diferentes condições as quais os trabalhos foram expostos. 

Dentre os principais resultados, encontram-se: 
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Konda et al. (2020) concluíram que os tecidos com boa 

construção de tramas, ou seja, com tramas justas e baixa 

porosidade, são os mais eficazes, além de que combinar 

diferentes tecidos pode ser o ideal, pois as máscaras híbridas 

terão eficácia eletrostática e mecânica, como a mistura de 

algodão e seda ou chiffon. O algodão é o tecido com melhor 

desempenho, com taxa de eficiência de aproximadamente 79% 

de filtração, com uma camada de tecido, e de 82% de filtração, 

com duas camadas, para partículas menores que 300 nm. Ele, 

a seda natural e o chiffon fornecem proteção com eficácia acima 

de 50% para partículas entre 6 a 10 nm, desde que tenham uma 

trama bem construída. Os dois últimos têm um melhor 

desempenho em relação às menores partículas, devido à 

capacidade eletrostática.  

Zangmeister et al. (2020) afirmaram que a relação entre 

o tipo de tecido, o número de fios e a forma de organização da 

trama é uma relação complexa de ser analisada. Os materiais 

com melhor desempenho apresentam um número de fios 

moderado ou alto e fibras visíveis. Dentre os materiais usados 

neste estudo, nenhum apresentou eficiência comparável a das 

máscaras N95, que têm eficácia de 95% de filtração, embora o 

algodão tenha se mostrado como um bom agente filtrante, pois 

apresentou um QF (fator de qualidade) de aproximadamente 

6.25, 2.16 vezes maior que o recomendado pela OMS. 

Diferente de outros estudos, os resultados encontrados para a 

combinação de materiais diferentes e construção de máscaras 

híbridas não se mostrou tão diferente do uso de apenas um tipo 

de tecido.  
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Lustig et al. (2020) observaram que tecidos mais comuns 

podem ser usados para reduzir a inalação de vírus presentes 

em aerossóis produzidos em tosses, espirros ou pela fala. 

Alguns materiais testados apresentaram equivalência às 

máscaras N95, que têm índice de permeabilidade igual a 0.8, 

como o algodão, cujo índice é igual a 0.9. Os modelos com boa 

eficácia apresentavam camadas de absorção, com algodão ou 

flanela e uma camada hidrofóbica, como poliéster ou 

poliaramida. 

Nesse sentido, Hao et al. (2020) também demonstraram 

que máscaras não convencionais apresentam maior 

capacidade de interação eletrostática para filtrar as partículas 

quando mais de um tipo de material é usado em sua confecção, 

principalmente quando um material sintético é associado a um 

material natural na construção das máscaras. 

Vale destacar que Hornig et al. (2020), no projeto dos 

filtros funcionalizados com sal, consideraram o ajuste fino de 

propriedades importantes da máscara inativadora de 

patógenos, a fim de satisfazer as distintas condições de 

temperatura, como também de umidade, visto que, durante o 

dia, o uso, bem como o seu armazenamento, serão processos 

recorrentes. Além disso, o sal tem alta capacidade de absorção 

líquida. Por isso, em ambientes úmidos, por exemplo, as 

camadas das máscaras tenderiam a acumular líquido ou, em 

condições opostas, sedimentar-se e formar uma região rugosa, 

responsável por aumentar o fator de cobertura e, dessa forma, 

garantir a inativação do patógeno envolvido.  

Carnino et al. (2020) descobriram que as toalhas de 

papel, bem como as máscaras cirúrgicas inicialmente pré-
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tratadas com uma solução à base de sal mostra um aumento 

substancial na sua capacidade de filtração, principalmente de 

nanopartículas, ou seja, abarcando-se o próprio vírus SARS-

CoV-2 (70 a 90 nm) que também é nanométrico. Além disso, a 

utilização de sal sem nenhum componente adicional, como 

TWEEN20, um éster de polioxietileno sorbitol e surfactante não 

iônico,  utilizado em estudos anteriores, traz um alto nível de 

proteção, tanto no  aspecto de filtração quanto no sentido de 

inativação do patógeno.  

Em análise, Zhao et al. (2020) também demonstraram 

que tecidos comuns como algodão, poliéster, nylon e seda 

possuem eficácia de filtração reduzida, variando entre 5% a 

25%. Contudo, após utilizar um processo de eletrificação por 

contato entre os elementos (triboeletrificação), materiais como 

o polipropileno mostraram ter a eficácia aumentada em até 

10%.  

Neupane et al. (2020), por meio de uma análise de 16 

máscaras, encontraram um acondicionamento de fios e 

morfologia de poros (tamanho e formato) bastante diversificado 

nos tecidos. O tamanho dos poros variou de 80 a 720 µm, valor 

muito maior do que o aerossol advindo da respiração. Além 

disso, de acordo com o estudo, constatou-se que o 

desempenho de uma máscara facial de tecido está relacionado 

a algumas propriedades do seu material, tais como embalagem 

do fio, tamanho dos poros e porosidade. 

Esse modelo de análise foi possibilitado pelo sistema de 

microscópio com auxílio de smartphone (Figura 2), que consiste 

em uma associação entre uma lente esférica de 4 mm de 

diâmetro com material à base de safira, forma monocristalina 
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de óxido de alumínio, e uma placa de alumínio de 4 mm² com 

um orifício de 3,5 mm deslocado superiormente, sendo ligada à 

placa mediante a utilização de um esmalte transparente, a fim 

de se fixar a montagem a uma câmera de um smartphone, 

possibilitando uma ampliação regular do objeto a ser analisado 

(NEUPANE et al., 2020). 

 

Figura 2. Componentes de um microscópio de 
smartphone. 

 

 Fonte: Neupane et al., 2020. 

 

Por conseguinte, as propriedades da superfície dos 

tecidos, analisadas por meio de imagens obtidas com um 

smartphone, que, com uma associação de lentes o transforma 

em um microscópio de baixo custo, podem ser usadas a fim de 

se ter uma noção rápida sobre a qualidade da máscara, bem 
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como do seu respectivo fator de cobertura – relação entre a 

quantidade total de fios que a máscara possui e a área total do 

tecido coberta pelos fios (NEUPANE et al., 2020).  

Por meio das observações de Wilson et al. (2020), foi 

desenvolvido um modelo probabilístico para estimar os riscos 

de infecção para tempos curtos e longos de exposição ao vírus, 

que variaram de 30 segundos a 20 minutos de exposição. O 

estudo foi realizado por meio da medição da carga viral em 

pacientes com uso de máscara convencional (N95 e N99), 

máscara não tradicional e sem uso de máscara, sendo previsto 

que o risco médio de infecção foi reduzido em 24–94% e 44–

99%, a depender da máscara utilizada. Importa destacar que o 

artigo não demonstrou claramente a metodologia utilizada para 

medição da carga viral nos pacientes que foram alvo do estudo.  

Segundo os estudos de Jones et al. (2020), nos seis 

materiais testados, apenas  o filtro de ar particulado de alta 

eficiência (HEPA), filtros MERV 13 de quatro camadas e 14 

HVAC conseguiram obter valores próximos aos das máscaras 

faciais N95, em relação à eficiência de filtração e queda de 

pressão no material de filtro. Constatou-se também que a 

adição de camadas melhorou o desempenho de todos os 

materiais no que concerne à filtração de partículas em maior 

escala.  

Sickbert-Bennett et al. (2020) constataram como 

principais achados que os respiradores N95 com até 11 anos 

após sua expiração da data de validade, bem como que os que 

foram submetidos a óxido de etileno (EtO) e a esterilização 

mediante a aplicação de peróxido de hidrogênio vaporizado 

obtiveram eficiências de filtração ajustada (FFEs) com uma taxa 
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de eficiência superior a 95%. Além disso, a FFE das máscaras 

que possuíam laços conseguiu superar as das máscaras que 

apresentavam presilhas, sendo que estas foram menos 

eficientes no público feminino em detrimento do masculino. 

Algumas ressalvas são feitas, de modo geral, sobre 

aspectos dos experimentos que podem alterar a eficácia de 

filtração das máscaras. O design e a forma como ela se encaixa 

no rosto, por exemplo, devem ser considerados, uma vez que 

podem existir frestas entre o rosto e a máscara por onde o ar 

tende a passar, diminuindo, assim, a eficácia da máscara 

(KONDA et al., 2020; JONES et al., 2020).  

Hao et al. 2020 também destacaram que a utilização de 

suportes para máscaras artesanais de baixo custo produzidos 

em impressoras 3D podem ser uma alternativa viável às 

máscaras convencionais, desde que sigam as diretrizes de 

testes de ajuste semelhantes aos padrões das máscaras N95, 

embora ainda necessitem comprovar a capacidade de remover 

gotículas e aerossóis do ar ambiente. 

Há também outros fatores que influenciam a eficácia de 

filtração das máscaras, como a forma de reutilização (lavagem 

comum) e esterilização com EtO (que pode ter um risco 

potencial de expor o usuário a EtO residual), além do tempo de 

uso das máscaras, a largura das fibras, a umidade e as costuras 

do tecido (ZANGMEISTER et al., 2020;  SICKBERT-BENNETT 

et al., 2020). 

Ademais, foi relatado por Hao et al. (2020) e Jones et al. 

(2020) que filtros de ar domésticos, utilizados na purificação de 

ar de edifícios, embora consigam ter índices satisfatórios de 

retenção de partículas, podem não funcionar eficientemente 
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atuando sozinhos, como máscaras faciais. Isso acontece 

porque eles não são projetados para desempenhar funções 

máscaras respiratórias. Além disso, muitos desses filtros de ar 

possuem fibras de vidro em sua composição, o que, após um 

longo período de uso, pode causar a geração de fragmentos 

desses materiais, que provavelmente serão inalados pelo 

usuário da máscara, principalmente se houver contato físico 

direto entre o material e a face do indivíduo, podendo resultar 

em danos à saúde do usuário. 

O risco de infecção medido nos estudos não levou em 

consideração a transferência viral das mãos para as máscaras 

durante o ajuste do equipamento ao rosto do usuário, sendo 

assumido que todas as máscaras utilizadas como objeto de 

estudo foram utilizadas de forma estritamente correta em 

ambiente controlado. Contudo, realisticamente, o ajuste de 

máscaras caseiras é provavelmente mais frequente nos 

usuários de máscaras não convencionais (WILSON et al., 

2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante dos dados analisados, constata-se que o uso de 

máscara é eficaz na filtração de gotículas em aerossóis e tem 

potencial para reduzir a disseminação do novo coronavírus, 

protegendo o usuário e a população, tanto de contrair quanto 

de disseminar o vírus. No entanto, deve-se atentar para o tipo 

de material utilizado na confecção das máscaras, visto que 

muitos materiais não conseguem atingir um nível satisfatório de 

filtração em comparação com as máscaras convencionais 
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(N95), bem como para a forma de utilização, o tempo de uso e 

o design. Ressalta-se, ainda, a necessidade de estudos 

posteriores sobre o tema, uma vez que a maioria dos testes foi 

feita em ambientes controlados que não conseguem simular, de 

forma representativa, todos os fatores externos presentes em 

locais não controlados. 
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RESUMO: COVID-19 é a doença causada pelo novo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, descoberto em Wuhan 
na China em 31 de dezembro de 2019. A doença manifesta um 
quadro clínico diversificado entre infecções assintomáticas à 
situações graves. Com base nos dados apontados pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 80% 
dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos (sem 
sintomas) ou oligossintomáticos (poucos sintomas) e cerca de 
20% dos casos detectados são graves por apresentarem crise 
respiratória que exigem atendimento hospitalar, dos quais 5% 
podem precisar de suporte ventilatório. Sabendo que a 
biossegurança representa uma série de ações destinadas a 
controlar, prevenir e eliminar riscos que possam afetar a 
segurança pessoal e coletiva, o presente trabalho tem como 
objetivo definir a biossegurança, juntamente com os riscos, os 
níveis e as medidas de proteção, evidenciando o quanto a 
mesma é primordial na prática do profissional e no cotidiano da 
população para o combate desta doença.  
Palavras-chave: Pandemia. Riscos. Higienização. EPI’s. 
EPCs. 
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INTRODUÇÃO 

 

A biossegurança é por definição o resultado de um 

conjunto de ações transdisciplinares, que buscam reduzir, 

prevenir, controlar ou eliminar fatores de riscos inerentes às 

atividades em saúde decorrentes da contaminação individual, 

coletiva ou ambiental causada por agentes nocivos (SEGATA, 

2020). 

A biossegurança em saúde também contempla aspectos 

de infraestrutura, de equipamentos e de boas práticas 

relacionadas ao comportamento dos profissionais, bem como 

na aplicação de medidas realizadas no âmbito da saúde 

pública, incluindo a vigilância em saúde que refere-se a ações 

voltadas à promoção da saúde da população (PFAFFENBACH, 

et al. 2020). 

O cenário epidemiológico provocado pela pandemia da 

COVID-19 exige que profissionais de saúde e a população 

adotem atitudes corretas e seguras para sua biossegurança e, 

em especial, para o uso de equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) (PFAFFENBACH, et al. 2020). 

Em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus 

denominado SARS-CoV-2, medidas de biossegurança vêm 

sendo instituídas mundialmente. Com base nesse contexto, os 

profissionais de saúde encontram normas e orientações sobre 

a biossegurança para sua prática profissional e para o controle 

da disseminação da COVID (LIMA, et al. 2020). 

Os riscos no ambiente clínico podem ser classificados 

em cinco tipos, de acordo com a Portaria n° 3.214, do Ministério 

do Trabalho do Brasil, de 1978. Esta portaria contém uma série 

de normas regulamentadoras que consolidam a legislação 
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trabalhista, relativas à segurança e a medicina do trabalho. 

Classificamos os riscos em: riscos de acidentes, riscos 

ergonômicos, riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos. 

Portanto, para conter o avanço do coronavírus, uma série de 

medidas foram adotadas pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS, 2020). 

Diante do exposto, o trabalho tem como objetivo, definir 

a biossegurança, bem como sua relevância em um momento 

pandêmico, e descrever os meios de prevenção no âmbito 

clinico e populacional, estabelecendo a atribuição dos principais 

EPI’s.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica 

com estudo e abordagem descritiva, que foi iniciado com o 

embasamento teórico sobre o assunto através de pesquisas 

bibliográficas em artigos científicos dos últimos dois anos, 

indexados nas plataformas: Google acadêmico, Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e PubMed, utilizando os 

descritores “biossegurança e pandemia”, selecionando os 

artigos mais atuais e escritos na língua inglesa e portuguesa.   

Por fim, realizou-se busca nos bancos de dados 

nacionais e internacionais como: Organização Mundial de 

Saúde (OMS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Ministério da Saúde, para 

melhor compreender e apresentar o tema em questão. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) declarou estado de emergência em saúde pública 

a nível internacional em decorrência da doença transmitida pelo 

novo Coronavírus (SARS-CoV2), a COVID-19, uma doença que 

se espalhou muito rápido em várias regiões do mundo, 

causando diferentes impactos. 

Neste cenário epidemiológico, a pandemia exigiu que 

profissionais de saúde e toda a população mundial adotassem 

medidas corretas e seguras para sua biossegurança e, em 

especial, para o uso de equipamentos de proteção individual 

(EPI) (PFAFFENBACH, et al. 2020). 

Essas medidas de biossegurança ganharam ênfase por 

promover a proteção do trabalhador, do paciente e de seus 

familiares simultaneamente. Compreende-se por medidas de 

biossegurança uma soma de procedimentos que visam garantir 

a saúde durante o manuseamento ou o contato com substância 

e/ou microrganismo potencialmente causador de doenças às 

pessoas e/ou ao ecossistema (LIMA, et al. 2020). 

Neste contexto, são adotadas medidas de precaução 

padrão de proteção à vida humana, as quais envolvem 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletivos (EPC), 

capacitação técnica, habilidade psicomotora, educação para a 

saúde, entre outros (OLIVEIRA; SOUZA; LEITE & CAMPOS, 

2020).  

Para compreender o princípio da biossegurança é 

preciso saber quais são os riscos que a prática da mesma pode 

evitar e suas seguintes classificações abordadas na portaria nº 

3.214 de 08 de junho de 1978.  
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Definição dos riscos em biossegurança  

 Os riscos em biossegurança são definidos como: Riscos 

de acidentes (identificado pela cor azul): Qualquer causa que 

exponha o trabalhador a uma situação que possa afetar sua 

integridade, e sua saúde física e psicológica. Alguns exemplos 

que podem ocasionar um risco de acidente são: máquinas e 

equipamentos desprotegidos, que possibilite incêndio e/ou 

explosão, estoque de materiais desajustado, armazenamento 

incorreto, entre outros. Riscos ergonômicos (identificado pela 

cor amarela): Qualquer meio que possa afetar as características 

psicofisiológicas normais do trabalhador, ocasionando 

malefícios a sua saúde. Alguns exemplos de riscos 

ergonômicos são: o erguimento de peso excessivo, ritmo 

demasiado de trabalho, rotina monótona, ações com longas 

repetições, postura indevida de trabalho, entre outro. Riscos 

físicos (identificado pela cor verde): São considerados agentes 

de risco físico as várias formas de energia que possa expor o 

trabalhador, como por exemplo: umidade, calor, frio, ruído, 

pressão, vibração, radiações ionizantes e não-ionizantes, entre 

outros. Riscos químicos (identificado pela cor vermelha): Os 

agentes de risco químico são compostos, substâncias ou 

produtos que sejam capazes de atingir o organismo do 

trabalhador através da via respiratória, como poeiras, gases, 

neblinas, névoas, vapores ou através de exposições que 

possam ser absorvidas pelo organismo através de ingestão ou 

pela pele. E riscos biológicos (identificado pela cor marrom): Os 

agentes de risco biológico são representados por bactérias, 

fungos, parasitas, vírus, entre outros. (BRASIL, 1978). 
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Tabela 1: Demonstração dos riscos em biossegurança.  

Grupo Riscos Cor de 

identificação 

Descrição  

 

1 

 

  Físicos 

 

Verde 

Ruído, calor, frio, pressões, 

umidade, radiações ionizantes e 

não ionizantes, vibrações, etc. 

 

2 

 

Químicos 

 

Vermelho 

Poeiras, fumos, gases, vapores, 

névoas, neblina, etc. 

 

3 

 

Biológicos 

 

Marrom 

Fungos, vírus, parasitas, 

bactérias, protozoários, insetos, 

etc. 

 

 

4 

 

 

Ergonômicos 

 

 

Amarelo 

Levantamento e transporte 

manual de peso, monotonia, 

repetitividade, responsabilidade, 

ritmo excessivo, posturas 

inadequadas de trabalho, 

trabalhos em turnos, etc. 

 

 

5 

 

 

Acidentais 

 

 

Azul 

Arranjo físico inadequado, 

iluminação inadequada, 

incêndio e explosão, 

eletricidade, máquinas e 

equipamentos sem proteção, 

quedas e animais peçonhentos. 

 

Fonte: Hokeberg, et al. 2006. 
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Níveis de Biossegurança (NB)  

 Os níveis de biossegurança são definidos como: NB I 

(baixo risco individual ou coletivo): que envolve os conhecidos 

agentes biológicos que não causam doenças em humanos ou 

animais. Exemplo: Lactobacillus sp. NB II (risco individual 

moderado e risco coletivo limitado): que envolve os agentes 

biológicos que podem causar infecções em seres humanos ou 

em animais, tendo um potencial de propagação e disseminação 

na comunidade e no meio ambiente limitado. Representa um 

tipo de risco que existe medidas profiláticas e terapêuticas 

efetivas. Exemplo: Schistosoma mansoni. NB III (risco individual 

alto e risco para a comunidade moderado): que envolve os 

agentes biológicos potencialmente severos capazes de 

transmitir por via respiratória infecções em humanos ou em 

animais. Para estes existem medidas de tratamento e de 

profilaxia. Caracterizam-se em alto risco que, se disseminados 

na população e no meio ambiente, podem se disseminar de 

pessoa a pessoa. Exemplo: SARS-CoV-2. E NB IV (alto risco 

individual e coletivo): que envolve os agentes biológicos de 

transmissão desconhecida que apresentam grande poder de 

transmissão por via respiratória. Atualmente não há nenhuma 

medida de prevenção ou de tratamento eficaz contra as 

infecções ocasionadas por esses agentes. Os mesmos causam 

doenças graves em humanos e em animais, com alta 

disseminação no meio ambiente e na comunidade. Esta classe 

representa principalmente os vírus mais mortais do mundo. 

Exemplo: Vírus Ebola. (DE ARAÚJO, et al. 2017). 
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Tabela 2: Demonstração das classes dos riscos. 

 

Classe de 

risco 

Risco 

individual 

Risco à 

coletividade 

Profilaxia ou terapia 

eficaz 

1 Baixo Baixo Existe 

2 Moderado Baixo Existe 

3 Elevado Moderado Usualmente existe 

4 Alto Alto Ainda não existe 

 

Fonte: Binsfeld, et al, 2010. 

 

A biossegurança no Brasil é pautada pelo Ministério da 

Saúde através da Comissão de Biossegurança em Saúde, 

tendo como objetivo implementar estratégias de atuação, 

avaliação e acompanhamento das ações relacionadas ao tema 

(PFAFFENBACH, et al. 2020). 

Ainda não existe tratamento comprovado e eficaz contra 

a COVID-19 (OPAS & OMS, 2020). Há, porém, medidas que 

previnem ou diminuem a transmissão da doença. Todavia, 

essas recomendações dependem de vários fatores, que vão 

desde a disponibilidade qualitativa e quantitativa de EPI’s até 

medidas de higienização pessoal e dos ambientes, isolamento 

social, entre outros fatores, que são dificilmente incorporados 

no cotidiano, devido à complexidade da conjuntura. Por esse 

motivo, muitos profissionais de saúde, seus familiares e 

pessoas próximas adoeceram, e muitos já faleceram, em 

decorrência dessa doença (SOARES; SOUZA; SILVA; CÉSAR; 

SOUTO, & LEITE, 2020; COFEN, 2020). 

Tais cuidados se estenderam aos ambientes extra 

hospitalares, ou seja, aos domicílios, exigindo de toda a 
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população o conhecimento e a prática de medidas frequentes 

de biossegurança contra a periculosidade do vírus, como 

isolamento social, higienização e desinfecção das mãos, uso do 

álcool a 70% em gel ou líquido, uso de máscaras e soluções 

cloradas na limpeza e desinfecção de superfícies, 

contraindicação de compartilhamento de objetos pessoais tais 

como toalhas e objetos de uso comunitário (pratos, copos e 

talheres), bem como práticas de etiqueta respiratória (ANVISA, 

2020). 

 

Passo a passo para lavagem correta das mãos 

 

1 Retirar adornos como: anéis, pulseiras e relógio; 

2 Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar na pia; 

3 Colocar nas mãos aproximadamente de 3 a 5 ml de sabão, 

este deve ser de preferência, líquido e hipoalergênico; 

4 Ensaboar as mãos friccionando-as por aproximadamente 15 

segundos; 

5 Friccionar a palma, o dorso das mãos com movimentos 

circulares, espaços interdigitais, articulações, polegar e 

extremidades dos dedos; 

6 Os antebraços devem ser lavados cuidadosamente, por 15 

segundos; 

7 Enxaguar as mãos e antebraços em água corrente 

abundante, retirando totalmente o resíduo do sabão; 

8 Enxugar as mãos com papel descartável; 

9 Fechar a torneira utilizando o papel descartável, ou ainda, 

sem nenhum toque, se a mesma for fotoelétrica. Nunca use as 

mãos. Na falta de um lugar com água e sabão disponíveis, 

utilize por repetitivas vezes álcool 70% de preferência em gel, 
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principalmente após tocar em objetos de uso comum. (ANVISA, 

2020). 

 

Figura 1: Demonstração de como deve ser feita a lavagem 

correta das mãos. 

 

 
 

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS), 2020. 

 

Contudo, lavar as mãos com água e sabão é essencial 

para a higienização, mas quando estamos fora de casa o álcool 

em gel 70% é essencial para auxiliar na limpeza das mãos 

(ANVISA, 2020). 

 

 Álcool 70% líquido e Álcool 70% gel 

 

 A pandemia causada pelo novo coronavírus, ocasionou 

uma grande procura por álcool 70%. Mas, por que álcool 70%? 

Nessa quantidade, sendo os 70% de álcool isopropílico e os 

30% de água, o produto é excelente para atividade bactericida, 

pois desnatura as proteínas dos microrganismos, agindo na 

membrana plasmática ou na parede celular bacteriana, inibindo 
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sua síntese e ocasionando sua destruição. Este fato acontece 

rapidamente na presença de água, pois propicia a entrada do 

álcool nos microrganismos. (BRANDENBURG, et al. 2020). 

 O álcool 70% líquido, é utilizado para limpeza e 

higienização das superfícies de móveis e objetos. O álcool 

líquido não é recomendado para higienização das mãos, pois, 

ele pode causar rachaduras nas palmas que podem servir de 

porta de entrada para microrganismos (ANVISA, 2020). 

 Já o álcool 70% em gel, não é recomendado para a 

limpeza de móveis, por ter uma consistência viscosa, não 

funcionando corretamente, sendo assim o mais indicado para 

higiene das mãos (ANVISA, 2020). 

 

Figura 2: Demonstração de como se deve aplicar o álcool 70% 

gel nas mãos. 

 

 
 

Fonte: Hospital de olhos Francisco Vilar, 2020. 
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 A eficácia de ambos se atribui ao fato de possuírem a 

mesma porcentagem, ou seja, 70%. Logo, são igualmente 

eficazes na eliminação das bactérias, fungos e vírus. Já a 

textura é visivelmente notada pois o álcool líquido é fluido como 

água nas mãos, não possuindo boa aderência, exceto em 

superfícies de móveis e objetos. Já o álcool em gel tem uma 

textura gelatinosa, mais agradável e fácil de passar nas mãos, 

principalmente quando não estamos em casa (ANVISA, 2020). 

 

Métodos de limpeza 

 

Medidas de higiene, como o ato frequente da lavagem 

das mãos, limpeza de objetos e ambientes vem demonstrado 

uma grande eficácia quando relacionada a prevenção da 

COVID-19. Essas medidas são essenciais para a vivência em 

um momento pandêmico, com mais clareza e menos tormento. 

Frequentemente nos deparamos com determinadas 

palavras ou grafias parecidas que aparentam possuir o mesmo 

significado e muitas vezes ficamos em dúvida de como defini-

las e utiliza-las, é o caso de algumas palavras que descrevem 

alguns métodos de limpeza como: antissepsia, assepsia, 

degermação, desinfecção, esterilização e fumigação, 

importantes métodos que garantem a biossegurança 

principalmente em um cenário pandêmico. Os principais 

métodos de limpeza são: Antissepsia: Representa o conjunto 

de medidas empregadas para barrar a proliferação dos 

microrganismos, visando controlar possíveis infecções a partir 

da utilização de substâncias microbicidas ou microbiostáticas 

com aplicação na pele ou mucosa. Ex: Álcool 70% (líquido ou 

gel). Assepsia: É o conjunto de parâmetros utilizados para evitar 
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a contaminação microbiológica em locais que os mesmos não 

existem. Processo que visa afastar os germes patogênicos de 

um determinado local físico ou objeto. Degermação: Meio que 

minimiza a quantidade de microrganismos patogênicos ou não, 

causados após limpeza da pele com água e sabão. 

Desinfecção: É o procedimento que reduz expressivamente boa 

parte dos microrganismos, com exceção dos esporos 

bacterianos presentes em superfícies ou objetos de uso 

hospitalar. Elimina os microrganismos potencialmente 

patogênicos, através da aplicação de produtos físicos ou 

químicos, destruindo assim os agentes infecciosos que são 

encontrados fora do organismo, por meio da exposição direta a 

esses produtos. Esterilização: Ação que elimina 

microrganismos que possam habitar em certos instrumentos. A 

esterilização pode ser realizada através de vários métodos: Um 

deles é o calor que pode ser utilizado por exemplo em uma 

estufa. A mesma garante uma boa esterilização, mas consiste 

em um processo demorado. De acordo com o Setor de Ensino 

e Pesquisas Cirúrgicas da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, durante o processo deve-se utilizar uma temperatura de 

170 graus Celsius em um período de 120 a 150 minutos, 

também pode-se utilizar o calor úmido, como o processo de 

fervura dos instrumentos, mas o mesmo não possui uma 

eficácia de 100%. Já a autoclave que é um aparelho que 

esteriliza materiais e instrumentos médico-hospitalares através 

do calor úmido sob pressão é um método expressivamente 

efetivo e causa pequenos danos aos equipamentos. A 

esterilização pode ser feita ainda através de raios 

ultravioleta (UV), raios Gama, Alfa ou X, podendo ser utilizados 

em instrumentos já embalados, como cateteres e seringas. Por 
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fim, algumas substâncias químicas, líquidas ou gasosas, 

também são capazes de eliminar bactérias, vírus e até fungos 

E fumigação: Disseminação sob forma de partículas, de 

agentes desinfectantes como gases, líquidos ou sólidos 

(MORIYA T; Módena JLP, 2008). 

Essa medidas se estenderam além dos ambientes 

extralaborais, atingindo os domicílios, onde exigem de toda a 

população o conhecimento e a adoção de hábitos diários de 

segurança contra a periculosidade do vírus, como isolamento 

social, higienização e desinfecção das mãos com água e sabão 

ou álcool a 70% em gel, uso de máscaras, utilização de álcool 

70% líquido e soluções cloradas na limpeza e desinfecção de 

superfícies, contraindicação de compartilhamento de objetos 

pessoais, como toalhas e objetos de uso comunitário (pratos, 

copos e talheres), bem como práticas de etiqueta respiratória 

(ANVISA, 2020). 

 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s 

 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, são 

equipamentos aplicados a proteção individual da população e 

do profissional de saúde atuante. É importante salientar que a 

determinação para a utilização de EPI é definida pelas Normas 

Reguladoras NR6 e NR9, do Ministério do Trabalho (DE 

ARAÚJO, et al. 2017). 

 Os principais EPI’s são representados por: Calçados 

fechados, protegendo os pés em eventos de acidentes com 

perfurocortantes e materiais químicos. Face Shield (Protetor 

Facial) EPI visto com frequência na pandemia da COVID-19, 

tem como função proteger os olhos, o rosto e as mucosas 
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combatendo partículas, respingos e aerossóis causados por 

agentes biológicos ou químicos. Importante ressaltar que o seu 

uso não dispensa a máscara. Gorro e toucas: sua utilização age 

como uma barreira efetiva para o profissional, combatendo 

gotículas ou aerossóis, e possivelmente, queda de fios de 

cabelo sobre a área de trabalho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2020). 

 Outros EPI’s como jaleco e avental: Resguarda o 

profissional de um possível contato com material contagioso. Já 

as luvas atuam como barreira primária e protege o profissional 

contra os microrganismos patogênico, os óculos de proteção 

devem fazer parte da rotina de profissionais de saúde quando 

forem manipular fluidos potencialmente infectantes. Já as 

máscaras por sua vez, representam um grande “símbolo” de 

proteção na pandemia da COVID-19, pois protegem contra o 

contato direto com elementos infectados, sejam aerossóis ou 

agentes químicos (ANVISA, 2020). 

 

Tabela 3: Tabela indicando a probabilidade de contágio por 

COVID-19 em relação ao uso ou não uso da máscara. 

 

 

 

Probabilidad

e de 

Contágio 

Pessoa 

infectada 

sem 

máscara + 

Pessoa não 

infectada 

sem 

máscara  

Pessoa 

infectada 

sem 

máscara + 

Pessoa não 

infectada 

com 

máscara  

Pessoa 

infectada 

com 

máscara + 

Pessoa não 

infectada 

sem 

máscara  

Pessoa 

infectada 

com 

máscara + 

Pessoa 

infectada 

com 

máscara  
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Muito alta X    

Alta  X   

Média    X  

Baixa    X 

 

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS), 2020. 

 

No panorama pandêmico causado pelo coronavírus, o 

uso da máscara caseira ou adquirida, tem como base a 

proteção coletiva por ser uma doença respiratória que possui 

alta transmissibilidade. É recomendado que as máscaras 

cirúrgicas N95, por exemplo, sejam utilizadas por profissionais 

de saúde e pessoas que prestam atendimento a indivíduos com 

sintomas respiratórios, profissionais de saúde ao entrar em uma 

sala com pacientes ou tratar um indivíduo com sintomas 

característicos, como tosse ou dificuldade de respirar, inclusive 

ao procurar atendimento médico (OPAS e OMS, 2020). 

É importante esclarecer a população e aos profissionais 

de saúde devidamente capacitados, sobre o uso, a remoção e 

o descarte de cada EPI ou EPC, assim como higienizar 

adequadamente as mãos antes e após a utilização dos mesmos 

(LIMA, et al. 2020). 

Em março de 2020, o Ministério da Saúde publicou as 

seguintes orientações sobre a máscara, ressaltando a forma de 

ser removida e a higienização correta: remover a máscara 

puxando pelo elástico ou laço da parte traseira, evitando tocar 

na parte da frente que pode estar contaminada, fazer a imersão 

da máscara em recipiente com água potável e água sanitária 

(2,0 a 2,5%) por 30 minutos, ex.: 10 ml de água sanitária para 

500 ml de água potável, lavar a máscara usando água e sabão 
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e fazer o enxágue em água corrente. Por fim, é importante 

salientar que a máscara de tecido tem efetividade por até 2 

horas de uso, devendo ser trocada depois desse período devido 

à umidade natural produzida pela própria respiração.  

 

Figura 3: Demonstração dos principais EPI’s que devem ser 

usados por profissionais de saúde. 

 

 
 

Fonte: ANVISA, 2020. 

 

Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs 

 

 Segundo Bourguignon (2019) Equipamentos de 

Proteção Coletiva – EPCs, são equipamento aplicados a 

proteção coletiva dos profissionais de saúde atuantes. São 

utilizados na redução à exposição dos profissionais aos riscos. 

Em laboratórios encontramos os seguintes EPCs:  Autoclave: 

Equipamento que emprega vapor de água sob pressão para 

esterilizar os instrumentos. Cabine de segurança biológica 

(CSB): Aplicada como controle primário a agentes de risco 

biológico, diminuindo a exposição do funcionário, do produto e 

da área. Capela de Exaustão: Aparelho para manipulação de 

reagentes químicos. Chuveiro de emergência e Lava olhos:  

São designados a minimizar ou eliminar os estragos 

provocados por acidentes nos olhos, no rosto ou em qualquer 

parte do corpo.  E extintores: Ferramenta que sobreposta ao 
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fogo, interfere em sua química, ocasionando uma intermitência 

no local do incêndio (BOURGUIGNON, et al. 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

Em virtude dos aspectos observados foi possível 

constatar que as práticas de higiene sempre foram debatidas 

entre a população, por meio da educação em saúde, visando a 

proteção pessoal e coletiva. Porém, diante da presença de um 

agente desconhecido e potencialmente infectante, novas 

medidas precisaram ser adotadas como maneira de prevenção, 

objetivando o bem coletivo. 

A pandemia da COVID-19 exigiu da população hábitos 

mais efetivos como a higienização das mãos que não basta 

apenas molhá-las, fazer espuma com sabão e enxaguá-las, 

mas, sobretudo, é necessário acrescentar a fricção em todas as 

superfícies das mãos. Essa forma diferenciada de higienizar as 

mãos teve uma efetiva participação de diversos meios de 

educação para saúde, destacando o uso de ferramentas de 

mídias especificando orientações para o autocuidado, e para a 

efetivação de medidas de biossegurança. 

A extensão dessas medidas chegou inclusive ao trajeto 

dos próprios profissionais de saúde, onde salientou-se a 

importância, sobretudo em procedimentos geradores de 

dispersão de aerossóis, despir-se o quanto antes de suas 

vestes, trocar seus calçados e higienizar-se por completo 

rigorosamente, levando sempre em consideração a 

necessidade de manter os cuidados de biossegurança dentro 

de seus lares para a proteção familiar e coletiva.  
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Assim, diante do cenário da COVID-19 entre a 

população, a prática da biossegurança pelos profissionais de 

saúde e por toda a população mundial ganhou amplitude tanto 

nos ambientes hospitalares quanto em seus ambientes de 

vivência pessoal. A adoção de medidas profiláticas se faz 

essencial dentro e fora dos hospitais e demais centros de 

saúde, adentrando os lares e permeando as ações diárias. 

Por fim, é importante salientar que a limpeza feita com 

água, detergentes e o uso de produtos desinfetantes comuns 

são considerados suficientes para a limpeza geral nos 

domicílios.  Mas, a vivência desta realidade para os leigos em 

saúde, representa um grande desafio que pode fazer emergir 

inseguranças para a população, e é neste contexto que é 

possível notar o quanto a educação em saúde é uma medida 

de conscientização fundamental.  
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RESUMO: O uso do placebo constitui-se como algo 
fundamental em ensaios clínicos para a avaliação da eficácia e 
segurança de produtos ou procedimentos a serem utilizados na 
terapêutica. Porém, é questionado em seus aspectos bioéticos 
devido ao fato de omitir informações aos sujeitos da pesquisa. 
Desse modo, a presente revisão buscou analisar publicações 
que problematizem o uso de grupo placebo em ensaios clínicos 
avaliando benefícios para os seus objetivos  e ao risco para a 
integridade biopsicossocial dos voluntários em tais pesquisas. 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão 
integrativa da literatura, usando descritores disponíveis os 
descritores placebo effect e ethics nas bases de dados 
disponíveis através do portal de periódicos da CAPES com 
acesso remoto, via CAFÉ, ao texto completo dos artigos 
selecionados. Foi feito um recorte temporal de 5 anos e o idioma 
inglês. Os critérios de escolha foram artigos que discutissem os 
aspectos éticos do uso de grupo placebo em ensaios clínicos 
para avaliação da eficácia e/ou segurança de produtos bioativos 
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a serem empregados na saúde humana. O trabalho comenta os 
resultados dos 4 (quatro) artigos selecionados para análise, os 
quais apresentam provocações que fomentam reflexões sobre 
o quanto a avaliação do efeito placebo seria indispensável ao 
estabelecimento de uma relação direta entre a substância ou 
procedimento avaliados e os efeitos observados nos sujeitos de 
pesquisa. 
Palavras-chave: Placebo. Efeito placebo. Ética. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A importância de se refletir sobre o tema está 

fundamentada no fato de que, atualmente, o padrão-ouro no 

desenvolvimento de produtos bioativos, principalmente aqueles 

com finalidade terapêutica, denominados de medicamentos, 

são as pesquisas com seres humanos, ou seja, os ensaios 

clínicos. Para que se possa concluir que os efeitos (benéficos 

ao organismo ou não) observados nos indivíduos 

experimentados, decorrem da substância bioativa avaliada e 

não de alterações orgânicas, deflagradas por um processo 

orgânico de autossugestão, capaz de produzir mudanças 

neuroendócrinas clinicamente relevantes, propõe-se o uso de 

grupos experimentais nos quais os indivíduos, deles 

participantes, receberiam uma substância inerte, ou seja, um 

placebo. Obviamente, os indivíduos participantes como sujeitos 

de pesquisa, não sabem a que grupo experimental pertencem. 

Esse seria, aos olhos da ciência, um ensaio clínico bem 

conduzido metodologicamente, a saber: um procedimento 

controlado com placebo, randomizado e duplo-cego. 

Por outro lado, a Bioética observa com preocupação 

esse “não tratamento” a que são submetidos, aleatoriamente 
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(graças ao processo de randomização) alguns dos voluntários 

experimentados. Tanto que a atual legislação brasileira sobre 

pesquisa clínica para desenvolvimento e registro de 

medicamentos, junto a autoridade sanitária, estabelecem que o 

protocolo experimental só deve utilizar grupo placebo quando 

não houver alternativa terapêutica (comprovada) em relação ao 

produto em análise (BRASIL, 2013). 

Então, se é possível fazer uma pesquisa clínica sem o 

uso do “não tratamento”, ou seja, abdicando da não 

beneficência inerente ao grupo placebo em algumas situações, 

não seria possível declinar desse grupo experimental em toda 

e qualquer situação, em nome da otimização bioética dos 

protocolos experimentais? Antes de buscar respostas a essa 

indagação, considera-se importante revisitar alguns aspectos 

fundamentais diretamente ligados ao tema.   

A expressão “placebo” tem origem no latim: placeo, 

placere, que tinha o sentido genérico de agradar, dar prazer, 

satisfazer. Portanto, o conceito se aproxima da ideia de que a 

medida médica terapêutica está sendo adotada mais para 

agradar o paciente do que propriamente para tratá-lo 

(POŽGAIN et al, 2014). 

Na medicina o termo foi utilizado pela primeira vez no 

século XVIII (1863), quando os médicos ingleses William Gull e 

Henry Sutton utilizaram água com menta para tratar pacientes 

com febre reumática, com o objetivo de aliviar o curso da 

doença. A partir de então, na literatura médica, placebo passou 

a ser definido como “substâncias que comprovadamente não 

possuem as propriedades físico-químicas de uma terapêutica 

efetiva, ainda que, em sua aparência, forma, cor ou qualquer 

outra característica, sejam idênticas a ela”. Pode ser oferecido 
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com a mesma aparência que teria um medicamento (pílula, 

líquido ou injetável), mas também pode ser ofertado como um 

tratamento: cirurgias simuladas, aplicação local de pomadas e 

cremes ou até rezas (RIVABEM, 2016). 

O uso do placebo, antigamente, tinha como objetivo  

satisfazer a demanda do paciente e suas expectativas. Outro 

motivo era a obstinação do paciente: a motivação ao procurar 

tais prescrições poderia resultar na prescrição de 

medicamentos inertes para a satisfação mental do mesmo e 

não com a visão de produzir qualquer efeito na doença em si. 

Na maioria dos casos, esses médicos do século XVIII não 

administravam placebos "puros", mas faziam usando qualquer 

tipo de remédio que eles achassem simples ou fraco. 

Algumas pesquisas sugerem que o sentimento de 

expectativa é uma parte do efeito placebo sentido pelos 

pacientes que o experimentam. No século XVI alguns filósofos 

já definiam essa expectativa como o “imaginatio”, ou seja, o 

efeito da imaginação no corpo humano. No século XVIII o bispo 

inglês John Douglas definiu um caso de efeito placebo como 

uma confiança extrema do paciente nas habilidades do médico 

e a firme expectativa de alívio de seus anseios e restauração 

da sua saúde ao ponto de não duvidar do profissional (JUTTE, 

2013). 

O modelo de expectativa explica como pensamentos e 

crenças podem ter forte influência sobre o estado de saúde e 

sobre as reações neuroquímicas no corpo, podendo levar a 

alterações na resposta hormonal e imunológica do paciente. A 

exemplo, temos o condicionamento pavloviano, no qual um 

certo comportamento levaria a uma resposta fisiológica 

específica, por exemplo, a ação de tomar um comprimido para 
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uma determinada doença, faria a incorporação do resultado 

positivo. Em pesquisa com ratos, cientistas trataram os animais, 

inicialmente, com ciclofosfamida (imunossupressor) e depois 

substituíram esse tratamento por placebo, observando que os 

ratos continuaram tendo efeitos de imunossupressão com a 

substância inerte. Fica claro, então, que a expectativa gera 

resultados positivos nos tratamentos em humanos e animais. 

Segundo o modelo opioide, as endorfinas são utilizadas 

como uma resposta ao estímulo placebo e possuem um papel 

importante na resposta ao placebo. Provas deste modelo são 

as mudanças na atividade cerebral em áreas cerebrais ricas em 

opioides ao se aplicar o placebo, semelhantes à aplicação de 

substâncias ativas e liberação direta de opioides (DIAS, 

SARTORI, 2015).  

Na perspectiva da Ética, um dos primeiros problemas é 

a quebra da autonomia do paciente/pesquisado, ao não se 

permitir o conhecimento do mesmo em relação a terapêutica 

que será utilizada com ele. Esse fato também contraria os 

conceitos de justiça, beneficência e não maleficência. O 

primeiro, pois todos os pacientes devem ter direito de acesso 

ao melhor tratamento; o segundo, uma vez que não deve se 

aumentar riscos e o terceiro, visto que não seria aceitável um 

participante ser lesado no ensaio clínico ou estar expostos a 

mais riscos, sejam eles potenciais, individuais e coletivos 

(HUMBERTO et al, 2015). 

A justificativa do uso do placebo, muitas vezes se perfaz 

em torno da raridade da doença, da via de administração 

(medicações endovenosas, subcutâneas que ultrapassam a 

barreira da pele podem aumentar os riscos de contaminação) e 

possíveis reações adversas esperadas. Os pesquisadores 
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devem deixar isso claro nos respectivos desenhos de estudos 

para análise completa pelos Comitês de Ética em Pesquisa 

(CEP). 

Os argumentos éticos contrários ao uso do placebo se 

fundamentam na existência, na maioria dos casos, de 

tratamento disponível para determinada enfermidade; no fato 

de que placebos dificilmente são prescritos na vida real e, 

ainda, na questão do subtratamento entre os pacientes do 

grupo placebo. Em relação ao fim do estudo, a resolução do 

Conselho Nacional de Saúde exige que, terminada a pesquisa, 

o paciente tenha acesso gratuito aos métodos que se 

mostraram comprovadamente superiores (medicamentos e 

procedimentos) aos demais tratamentos utilizados, o que 

estaria de acordo com os preceitos éticos de beneficência e 

justiça (BRASIL, 2013). 

Portanto, eticamente, temos conceitos paradoxais, pois 

enquanto a aplicação de placebo e cegamento nas pesquisas 

iria afetar todos os princípios discutidos acima, a divulgação 

ampla do seu uso afetaria o resultado e realização dos ensaios 

clínicos, ao causar redução das expectativas e pensamentos de 

sugestão, ou seja, elementos fortemente caracterizados como 

causadores de possíveis vieses na pesquisa. Ademais, poderia 

haver um grande número de desistências no grupo placebo, 

sendo impossível a comparação entre os grupos. É perceptível 

que, mais do que inovação em tratamentos, é necessária uma 

justificativa eticamente plausível para a utilização do placebo e 

suas possíveis consequências. 

A preocupação com as pesquisas em humanos surgiu 

logo após a segunda guerra mundial, quando foram 

descobertos os experimentos realizados pelo nazismo e sua 
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ausência de fundamentação e limites éticos e bioéticos. Assim 

em 1947 foi publicado o Código de Nuremberg, fruto da 

efervescência de discussões sobre a necessidade urgente, à 

época, de se estabelecer preceitos legais para guiar as 

pesquisas em seres humanos. Esse Código foi publicado com 

recomendações para realização de pesquisas em seres 

humanos. Nesse documento foram estabelecidos princípios 

que deveriam estar presentes em tais estudos, entre eles os de 

beneficência, não maleficência, ilegalidade da coerção e a 

necessidade de consentimento do pesquisado. 

Em 1964 a Associação Médica Mundial (AMM) revisou 

este documento e publicou a Declaração de Helsinque, a qual 

passou por várias revisões. Na atualização de outubro de 2008, 

os pesquisadores mudaram o texto do artigo 32 dessa 

Declaração, no qual passaram a aceitar o uso de placebo 

mesmo quando houvesse terapêutica eficaz sob condição de 

que o uso do placebo fosse necessário para avaliar a eficácia 

da droga ou procedimento testado, desde que haja justificativa 

metodológica sólida e de que se esteja em uma situação de 

ausência de risco de dano sério ou irreversível (HUMBERTO et 

al, 2015).  

Após estas atualizações, muitos países ficaram 

insatisfeitos e fizeram diretrizes divergentes; o Brasil foi um 

deles, demonstrando posição contrária a Declaração de 

Helsinque e tornando-se um país não signatário da declaração. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou uma 

resolução, no ano de 2008, que proibiu a participação de 

médicos em ensaios clínicos com a realização de grupo 

placebo, ou seja, de “não tratamento”, em situações nas quais 

exista tratamento comprovado. 
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As pesquisas no Brasil são regidas pela Resolução n. 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013), na 

qual se exige que o uso de placebo seja justificado quanto à 

necessidade metodológica e não maleficência ao paciente. 

Esse conceito também está incluso no código de ética médica 

do Brasil. Em relação a comunicação do risco ao paciente, dele 

ser enquadrado no grupo placebo fica como responsabilidade 

do pesquisador explicitar ou não tal fato (RIVABEM, 2016). 

Apesar de toda essa trajetória de discussão sobre o 

tema, ainda hoje, existem certas resistências, principalmente 

quanto aos efeitos maléficos, aos quais os 

participantes/pacientes estariam expostos ao usarem o 

placebo, ao invés de produtos ativos em determinado protocolo 

de pesquisa clínica 

Atualmente, medicações placebo são utilizadas em 

ensaios pré-clínicos e clínicos na comparação de intervenções. 

Em ensaios clínicos, o termo “cegamento”, no contexto do 

placebo, refere-se justamente ao fato do pesquisado não saber 

se está alocado no grupo experimental ou no placebo, com o 

objetivo de evitar vieses. A pesquisa com placebos têm por 

objetivo investigar experimentalmente a eficácia de uma droga 

ou de procedimentos terapêuticos, utilizando como controle 

negativo, ou seja, exemplo de uma situação de “não efeito” ou 

de “efeito não atribuível ao que está sendo avaliado”, um 

tratamento simulado como forma de isolar os possíveis efeitos 

físicos ou bioquímicos de eventuais melhoras ou curas 

decorrentes da expectativa de mudança, crença ou confiança 

do paciente no tratamento e/ou no profissional que o prescreve 

(HUMBERTO et al, 2015). 
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Contribuindo para fortalecer os fundamentos 

argumentativos de todas essas preocupações com o uso do 

placebo em ensaios clínicos para o desenvolvimento de 

produtos bioativos e terapêuticos, recentemente, foi 

amplamente noticiado pela imprensa brasileira, a morte de um 

jovem médico, voluntário na pesquisa para desenvolvimento da 

vacina conhecida como “coronavac”, por uma empresa 

farmacêutica chinesa em parceria com o Instituo Butantã, de 

São Paulo (SP). Ressalte-se que foi revelado tanto a identidade 

quanto o fato de que a vítima fazia parte do grupo placebo, ou 

seja, não tinha recebido a vacina em teste (CORREIA, 2020). 

No Brasil, existe um arcabouço legal sobre a realização 

de pesquisas clínicas para o desenvolvimento de produtos 

bioativos, principalmente medicamentos, que pode ser 

considerada como muito diversificado, diferente de outros 

países, nos quais a regulamentação sobre o tema é 

concentrada em uma única norma (BATAGLIA, ALVES, DE-

CARLI, 2020). 

A principal norma brasileira sobre pesquisa clínica com 

medicamentos, ao se referir a utilização de grupo placebo, 

estabelece que tal uso deve ser justificado com necessidade 

metodológica (BRASIL, 2013). 

Sendo assim, elaboramos a seguinte pergunta de 

pesquisa: qual o estado da arte sobre a relação entre risco e 

benefício do uso do grupo placebo em ensaios clínicos para o 

desenvolvimento de produtos bioativos na terapêutica?  

Com o objetivo de responder esse questionamento ou 

de, pelo menos, apontar caminhos para a elaboração de uma 

resposta, realizamos essa pesquisa bibliográfica com vistas a 

analisar os aspectos apresentados como benefícios do uso do 
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placebo em pesquisas clínicas, contrapondo-os com os riscos 

à integridade biopsicossocial dos voluntários em tais pesquisas.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo se configura como uma pesquisa 

bibliográfica do tipo revisão integrativa. Para esta revisão, a 

pesquisa foi realizada no Portal de Periódicos CAPES. A 

escolha desse ambiente virtual decorreu dos seguintes fatores: 

esse portal pertence à Comissão de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Ensino Superior (CAPES), órgão do governo federal 

cujo objetivo é estimular o desenvolvimento científico e 

tecnológico do país, através da formação de pesquisadores. O 

portal de periódicos da CAPES possui mais de 45.000 títulos 

com texto completo, viabilizando o acesso de pesquisadores do 

país, o melhor da produção científica internacional, com acesso 

remoto aos textos completos dos artigos indexados nas 

principais bases de dados da grande área das Ciências 

Biológicas e da Saúde. Ressalte-se, ainda, que esse acesso 

pode se dar por meio remoto, via “cafe” (Comunidade 

Acadêmica Federada) (PORTAL...2020). 

Foi utilizada uma estratégia de revisão sistemática 

denominada de estratégia FINER, um acrônimo a fim de 

direcionar a pesquisa quanto as suas características: factível, 

interessante, nova, ética e relevante. 

A pesquisa, ao nosso ver, é possível de ser realizada. 

Pode ser considerada como relevante, pois o tema suscita 

debates sobre o aspecto ético da submissão de seres humanos 

à uma situação de “não tratamento” da enfermidade que possui, 

além de discussões sobre a validade científica da constituição 
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de grupos placebos em pesquisas clínicas. Possui um caráter 

inovador, pois, como será exposto no decorrer desse texto, 

ainda não há um consenso claro entre os estudiosos do 

assunto. O trabalho pode ser considerado como um estudo 

ético, pois não interfere em quaisquer direitos humanos, em 

nada contraria a legislação vigente em nosso país, não se 

propõe a usar seres humanos, nem animais de 

experimentação, limitando-se apenas a analisar artigos 

publicados online e acessíveis na sua íntegra através do portal 

de periódicos Capes. Mesmo assim, é um estudo relevante, 

pois a partir da análise dos trabalhos incluídos nesta revisão, 

pode-se despertar reflexões que nos façam avançar em 

aspectos éticos e de validade científica sobre o uso do 

tratamento placebo em pesquisas clínicas. O quadro 1 

apresenta um resumo da estratégia FINER. 

 

Tabela 1 - Estratégia FINER 

 

F A pesquisa é factível? Sim, é facilmente 

realizável, pois os autores 

têm acesso institucional ao 

portal CAPES de 

periódicos. 

I A pesquisa é interessante? Sim, pois se trata de um 

tema sobre o qual ainda 

não há consenso. 

N É uma pesquisa nova? Sim, não encontramos uma 

revisão com esse enfoque. 
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E Existe ética na pesquisa? Sim, pois é uma pesquisa 

bibliográfica e com acesso 

institucional aos textos 

completos dos artigos 

selecionados 

R A pesquisa é relevante? Sim, o tema tem 

implicações científicas, 

éticas e legais. 

 

Os descritores de busca usados, e previamente 

validados no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) foram: 

placebo effect e ethics, usando-se o operador booleano AND. 

Os filtros de pesquisa foram: recorte temporal dos últimos 5 

anos (desde 2016) e no idioma inglês. 

O processo de busca foi realizado pelos dois autores, de 

modo independente. Os casos em que houve discordância 

sobre a inclusão de algum trabalho foram resolvidos por meio 

de discussão e consenso. 

O critério de inclusão foi: artigos que discutissem os 

aspectos éticos do uso de grupo placebo em ensaios clínicos 

para avaliação da eficácia e/ou segurança de produtos bioativos 

a serem empregados na saúde humana. 

Inicialmente, foram encontrados 7 (sete) artigos. Após a 

leitura do título e abstract (resumo), aplicando-se o critério de 

elegibilidade, foram selecionados 4 (quatro). Por fim, após a 

leitura do trabalho completo, foram incluídos os 4 (quatro) 

trabalhos já selecionados na etapa anterior para análise nessa 

revisão por abordarem de maneira direta a reflexão sugerida. 

Foram excluídos os estudos relacionados ao uso 

recreativo da maconha, assim como aqueles voltados ao 
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público com histórico de abuso da substância, artigos que não 

estavam relacionados a ensaios clínicos, ou aqueles que 

apenas descreviam o uso de grupo placebo em ensaios 

clínicos, sem quaisquer reflexões ou questionamentos sobre tal 

uso. 

A figura 1 apresenta um fluxograma do processo 

metodológico utilizado nesta revisão integrativa. 

 

Figura 1. Fluxograma ilustrando o procedimento metodológico. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro achado dessa pesquisa que consideramos 

relevante para ser discutido, foi o reduzido números de 

trabalhos encontrados, diretamente relacionados ao tema 

proposto. Cremos que isso tenha relação direta, inicialmente, 

com as evidentes limitações inerentes à essa pesquisa 

bibliográfica, quais sejam: o recorte temporal relativamente 

restritivo (apenas trabalhos dos últimos 5 anos) bem com o fato 

de termos executado a busca em apenas um ambiente virtual, 

Definição dos 
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com uso de filtros 
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para análise na Revisão.

Redação da Revisão



IMPLICAÇÕES ÉTICAS E CIENTÍFICAS SOBRE O USO DO PLACEBO E 
SEU EFEITO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

695 
 

o portal de periódicos da CAPES, pelos motivos já expostos, 

entre os quais destacamos a possibilidade de acesso aos 

trabalhos na íntegra, de modo gratuito e institucional e, 

inclusive, através do acesso remoto, aspecto fundamental para 

a realização desse revisão, mesmo em suspensão das 

atividade acadêmicas presenciais face à pandemia que nos foi 

imposta pelo coronavírus, denominada de COVID-19. 

Outro aspecto que possivelmente também tenha 

motivado o pequeno número de trabalhos selecionados para 

análise, apesar de não poder ser considerado como uma 

“limitação” da pesquisa, mas que, certamente, foi algo inerente 

a ela, foi o critério de inclusão bastante específico e restritivo. 

Isso se deu, pois, para tentar responder à pergunta de pesquisa 

apresentada ao final da introdução, nos interessava analisar 

apenas publicações que propusessem algum questionamento 

e/ou reflexão sobre a relação de risco/benefício de se usar (ou 

não) um grupo placebo em ensaios clínicos, sobretudo 

naqueles com vistas ao desenvolvimento de medicamentos. 

Entretanto, não se deve desconsiderar a possibilidade de 

que, uma produção acadêmica sobre o tema, relativamente 

tímida, decorra mesmo de um certo desinteresse da 

comunidade científica pela questão. Afinal, as motivações para 

o desenvolvimento de novos produtos e procedimentos 

terapêuticos, principalmente aquelas relacionadas a aspectos 

menos altruístas, tais como, os resultados econômicos 

imediatos e, até mesmo, as de projeção acadêmica em 

determinados meios profissionais, sempre irão existir e nem 

sempre irão diminuir de intensidade para refletir sobre outros 

aspectos, como por exemplo, os princípios que norteiam as 

preocupações bioéticas. Considerando-se ainda, que temos 
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uma legislação clara sobre quando não usar o grupo placebo 

em ensaios clínicos, o questionamento ao status quo não será 

algo de ocorrência natural ou frequentemente fomentada. 

A apresentação dos trabalhos selecionados para serem 

analisados nessa revisão, seguindo o critério cronológico 

crescente, no texto que passamos a redigir doravante, não foi 

uma escolha aleatória, ao acaso; entendemos que seguir a 

linha temporal pode ter um efeito positivo no sentido de convidar 

o leitor a refletir sobre a evolução das reflexões dos que se 

debruçam sobre a matéria, ao longo dos anos, em um período 

de tempo que pode ser considerado bastante recente.  

No primeiro estudo, os autores (BLEASE et al, 2016) 

iniciam seus escritos apresentando uma preocupação sobre 

alguns aspectos do uso do grupo experimental chamado 

“placebo aberto”, ou seja, um grupo placebo no qual os sujeitos 

de pesquisa participantes desse grupo, sabem, por terem sido 

previamente informados, que estão sendo tratados com um 

placebo, ou seja, com um produto que não tem o efeito que se 

busca avaliar com a pesquisa. Os aspectos discutidos pelos 

autores são, especificamente, dois, a saber: o grau de validade 

científica do uso do grupo placebo aberto e o quanto um grupo 

experimental nessa condição, poderia, de fato, ser capaz de 

avaliar o efeito placebo, já que o desconhecimento do produto 

usado é algo essencial ao conceito de placebo. Por outro lado, 

um segundo aspecto é apresentado para reflexão, o fato de 

experimentos com placebo aberto estarem mais sintonizados 

com um ideal ético, pois ao não omitirem aos pacientes o fato 

de eles estarem usando placebo estariam respeitando um 

princípio basilar da ética em uma pesquisa clínica, a autonomia 

dos sujeitos de pesquisa (HARDY et al, 2020). 



IMPLICAÇÕES ÉTICAS E CIENTÍFICAS SOBRE O USO DO PLACEBO E 
SEU EFEITO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

697 
 

Esses autores (BLEASE et al, 2016) prosseguem sua 

linha argumentativa citando que diversos experimentos, como 

grupo placebo transparente, apresentam dados que desafiam a 

premissa de que o mascaramento é essencial para a 

observação do efeito placebo. Entretanto, após as análises 

sobre esses tipos de experimentos, os autores relatam que eles 

podem sim, causar equívocos sobre a compreensão do modo 

como os placebos funcionam, em contextos clínicos, mas 

ressaltam que tais equívocos parecem ser considerados com 

aceitáveis pelos paciente, conforme relatam pesquisas sobre 

atitudes de sujeitos de pesquisa. Os autores terminam suas 

reflexões relatando que não encontraram, nos protocolos e 

ensaios clínicos abertos, inadequações sobre o que é 

recomendado pela Associação Médica Americana, quanto ao 

uso do placebo, e apresentam perspectivas de pesquisas 

futuras sobre formas de usar o placebo sem ferir preceitos 

bioéticos, como por exemplo, autonomia e beneficência. 

Na pesquisa realizada por Fortunato et al (2017) o objeto 

de estudo foi o efeito Nocebo, ou seja, um efeito prejudicial 

obtido mediante o uso de uma substância biologicamente 

inerte; portanto, esse efeito é decorrente das expectativas 

negativas do paciente em relação àquele tratamento. À 

semelhança do trabalho anteriormente comentado, os autores 

também usam a estratégia de um título que atrai a atenção do 

leitor, principalmente por seu aspecto “politicamente incorreto” 

ao deixar bem claro que existiriam situações nas quais respeitar 

a autonomia do paciente seria prejudicial. Após analisarem 

diversas publicações anteriores, relacionadas ao tema, como 

forma de subsidiar reflexões e a elaboração de procedimentos 

a serem recomendados, os autores afirmam que a autonomia, 
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em relação ao consentimento informado, deve ser evitada, 

entretanto, propõem uma abordagem clínica prática para o 

seguimento do paciente, a qual fortalece a autonomia em outros 

aspectos da participação do voluntário na pesquisa. A leitura 

desse texto, com a mente voltada para a nossa pergunta de 

pesquisa, fomenta e colabora com reflexões necessárias, que 

nos levem a questionar afirmações dogmáticas como quando 

se apregoa que a omissão de toda e qualquer informação 

relativa ao protocolo de pesquisa e uma agressão a autonomia 

do voluntário participante dos experimentos, ou até mesmo, que 

tal desconsideração da autonomia do paciente seja algo com 

implicações negativas em termos éticos.   

A pesquisa publicada por Wolter (2018) intencionou 

conhecer os fatores que influenciam o grau de aceitabilidade do 

placebo entre pacientes portadores de dor crônica. Um 

problema de pesquisa que nos pareceu interessante de ser 

investigado, pois a dor é uma situação que gera sofrimento e 

desconforto, além de ser uma situação para a qual existe 

tratamento. Assim, normalmente, no senso comum, sequer 

cogitaríamos a possibilidade de um tratamento placebo em 

estudos sobre atividade analgésica de algum produto.  A 

pesquisa foi desenvolvida através de entrevistas, mediante 

aplicação de questionários, com pacientes portadores de dor 

crônica e, ainda, mediante consulta aos prontuários de 129 

pacientes atendidos e tratados em um centro universitário de 

tratamento interdisciplinar da dor. Ao final, os autores desse 

trabalho fazem uma informação relevante, que a aceitação do 

placebo no tratamento da dor crônica, pelos pacientes, depende 

mais da forma de aplicação, se oculta ou aberta, e dos 

resultados (melhora, piora ou inalterado) do que de fatores 
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inerentes aos pacientes. Consideramos trabalhos como esse, 

com suas provocações e afirmações bem específicas e claras, 

bastante relevantes para a nossa pergunta de pesquisa, pois 

nos estimulam a refletir sobre o quanto temos considerados 

alguns conceitos, como o de autonomia e placebo, como sendo 

referentes a elementos que parecem representar verdades 

absolutas e imutáveis, uma tendência comportamental e 

cognitiva que é, em sua essência, contraditória à constituição 

do fazer científico. 

 No mais recente trabalho incluído para a análise nessa 

revisão (ALSHEHRI et al, 2019), os pesquisadores se propõem 

a avaliar comparativamente os efeitos de dois sites informativos 

(um que estava sendo testado e outro que funcionou como 

controle) no conhecimento das pessoas sobre o efeito placebo. 

Um total de 350 pacientes, portadores de dor nas costas, foram 

recrutados de diferentes clínicas no sul da Inglaterra e foram 

destinados, aleatoriamente, para um dos dois sites utilizados no 

experimento. Antes e após o contato com o site, os 

participantes responderam a questionários para se avaliar o 

grau de conhecimento sobre placebo e, também, para se avaliar 

aspectos relacionados a escolha informada para participar de 

um estudo com placebo. O site avaliado aumentou, de modo 

significativo em relação ao site controle, tanto o grau de 

conhecimento sobre placebo quanto a disposição dos sujeitos 

de pesquisa em participar de uma pesquisa controlada com 

grupo placebo. O aspecto mais interessante dessas 

constatações apresentadas pelos autores, no nosso 

entendimento, foi o fato de que, ofertar informações sobre o 

efeito placebo tem uma relação direta com disposição em 

participar de uma pesquisa controlada com placebo, inclusive 
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com cegamento. Assim, parece que, investir-se em estratégias 

de esclarecimentos e de fornecimento de informações sobre os 

mais diversos aspectos relacionados ao efeito placebo e os 

conceitos bioéticos que ele suscita, estimula a participação 

voluntária em protocolos de pesquisa clínica, ou pelo menos a 

disposição em fazê-lo, sem indícios de que o indivíduo se sinta 

desconfortável por perda da autonomia ou desconsideração de 

outros aspectos bioéticos quaisquer.    

 

CONCLUSÕES 

 

A partir do número de artigos que compuseram o material 

bibliográfico, selecionado por essa revisão, como adequado 

para responder à pergunta de pesquisa, pode-se afirmar que há 

uma discussão, sobre a temática, relativamente incipiente. 

Apesar disso, alguns aspectos, fruto das reflexões aqui 

apresentadas, podem ser ressaltados. O fato da legislação 

brasileira estabelecer determinadas situações em que não é 

permitido o uso de grupo placebo em pesquisas clínicas para o 

desenvolvimento de fármacos, por exemplo, por si só já 

enfraquece o paradigma de que o “não tratamento”, ou seja, o 

tratamento com produto ou substância inerte, seria fundamental 

para se estabelecer a existência de uma relação entre a 

substância testada e um determinado efeito observado no 

organismo experimentado. Ademais, a avaliação de ensaios 

clínicos abertos, ou seja, com grupo de indivíduos tratados com 

placebo e sem “cegamento”, apresentam indícios de que não 

parecer haver prejuízo aos objetivos científicos do protocolo de 

pesquisa. Em outro aspecto do mesmo tema, constata-se que 

é plenamente possível questionar-se o prejuízo bioético do 
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experimento, provocado pelo “engano” com o qual os 

voluntários são tratados e que, pelo menos em tese, seria 

essencial para avaliação da influência do placebo nos 

resultados de uma pesquisa. 

Sendo assim, a realização desse estudo permitiu 

constar-se que, apesar dos poucos trabalhos encontrados e da 

necessidade de mais pesquisas sobre o tema, parece haver 

evidências de que o uso de grupo placebo em ensaios clínicos 

de avaliação de novas terapias, no âmbito da legislação 

brasileira, pode e deve ser questionado quanto a alguns 

paradigmas, tais como a sua essencialidade para o 

estabelecimento de uma relação entre a substância testada e o 

efeito produzido, além do fato de que o desconhecimento sobre 

o não tratamento seria algo inevitavelmente contrário à bioética.   
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RESUMO: O presente estudo teve o objetivo de investigar 
práticas profissionais na atenção às mulheres em situação de 
violência, que recorrem, por ocasião de denúncia de agressão 
sofrida, à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM). 
Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, 
desenvolvida na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, 
em João Pessoa/PB/Nordeste do Brasil, com nove (09) 
profissionais que atuavam na DEAM durante a fase de coleta 
de dados. Para o levantamento dos dados, foi utilizado um 
roteiro de entrevista semiestruturado. Em seguida, os 
depoimentos gravados foram transcritos e analisados pela 
Técnica de Análise do Discurso. O projeto de pesquisa teve a 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e atendeu a todas 
as exigências éticas de manutenção do sigilo e do respeito aos 
colaboradores. De acordo com os depoimentos, foram 
identificadas práticas profissionais em conformidade com as 
normas técnicas que orientam a atuação profissional nas 
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DEAMs, mas sem potencial para contribuir para a emancipação 
das mulheres. A análise do material empírico possibilitou o 
reconhecimento do problema em outras esferas, além do 
âmbito da saúde, sendo possível, dessa forma, desenvolver 
estratégias interdisciplinares para a consolidação e o 
fortalecimento da rede de atenção à mulher em situação de 
violência. 
Palavras-chave: Violência contra a mulher; Gênero; Trabalho. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A violência é definida pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como um agravo de uso intencional de força física 

que representa a tentativa de dominação e opressão entre os 

sujeitos envolvidos (OMS, 2002; DAHLBERG; KRUG, 2007). 

Dentre as violências praticadas nos diferentes ciclos de vida, a 

cometida contra a mulher se configura como um fenômeno 

fundamentado nas iniquidades entre os gêneros, em que 

predominam relações de dominação entre os seres dos 

diferentes sexos: o masculino assume uma posição de 

superioridade e dominação enquanto que ao feminino é 

reservado a inferioridade e a submissão. Geralmente, por 

ocorrer em âmbito privado e ter como principal agressor o 

parceiro íntimo, esse tipo de violência também é reconhecido 

como violência doméstica (OMS, 2012). 

De acordo com a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher 

(Convenção de Belém do Pará), a violência doméstica cometida 

contra as mulheres refere-se a qualquer ato ou conduta, 

baseado em questões de gênero, que provoque dano físico, 

sexual ou psicológico à mulher (BRASIL, 2011). 
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Devido a sua elevada prevalência e amplas 

consequências que provoca à vida das mulheres, a violência é 

mundialmente reconhecida como um grave problema de Saúde 

Pública. A gravidade desse fenômeno está relacionada aos 

danos físicos e psicológicos acarretados às pessoas que o 

vivenciam, bem como à alta frequência de sua ocorrência. Ao 

analisar a violência letal contra a mulher, o Atlas da Violência, 

publicado em 2019, informou que, em 2017, houve aumento no 

número de feminicídios no Brasil, registrando, 

aproximadamente, 13 assassinatos por dia: o que 

correspondeu a um total de 4.936 mulheres assassinadas. 

Durante a década analisada no estudo (2007-2017), observou-

se aumento de 30,7% no número de homicídios de mulheres 

(CERQUEIRA et al, 2019).  

Diante dessa problemática, a violência contra a mulher 

tornou-se assunto de ordem pública, ganhando o interesse de 

áreas como a Saúde Pública, o Desenvolvimento Social e os 

Direitos Humanos. No Brasil, o problema ganhou relevância 

pública, especialmente a partir da década de 80, quando foram 

criadas as primeiras Delegacias Especializadas de Atendimento 

às Mulheres (DEAM), que contribuíram para dar maior 

visibilidade ao fato. A criação da DEAM foi resultado da pressão 

exercida pelo movimento feminista diante do descaso policial e 

da justiça no tratamento da violência contra a mulher. A 

implantação das DEAMs constituiu a principal política da 

década de 80, representando um impacto real e simbólico no 

que se referiu à função de combater a violência contra a mulher 

no Brasil. A delegacia representou, portanto, um ganho político 
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para a conscientização das mulheres contra a opressão 

masculina (BANDEIRA, 2014).  

A partir da década de 90, o problema da opressão 

feminina veio a tornar-se uma responsabilidade também da 

Saúde Pública brasileira, principalmente após a criação, em 

1988, do Sistema Único de Saúde (SUS), modelo de atenção 

com potencial para produzir transformações na assistência à 

população assim como na atenção às mulheres em situação de 

violência doméstica. Esse novo modelo de assistência 

pretendia, além de organizar novos serviços, fomentar a 

conscientização dos sujeitos envolvidos no cuidado em saúde 

para a adoção de abordagens teóricas e práticas profissionais 

potentes e para despertar a motivação e a luta da mulher pela 

emancipação da opressão de gênero, levando em consideração 

os impactos à saúde física, mental ou social, bem como os 

traumas e mortes que provoca (ALMEIDA; SILVA; MACHADO, 

2014). 

Naquela mesma década, em um contexto de diversas 

conferências internacionais sobre o tema, a discussão a 

respeito da abordagem da violência contra a mulher, ocorrida 

em encontros e eventos nacionais e internacionais, passou a 

situar esse fenômeno como objeto de ação intersetorial — por 

meio do envolvimento da área da saúde, justiça, economia e 

assistência social. No âmbito nacional, no tocante ao 

atendimento às mulheres em situação de violência de gênero, 

o Plano Nacional de Políticas para as mulheres (2005) e a atual 

Política Nacional de Enfrentamento da Violência (2007) 

versaram sobre a garantia de um atendimento integral, 

humanizado e de qualidade a esse grupo em especial. Essas 
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iniciativas reafirmaram o compromisso assumido pelo governo 

brasileiro na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher (1994), mais conhecida 

como Convenção de Belém do Pará, aprovada pela Assembleia 

Geral da OEA, que apontou medidas de combate à violência 

contra a mulher, sob a perspectiva da categoria Gênero 

(MOTTA, 2018). 

Dentre as medidas preconizadas com a criação do Plano 

Nacional de Enfrentamento da Violência, destacou-se a 

necessidade de criar uma rede de atendimento a essas 

mulheres levando em conta a rota crítica, ou seja, a trajetória 

das mulheres que decidem romper o ciclo da violência, isso 

inclui os caminhos percorridos pela mulher para romper com a 

violência e o conjunto de decisões tomadas e ações executadas 

durante esse processo (BRUHN; LARA, 2016). Entretanto, 

ainda há falta de apoio e preconceito por parte dos 

profissionais, em vez do acolhimento esperado, o que leva à 

revitimização e ao desgaste emocional, além de não evitar que 

a mulher seja exposta a novas violências (BRUHN; LARA, 

2016). Essa rota é composta por várias portas de entradas, 

entre elas temos os serviços jurídicos como as Delegacias 

Especializadas da Mulher, serviços sociais, serviços na saúde, 

ONGs, Centro de Referência entre outros.  

Com a aprovação da Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, 

em 2006, criou-se mecanismos para coibir a violência no âmbito 

doméstico e familiar contra a mulher, estabelecendo-se uma 

série de medidas protetivas e de assistência à mulher, devendo 

contar com equipe de atendimento multidisciplinar (BRASIL, 

2006). A consolidação dos direitos das mulheres se dá através 
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da implementação de Políticas Públicas para a prevenção e o 

combate à violência doméstica. Para que isso ocorra é 

necessária a formulação de uma rede que execute ações para 

a promoção dos direitos das mulheres. Mas para que ocorra a 

institucionalização da rede faz-se necessário um processo de 

aproximação intersetorial para garantir o fluxo de atendimento 

à mulher vítima de violência (D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013). 

Para garantir uma assistência integral e resolutiva, as 

intenções das Políticas Públicas de atenção a mulheres em 

situação de violência de gênero, precisam se efetivar através 

de uma prática profissional potente para promover a 

emancipação da opressão de gênero. O trabalho desses 

agentes, em todos os serviços, precisa ser sensível para a 

situação da violência de gênero e suas especificidades (SILVA; 

KROHLING, 2019). 

 Além disso, a persistência e a multiplicidade das formas 

de expressão dessa espécie de violência, ao longo da história, 

indicam a importância do tema e a necessidade de se investigar 

como as práticas dos profissionais das DEAMs podem ou não 

favorecer o caminho percorrido pela mulher em busca de 

serviços públicos de apoio. Para tanto, é de vital importância 

que os profissionais entendam o quanto é necessário o 

reconhecimento dessa violência, enquanto fruto de relações 

desiguais de poder entre os sexos, pois ela causa 

consequências de ordem física, social e psicológica muito alto 

para as mulheres. 

Destarte, este estudo justifica-se pela necessidade de se 

identificar os entraves no enfrentamento da violência contra a 

mulher, com bases nas iniquidades de gênero, principalmente 
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no tocante à identificação dos entraves da rede. Para a área da 

Saúde, esta pesquisa possibilita reconhecer o problema em 

outras esferas, o que permite criar estratégias interdisciplinares 

para a consolidação e para o fortalecimento de um trabalho 

articulado, multiprofissional com potencialidades para contribuir 

para a emancipação de mulheres em situação de opressão de 

gênero. 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar as práticas 

profissionais em uma DEAM, analisando a qualidade do saber 

à luz do enfoque de gênero, configurando-se como 

instrumentos que orientam as atitudes desses profissionais na 

atenção a mulheres em situação de violência de gênero, que 

recorrem à delegacia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem 

qualitativa, que pretendeu investigar o saber nas práticas de 

profissionais atuantes na Delegacia Especializada de 

atendimento à Mulher de João Pessoa/PB.  

A DEAM foi eleita como local do estudo porque 

constitui o órgão público onde deve-se efetivar a principal 

política pública de combate e de prevenção à violência contra 

a mulher, um local caracterizado pela existência de 

ordenamento de valores diferenciados, em relação às outras 

delegacias, que possibilitem uma abordagem distinta, com 

enfoque nas questões de gênero, além de ser um instrumento 

legal de aplicação da Lei Maria da Penha, a qual atribuiu ao 
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Estado a responsabilidade pelo enfrentamento do problema 

em foco (BANDEIRA, 2014).  

Os sujeitos do estudo compreenderam profissionais da 

DEAM, podendo participar delegada, escrivã, agentes 

investigativos, atendente e demais profissionais que 

estivessem prestando assistência à mulher violentada durante 

o período de coleta de dados. Ao final da produção do material 

empírico, foram incluídos nove participantes. No local de 

pesquisa, a investigação ocorreu por meio da realização de 

entrevistas com os colaboradores do estudo, utilizando um 

roteiro de perguntas semiestruturado. Os depoimentos obtidos 

foram gravados e codificados de acordo com a profissão do 

entrevistado e a ordem sequencial das conversas, garantindo o 

anonimato ao participante. 

O material empírico, construído por meio de 

entrevistas, foi transcrito e analisado de acordo com a Técnica 

de Análise do Discurso proposta por Fiorin que estuda os 

elementos discursivos inscritos no depoimento do sujeito 

entrevistado (FIORIN, 1998). Essa técnica de análise pode 

ser utilizada por pesquisadores de qualquer área de atuação, 

como ferramenta para compreensão dos textos e para 

conhecer os objetos de estudos específicos, como o que 

apresentamos neste estudo que objetiva investigar as práticas 

profissionais nas DEAMs, analisando a qualidade do saber à 

luz do enfoque de gênero (FIORIN, 2014).  

Durante a análise, foram buscados, nos depoimentos, 

os elementos que compunham o processo de trabalho dos 

sujeitos investigados, em especial os saberes que orientam 

as práticas profissionais. Em seguida, foi verificada a 
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inclusão/exclusão da abordagem de gênero nos seus relatos, 

observando os limites e as possibilidades do desenvolvimento 

de um trabalho no sentido da emancipação da opressão de 

gênero no serviço investigado, de modo a permitir a 

identificação de temas que comporiam as categorias que 

orientam a organização dos serviços e a prática profissional.  

Durante toda a pesquisa foram observadas as 

recomendações da Resolução 466/2012 do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2012). Este estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob Protocolo de 

número 0354. Todos os participantes apresentaram a sua 

anuência em participar livremente da pesquisa através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio da análise dos depoimentos — o corpus que 

compõe o material empírico — foi possível identificar duas 

subcategorias de análise: 1) A concepção da violência contra 

a mulher enquanto fruto do patriarcalismo; 2) A atuação 

policial: a prática profissional na DEAM sem perspectiva 

emancipatória da opressão de gênero.  

o A concepção da violência contra a mulher 

enquanto fruto do patriarcalismo 

A análise dos depoimentos dos participantes da pesquisa 

evidenciou que os profissionais da DEAM, local do estudo, 

defendem que a situação hierárquica, de dominação do homem 
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sobre a mulher, possui relação com a violência sofrida por ela, 

conforme os relatos a seguir: 

Infelizmente, como a gente é de uma 

sociedade altamente machista e, além de 

machista, patriarcal, o que a gente percebe é 

que a violência ela está entranhada 

fortemente na nossa sociedade e que, 

infelizmente, isso passa de geração para 

geração. (E4). 

A violência contra a mulher é uma questão 

cultural [...] uma questão da relação de 

domínio do homem com relação à mulher. É 

como se ela fosse uma propriedade, um 

objeto onde ele pode fazer o que quiser e na 

hora que ele bem entender, ele pode 

desfazer-se dela como se ela fosse um objeto, 

sem ter que dar satisfação nenhuma. (E7).  

[...] ele entende que o homem tem direitos aos 

favores sexuais das mulheres, mas muitos 

homens acham que tem direito na marra [...] 

como se fosse um objeto. (E3). 

As participantes E7 e E3 atribuíram a violência às 

relações de domínio do homem em relação às mulheres e E4 

defendeu que as questões culturais e o patriarcalismo 

constituem a raiz do fenômeno pesquisado.  

De acordo com Scott (1995) o patriarcado é uma forma 

de organização da sociedade na qual as relações são regidas 

por dois princípios básicos: 1) as mulheres estão 

hierarquicamente subordinadas aos homens e, 2) os jovens 
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estão hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos. 

Segundo Cisne (2015), o patriarcado — forma de organização 

centrada na figura masculina — desenvolveu o controle, a 

dominação, a apropriação, a opressão e a exploração do corpo 

e da vida das mulheres.  

Ao situar o patriarcado no contexto da violência cometida 

contra o grupo feminino, E4 associou a problemática da 

violência à naturalização da opressão feminina, concepção que 

concorda com autores anteriormente citados.  

Entretanto, apesar de estarem em acordo com posições 

teóricas já existentes sobre a repercussão do patriarcalismo 

para as relações entre homens e mulheres e para a violência, 

os profissionais apresentaram relatos que veicularam saberes 

e práticas que não convergiam com a perspectiva de superação 

do modelo patriarcal e da opressão feminina, porque ainda 

carregavam estereótipos e preconceitos de gênero, o que 

possibilitou a identificação da segunda subcategoria de análise 

apresentada a seguir. 

 

o A atuação da Polícia: a prática profissional 

na DEAM sem perspectiva emancipatória da opressão de 

gênero 

A primeira DEAM do Brasil foi implementada em 1985, 

na cidade de São Paulo, com a função de acolher, dentro dos 

procedimentos legais, a queixa sobre violência doméstica 

trazida à polícia (BRASIL, 2010). Segundo a Norma Técnica de 

Padronização das Delegacias Especializadas de Atendimento 

às Mulheres - DEAMs, em sua edição atualizada (BRASIL, 
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2010), os três eixos de atendimento das DEAMs são 

caracterizados pela: prevenção, voltada à eliminação da 

violência contra a mulher; assistência, através da integração e 

da articulação das políticas governamentais e não 

governamentais; repressão, através dos órgãos que compõem 

o Sistema de Segurança Pública, tais como a Polícia Militar, a 

Polícia Civil (Delegacia da Mulher), o Ministério Público, a 

Defensoria Pública e o Poder Judiciário (DA ROSA; JACINTO 

SALVARO; GONÇALVES ALVES, 2019). 

Os três eixos de atendimento citados acima servem de 

base para o profissional lidar com a mulher que sofre violência 

doméstica. E um desses eixos trata sobre assistência que deve 

ser de forma integrada e interdisciplinar, tendo o profissional a 

noção de como se caracteriza, como se reconhece e que 

conceito de violência contra a mulher e de gênero, se adotam 

para que assim esses três eixos funcionem de forma conjunta.   

Nesta pesquisa, apesar dos profissionais da DEAM 

entenderem a violência como questão cultural, ou seja, 

manifestar no nível teórico um discurso politicamente correto, 

na prática, os depoimentos expressam uma concepção 

patriarcal, de culpabilização da mulher pela violência sofrida, 

atribuindo a elas o risco e a agressão vivenciada, como se 

verifica nos depoimentos seguintes: 

Se ela não tivesse pulado, ele tinha 

estuprado, mas também você volta de 

madrugada num carro alternativo, não é? 

(E2). 
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[...] Ela veio para cá. Aí ela perguntou: se ela 

denunciasse, ele iria para o presídio? Eu 

disse que vai. Aí ela desistiu, tu acreditas? 

(E2).  

A culpabilização feminina reflete um desvio do foco de 

responsabilização do agressor, uma vez que o problema se 

encontra no comportamento agressivo do homem. Essa atitude 

de desculpabilização do agressor gera uma ideia de conivência 

e de negação da situação de violência pela mulher. Schraiber e 

D'Oliveira (2008) afirmam que, ao culpar a mulher pela violência 

sofrida, reafirma-se uma inversão ética reforçada moralmente 

em que a vítima é muitas vezes vista como pessoa indigna.  

Essas concepções evidenciam as construções sociais 

das relações de gênero, características de uma sociedade que 

privilegia o comportamento agressivo masculino, sendo este 

justificado, legitimando a violência perpetrada contra mulheres. 

Conforme enfatiza Zuwick (2012, p. 89), “a vergonha de que 

deveria ser portador aquele que a agrediu volta-se contra a 

mulher e a silencia, tornando-a parte da rede que sustenta a 

dominação”.  

Apesar de rejeitar-se a condição de “passividade” e a 

“vitimização” da mulher no conflito, é importante que os 

profissionais — que lidam com esses casos — compreendam 

que, embora as mulheres participem ativamente da violência, 

como sujeitos que são, elas estão em desvantagem de poder 

com o homem. Rejeitar a caracterização de mulheres como 

“vítimas”, não oferece subsídios para concluir que elas sejam 

cúmplices, muito menos culpadas pela violência de gênero, isso 

porque “ao fim das contas a mulher desfruta de uma parcela 
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muito menor de poder, em relação ao homem para mudar essa 

situação” (SAFFIOTI, 1997, p. 70).  

Assim, afirmações de responsabilização da mulher pela 

violência sofrida contribuem para a invisibilidade do problema 

em relação às suas causas e consequências, o que dificulta a 

prevenção (um dos eixos de atendimento da DEAM, de acordo 

com a Norma Técnica anteriormente citada), e o enfrentamento 

da violência de gênero sob o enfoque das suas questões 

geradoras — a condição de subordinação e inferioridade 

feminina.  

Além de manifestarem um saber que carrega um 

discurso de base patriarcal, o depoimento, a seguir 

apresentado, veiculou a ideia da violência contra as mulheres 

enquanto assunto de foro privado, muito embora os 

entrevistados atuassem como agentes públicos de proteção a 

esse grupo: 

 [...] como tem aquele velho ditado não é? É 

que em briga de marido e mulher ninguém 

mete a colher, não é? (E4). 

Essa concepção privada atribuída pelo profissional, em 

especial, constitui uma contradição dentro da sua atuação 

profissional de agente de apoio à segurança da mulher em 

situação de violência. Apesar de ser criada para enfrentar de 

forma pública o problema e combater a impunidade, há 

profissionais da DEAM que não pactuam desta compreensão e 

desconhecem o seu papel intervencionista. 

Ainda com relação ao objeto de estudo desta pesquisa 

— as práticas dos profissionais das Delegacias Especializadas 
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das Mulheres (DEAMs) do município de João Pessoa/PB —, foi 

possível identificar que a atuação profissional seguia um 

procedimento padrão determinado pela Lei 11.340/06 (BRASIL, 

2006) e da Norma Técnica de Padronização das Delegacias 

Especializadas de Atendimento às Mulheres (BRASIL 2010), 

principalmente nos aspectos relativos à assistência e 

repressão. Entretanto, em oposição, os profissionais 

descreviam práticas profissionais baseadas em estereótipos de 

gênero, com potencial conservador e não emancipatório com 

relação à opressão de gênero, de acordo com os depoimentos 

a seguir:  

Então, basicamente, o trabalho do agente 

investigativo é acompanhar a vítima. É: ele 

acompanha a vítima para fazer exame de 

corpo delito; e, quando a pessoa está sendo 

ameaçada, a agente sai com outros colegas, 

com algemas e tudo, para prender o agressor 

(E2). 

No caso, a gente aqui nesta delegacia, ele (o 

trabalho) consiste mais em primeiro, 

acolhimento às mulheres aqui, certo? Quando 

nós estamos aqui, na delegacia e em 

situações de flagrantes, condução de presos, 

condução de vítimas até o IPC para fazer 

exame de corpo delito, às vezes até à 

residência fazer a retirada de objetos 

pessoais ou de uso, de trabalho, no que a lei 

permite (E3). 
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O despreparo dos agentes nas delegacias 

especializadas, além de produzir mais constrangimento e 

humilhação às mulheres, é um desestímulo a novas denúncias 

(BANDEIRA, 2014), levando a uma desacreditação dos 

mecanismos/serviços de combate à violência. A qualificação 

profissional em questões de gênero é uma reivindicação do 

movimento das mulheres, que busca mudanças na qualidade 

do atendimento nas DEAMs, capaz de superar preconceitos, 

rótulos e estereótipos que recaem sobre a mulher que procura 

o serviço. 

Para Bandeira (2014) o atendimento nas DEAMs deve 

contrapor-se ao atendimento nas delegacias comuns, tendo 

quadros funcionais formados por policiais mulheres 

capacitadas com as especificidades que permeiam a violência 

contra a mulher. Nesse sentido, Saffioti (2002, p. 61) coloca que 

as DEAMs são importantes, porém, a falta de qualificação 

específica dos policiais resulta em “mau atendimento, e, 

sempre, uma brutal heterogeneidade de tratamento das 

vítimas”.  Em consonância, Castro e Silva (2017, p. 67) 

afirmaram que: 

Na atuação junto à mulher vítima de violência 

doméstica, existem aspectos que fogem da 

esfera estrita da atuação policial. Elucidou-se 

que a atuação em crimes de violência 

doméstica exige uma qualificação técnica 

específica no que tange à compreensão dos 

fenômenos da violência doméstica e da 

violência de gênero, de modo que o 

profissional esteja sempre atento à 

vulnerabilidade da vítima, em suas mais 
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diferentes facetas, além da necessidade de a 

autoridade policial ter a capacidade de 

realizar o encaminhamento da vítima para a 

defensoria pública e para a casa abrigo da 

mulher, educação jurídica das vítimas quanto 

a seus direitos e quanto à atuação de toda a 

rede de proteção que existe para a mulher 

vítima de violência doméstica. (CASTRO; 

SILVA, 2017, p. 67). 

Essa ausência de qualificação foi justificada em uma 

pesquisa realizada por Marques (2009), entre os anos de 2005 

e 2007, em três instituições do Rio de Janeiro: uma DEAM, um 

Centro Integrado de Atendimento à Mulher e uma Delegacia 

Distrital. Os resultados da pesquisa evidenciaram que, em cada 

serviço, grupos de profissionais apresentam formas diferentes 

de compreender e agir sobre a violência de gênero, o que gera 

descontinuidade no serviço e controvérsias, além de prejuízos 

à mulher que recorre a esses locais. Batista, Schraiber, e 

D’Oliveira (2018), em pesquisa com gestores, concluíram que 

— dentre os participantes da amostra — foram poucos os que 

conheciam normas, leis ou protocolos de atuação para o 

enfrentamento da violência contra a mulher, fato que dificulta o 

processo de implementação política e consolidação de uma 

rede integral. 

Diante dos depoimentos ora enunciados, foi possível 

afirmar que, na DEAM, o atendimento poderia ser explicado 

pelo ethos profissional (características da categoria 

profissional), ou seja, pela formação policial, que segundo  

Azevedo e Nascimento (2016) ocorre no cotidiano, a partir do 

contato com policiais mais experientes, visto que os cursos de 
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formação exercem um papel mais formal e generalista, sem 

uma preparação para lidarem com particularidades dos direitos 

de determinados grupos, como no caso dos direitos da mulher 

que sofre violência, conforme Marques (2009). Deste modo, os 

aspectos culturais e as tradições que a polícia civil possui não 

os preparam para os trabalhos especializados que são exigidos 

nas delegacias citadas. 

Por fim, esta pesquisa, respaldada pelos estudos já 

citados, evidenciou: que a falta de qualificação dos profissionais 

nas questões de gênero, sobretudo nas questões que 

permeiam a violência contra a mulher, pode repercutir em um 

atendimento deficitário. Além do mais, a falta de conhecimento 

da rede de atendimento a esse público alvo, pode resultar em 

uma rede falha e sem efetividade. 

A Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006) já previa a criação 

e instituição de uma rede formal para enfrentamento da 

violência contra a mulher com serviços especializados no 

atendimento dessas mulheres, tais como: centros de referência 

de atendimento à mulher; casas-abrigo; núcleos de defensoria 

pública; serviços de saúde e centros de perícia médico-legal 

especializados; centros de educação e reabilitação dos 

agressores e juizados de violência doméstica e familiar contra 

a mulher. Segundo Grossi e Coutinho (2017), a falta de 

conhecimento para comunicar e acessar esses 

órgãos/serviços, além do medo e da vergonha, pode ser 

apontado como fator importante que contribui para a 

continuidade das violências. 

 O maior objetivo da construção de uma rede 

efetiva e articulada é garantir o atendimento integral e evitar a 
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“revitimização” ao acessar os serviços de apoio às mulheres 

que vivenciam a violência, tendo em vista que as 

consequências desse evento já são impactantes e capazes de 

repercutir agravos biológicos, psicológicos, morais e sociais que 

dificultam a experiência de viver plenamente a igualdade 

humana e social (LUCENA, et al., 2016). Assim, as mulheres 

nessa situação precisam ser acolhidas e ter seu sofrimento 

considerado, sem mais opressão ou humilhação. 

 

CONCLUSÕES  

 

Sendo considerado um problema de saúde pública 

devido a sua magnitude epidemiológica, a violência contra a 

mulher acarreta graves consequências à saúde dessa 

população. Para o seu enfrentamento, a mulher percorre uma 

rota de serviços em busca de assistência digna e resolutiva. Por 

esse motivo, considerou-se pertinente conhecer as práticas de 

profissionais em uma DEAM e a perspectiva 

emancipatória/opressora destas, à luz do saber de gênero. 

Como resultado desta pesquisa, foi possível identificar 

que os profissionais da DEAM compreendiam que a violência 

contra a mulher tem suas raízes na naturalização da opressão 

feminina. Porém, embora manifestassem esse entendimento, 

foi verificado que os depoimentos continham a concepção 

patriarcal que culpabiliza a mulher pela violência sofrida e 

considera o problema como algo privado e não aplicável, 

portanto, ao processo de trabalho dos profissionais da DEAM. 
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Verificou-se a falta de compreensão dos profissionais 

entrevistados sobre o tema e o desconhecimento sobre o papel 

intervencionista, o que pode contribuir para o desenvolvimento 

de práticas assistenciais opressoras, repercutindo um 

atendimento deficitário e um processo de trabalho sem 

potencial preventivo e de enfrentamento. 

Por meio da realização desta pesquisa e o 

reconhecimento dos entraves e das fragilidades referente ao 

atendimento à mulher em situação de violência de gênero, 

espera-se contribuir para uma maior visibilidade sobre o 

processo de trabalho na atenção à população em foco e 

subsidiar o desenvolvimento de estratégias para promover a 

reorientação assistencial e de prevenção ao problema no 

âmbito dos serviços que prestam assistência à mulher que 

vivencia a violência, a partir do enfoque nos elementos 

constitutivos do processo de trabalho com ênfase para a 

importância do saber, como instrumento deste processo que 

orienta toda a processualidade. 

 Espera-se também orientar novos estudos e discussões 

sobre o tema, bem como fortalecer ideias e estratégias de 

capacitação e qualificação das práticas de todos os 

profissionais da rede, além dos da DEAM, visando o 

fortalecimento de uma rede integrada e articulada. Apesar das 

particularidades de cada serviço, é relevante que todos tenham 

concepções complementares a respeito da violência, para que 

seja criado um fluxo e uma efetividade no enfrentamento da 

violência, no sentido que a mulher seja acolhida e atendida em 

sua queixa/necessidade e tenha seus direitos garantidos sem 

mais revimitimização e opressão de gênero.   
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RESUMO: Modificar o modelo tradicional curativista de cuidado 
ainda é um desafio para a saúde, neste contexto, a 
interprofissionalidade é vista como uma das possibilidades de 
proporcionar a integralidade do cuidado. Este estudo objetiva 
relatar uma vivência na unidade de terapia intensiva a qual se 
utiliza da atuação interprofissional para prestar assistência a 
uma paciente portadora de doença renal crônica (DRC) de 
forma ampla e individualizada. Para tanto, a equipe da 
Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Hospitalar, 
junto à equipe de Residência Médica atuou em conjunto, 
realizando momentos de diálogo, planejamento de ações e 
intervenções clínicas coletivas para a recuperação de uma 
paciente diagnosticada com DRC, internada em um hospital de 
ensino. A equipe identificou as principais necessidades da 
paciente nos âmbitos biopsicossocial. Assim, foi possível 
perceber questões de ordem física, associadas às múltiplas 
lesões orais, dificuldade de deglutição, uso de medicamentos 
que agravavam sua condição renal e significativo quadro de 
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desnutrição. Dessa forma, foram realizadas discussão 
multiprofissional, estudo de caso, rodas de conversa, 
elaboração de projeto terapêutico singular adaptado à UTI, 
divisão de atividades assistenciais beira de leito, visando o 
atendimento integral à paciente. Portanto, os momentos de 
interação interprofissional durante a hospitalização na unidade 
de terapia intensiva foram fundamentais para promover um 
cuidado em saúde mais humanizado, acolhedor, empático, 
holístico e centrado na particularidade do sujeito. 
Palavras-chave: Equipe interdisciplinar de saúde. Assistência 

integral à saúde. Saúde holística. Hospitalização. Unidade de 

terapia intensiva 

 

INTRODUÇÃO 

 

Num histórico de supremacia do modelo de atenção à 

saúde curativista, mecanicista e fragmentado, um dos maiores 

desafios do processo de cuidado em saúde é proporcionar um 

dos princípios do Sistema Único de Saúde: a integralidade do 

cuidado. A integralidade da atenção tenta romper esse modelo, 

através do uso de tecnologias leves, as quais sejam amplas e 

abordem o indivíduo em todas as suas necessidades e 

dimensões, sejam elas físicas, sociais ou psicológicas (SILVA; 

MIRANDA; ANDRADE, 2017). 

Na atenção terciária, o ambiente de terapia intensiva é 

hostil, repleto de fatores estressores, onde existe maior ênfase 

nos procedimentos e condutas terapêuticas comparado às 

relações interpessoais, em virtude da necessidade de prestar 

um suporte básico de vida imediato ao paciente (MACHADO; 

SOARES, 2016). 

Nesse sentido, é necessário romper com as tecnologias 

duras intrínsecas desse ambiente e ressignificar o cuidado em 
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saúde na alta complexidade para torná-lo mais humanizado e 

centrado nas individualidades e demandas específicas de cada 

sujeito (MACHADO; SOARES, 2016).  

Dessa maneira, a realização do cuidado integral é 

permeado por questões ainda mais complexas, pois as 

especificidades e subjetividades do sujeito são deixadas em 

segundo plano (ARAÚJO et al., 2019). 

Nessa perspectiva, a problematização das patologias 

crônicas requer um olhar ampliado e ainda mais minucioso para 

o processo de cuidado, que deve ir além da assistência 

biológica de suporte de vida oferecido pela alta complexidade 

(AREDES; GIACOMIN; FIRMO, 2018). 

No caso da doença renal crônica (DRC), uma enfermidade 

caracterizada pela diminuição progressiva e irreversível da 

função renal, a qual tem múltiplos fatores causais e 

desencadeantes de alterações estruturais e funcionais dos rins, 

como por exemplo, obesidade; hipertensão arterial; diabetes; e 

tem na hemodiálise a terapêutica necessária para manutenção 

da vida do portador da doença (MEDEIROS et al., 2015). 

A hemodiálise possibilita ao indivíduo maior tempo de 

vida, mas o curso da doença continua avançando, ocasionando 

limitações no cotidiano, cujas consequências, comprometem os 

aspectos físico e psicológico, gerando repercussões de ordem 

pessoal, familiar e social (MARÇAL; RÊGO; RADOVANOVIC, 

2019; PEREIRA et al., 2016). 

Quanto maior o número de sessões de hemodiálise maior 

impacto negativo para a vida do paciente portador da doença 

renal crônica o qual sofrerá com dores, fadiga, sono, maior 

impacto no seu bem-estar emocional e no nível de satisfação 

com a vida (MARÇAL; RÊGO; RADOVANOVIC, 2019). 
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Portanto, a necessidade de um olhar ampliado de todos 

os membros da equipe multiprofissional é fundamental para 

garantir a resolução dos problemas físicos, psíquicos e sociais 

vivenciados por cada sujeito. Dessa maneira, os profissionais 

de saúde devem ter sensibilidade para realizar durante o 

atendimento uma escuta qualificada, vinculação, confiança, 

respeito e acolhimento, para assim compreender o problema na 

sua totalidade (VIEGAS; PENNA, 2013). 

 Quando almejamos o cuidado integral em saúde é 

importante ir além da multiprofissionalidade, pois a presença de 

diversas especialidades não garante que o cuidado em saúde 

deixe de ser realizado de forma fragmentada e isolada (LIMA et 

al., 2018). 

Nesse sentido, ocorre a necessidade de inter-

relacionamento maior dos atores de saúde, principalmente por 

meio da comunicação assertiva e do posicionamento de cada 

sujeito frente aos problemas e demandas existentes atrelados 

ao processo de cuidado (SILVA et al., 2019). 

Portanto, surgiu a necessidade de ampliar o cuidado 

multiprofissional e torná-lo interprofissional, pois assim os 

membros das equipes de saúde relacionam-se de fato, onde de 

maneira coletiva, dialogam, constroem  metas, realizam ações 

conjuntas e alcançam resultados mais efetivos para o paciente 

(CASANOVA; BATISTA; MORENO, 2018). 

A interprofissionalidade é incentivada para romper as 

barreiras da compartimentalização dos saberes e proporcionar 

a qualidade da atenção holística à saúde, mediante troca de 

conhecimentos, respeitando a opinião de cada ator. Nessa 

perspectiva, a equipe deve agir de maneira interdisciplinar e 

democrática, buscando ressignificar suas práticas assistenciais 
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através do contínuo processo de reflexão, análise e 

repactuação (VENDRUSCOLO et al., 2020). 

Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo 

relatar uma vivência interprofissional na unidade de terapia 

intensiva. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo do presente trabalho é relatar uma vivência 

interprofissional na unidade de terapia intensiva, a qual se 

utiliza da atuação interprofissional para prestar assistência a 

uma paciente portadora DRC de forma ampla e individualizada. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, fruto da vivência de um dos grupos da Residência 

Integrada Multiprofissional em Saúde Hospitalar (RIMUSH), 

com ênfase em paciente crítico, atuantes na Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (HULW),  durante março de 2019 até março de 2021 

e  composta por treze residentes graduados dos núcleos de 

enfermagem, farmácia, nutrição, fisioterapia, serviço social, 

odontologia, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. 

A RIMUSH é um dos programas de Residência Hospitalar 

do país, que representa uma modalidade de pós-graduação 

Lato Sensu, em nível de especialização, de caráter 

multiprofissional, realizada em serviços de alta complexidade, 

reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O objetivo do 

programa é promover e realizar assistência à saúde para a 
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população da capital e do interior do estado da Paraíba (PB), 

visando a interdisciplinaridade, além do trabalho individual de 

cada profissional. 

Nesta experiência, as atividades desenvolvidas pela 

equipe multiprofissional aconteceram diariamente, durante todo 

o período de internação da paciente na unidade de terapia 

intensiva, por um período de onze dias. Primeiramente, como 

forma de compreensão por toda a equipe sobre a gravidade da 

patologia e suas repercussões no âmbito biopsicossocial, foi 

realizada discussão multiprofissional. 

Para tanto, os residentes realizaram a anamnese e exame 

clínico inicial da paciente, observaram nós críticos associados 

às suas especialidades e realizaram um momento em roda de 

conversa para discutir suas conclusões preliminares sobre o 

estado geral da paciente.  

Após essa atividade, observou-se os aspectos clínicos, 

pactuando-se coletivamente a necessidade de realizar um 

estudo de caso, em conjunto com a equipe médica, tendo em 

vista o envolvimento de todos os residentes e demais 

profissionais para o planejamento das ações.  

Nesse estudo de caso, após notar que as principais 

queixas da paciente estavam associadas à três principais eixos: 

dor física proveniente de ulcerações nas mucosas orais, 

dificuldade de deglutição, uso de medicamentos nefrotóxicos e 

significativa perda de peso foi dado início a problematização 

coletiva e planejamento interprofissional das intervenções, as 

quais deveriam ser realizadas para conforto e qualidade de vida 

da paciente durante a internação. 

Visando alcançar esse objetivo, a equipe buscou fazer a 

relação interprofissional do problema da paciente para atuar 
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coletivamente beira de leito, dessa forma a equipe dividiu-se em 

dois pequenos grupos para atuar nesses dois eixos junto à 

paciente. O primeiro foi composto pelos profissionais da 

odontologia, nutrição, fonoaudiologia e fisioterapia buscando 

estabelecer em conjunto como seria o passo a passo dos 

cuidados às lesões orais, o  acompanhamento da dificuldade de 

deglutição, o aporte nutricional e calórico e o fortalecimento 

muscular. 

O segundo grupo foi composto pelos profissionais da 

medicina, enfermagem  farmácia e nutrição visando em 

conjunto corrigir os medicamentos que estavam sendo 

nefrotóxicos e responsáveis pelo agravamento do quadro da 

paciente, bem como programar o esquema de sessões de 

hemodiálise. 

Cada um dos grupos atuou junto à paciente durante 8 

encontros coletivos e diários. Ao final de cada encontro, toda a 

equipe de residentes reunia-se em roda de conversa para um 

feedback das ações realizadas, tendo como objetivo verificar se 

o planejamento das metas estavam sendo cumpridos e se os 

resultados obtidos estavam tendo impactos positivos para o 

prognóstico da paciente. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

A residência multiprofissional em saúde é uma das 

estratégias propostas pelo Ministério da Educação em parceria 

com o Ministério da Saúde visando formar um novo perfil de 

profissionais para atuar no sistema público de saúde. No novo 

cenário de saúde pública do Brasil, a formação dos 

trabalhadores de saúde necessita modificar os perfis dos 
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profissionais para torná-los mais sensíveis a atender 

integralmente as necessidades da sociedade (BRASIL, 2009). 

As residências estão inseridas nos três níveis de atenção 

à saúde. Na atenção terciária, a hospitalização é complexa, 

principalmente quando relacionada à UTI, pois esse ambiente 

é repleto de tecnologias duras, voltadas para doença, suporte 

de vida do indivíduo e onde os trabalhadores costumam realizar 

uma rotina de atendimentos automatizada e enrijecida 

(SANTOS et al., 2016; MASSAROLI et al., 2015). 

Nesse sentido, a forma de realizar o cuidado em saúde na 

atenção terciária deve ser repensada objetivando a 

desconstrução do modelo biomédico de cuidado, para que seja 

possível ressignificar as práticas de saúde, tornando-as 

voltadas para a humanização dos processos terapêuticos e 

para as particularidades dos sujeitos (LUIZ et al., 2017). 

Na experiência vivenciada, a paciente foi admitida por 

todos os membros da equipe de residentes. Ao exame clínico, 

notou-se além da comorbidade de base, uma significativa perda 

de peso, assim como integridade das mucosas orais 

prejudicada, caracterizadas por múltiplas áreas erosivas e 

ulceradas em dorso de língua, rebordo alveolar superior, lábio 

e comissura labial, que não regrediam durante o tempo de 

internação da paciente. A mesma relatava parageusia e queixa 

álgicas nas lesões intraorais. Ao verificar os exames 

laboratoriais, os níveis de uréia e creatinina estavam acima da 

normalidade, levantando assim a hipótese diagnóstica de 

estomatite urêmica. 

Ademais, durante a avaliação farmacêutica notou-se que 

as classes de medicamentos mais usadas pela paciente em 

acompanhamento foram os antimicrobianos, anti-hipertensivos, 
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antiviral e inibidor da bomba de prótons. Dessa forma, foram 

detectadas algumas incompatibilidades medicamentosas de 

administração intravenosa, a qual foram solicitadas mudanças 

no aprazamento de medicamentos e ajuste na dose de 

vancomicina em virtude da sua nefrotoxicidade. 

Posteriormente, em roda de conversa, realizou-se 

discussão multiprofissional sistematizada e centrada nas 

queixas e necessidades da paciente, sendo enumeradas em 

ordem de prioridade. Nesse momento, buscou-se aprofundar  

os conhecimentos sobre a patologia e suas repercussões 

sistêmicas e para isso foi necessário um embasamento teórico 

e estudo de caso clínico. 

Notou-se que as principais queixas estavam relacionadas 

às dores físicas na cavidade oral, parageusia, disfagia e 

sarcopenia, sendo sugerido pela equipe multiprofissional o 

compartilhamento das responsabilidades em dois grupos 

distintos, para que os profissionais com as habilidades mais 

adequadas para cada situação problema pudessem interagir 

melhor e traçar estratégias mais eficazes para alcançar as 

metas estabelecidas.  

Baseado na condição clínica da paciente, a equipe 

multiprofissional estabeleceu como metas: minimizar dores e 

desconfortos, prevenir a disseminação local e sistêmica de 

infecções, realizar o tratamento das lesões cutâneas e orais, 

acelerar o processo de cicatrização das ulcerações, reduzir o 

risco de aspiração laringotraqueal, ofertar aporte de substratos 

nutricionais necessários, realizar fortalecimento de grupos 

musculares, adequar prescrição medicamentosa à condição 

sistêmica da paciente. 
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A primeira mini equipe realizou primariamente os cuidados 

intensivos no manejo das lesões  na cavidade oral. Diante dos 

níveis elevados de uréia e creatinina nos exames laboratoriais, 

foi necessário realizar uma biópsia incisional para confirmar a 

hipótese diagnóstica de estomatite urêmica. A prevalência 

dessa doença em pacientes com doença renal é bastante baixa 

e a doença não se manifesta em todos os indivíduos 

(UDAYAKUMAR et al, 2006). A estomatite urêmica é associada 

aos níveis de uréia no sangue superiores a 300 mg/mL e, 

portanto, pode ser visto como um indicador clínico candidato de 

doença renal avançada (MUNERATO et al, 2016). 

Nesse caso, foi realizada conduta de suporte, realizando 

higiene oral com digluconato de clorexidina 0,12% e aplicação 

de triancinolona acetonida orabase para cobertura das lesões e 

estratégia de barreira contra infecções. Após as sessões de 

hemodiálise, a paciente teve uma redução das taxas de uréia e 

creatinina, proporcionando assim a regressão das lesões orais 

existentes (AMIB, 2019; SAUNDERS et al., 2020). 

Como adjuvante na reparação de tecidos lesionados, a 

nutrição optou por fórmula de dieta hiperproteica e polimérica, 

proteína intacta, para acelerar o processo cicatricial. Após início 

do processo de reparo tecidual a fonoaudiologia verificou a 

possibilidade de devolutiva da alimentação por via oral, em 

virtude da possibilidade da mastigação e deglutição. A partir 

dessa melhora foi possível evolução de aporte nutricional que 

permitiu que a fisioterapia realizasse o fortalecimento de grupos 

musculares para que a paciente conseguisse deambular. 

A segunda mini equipe ficou responsável por controlar os 

níveis de uréia e creatinina da paciente mediante sessões de 

hemodiálise, bem como  acompanhamento farmacoterapêutico, 
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intervenções farmacêuticas e informações sobre medicamentos 

para a equipe multiprofissional. 

Nesse sentido, a paciente realizou cinco sessões de 

hemodiálise, acompanhadas pela equipe médica e 

enfermagem. Além disso, foram realizadas intervenções 

farmacêuticas solicitando o aprazamentos destes 

medicamentos em horários distintos, para evitar essa alteração 

física e garantir a segurança do paciente.  

Durante a avaliação das prescrições foram detectadas 

algumas incompatibilidades de administração intravenosa, 

dentre elas: omeprazol e vancomicina que apresentavam uma 

diluição não recomendada e que ocasionava uma 

incompatibilidade física com formação de um precipitado e 

mudança de cor, e entre aciclovir e meropeném que resultava 

também em uma incompatibilidade física, apenas com 

formação de um precipitado. 

As reações   físicas   ou químicas entre dois ou mais 

medicamentos, in vitro, resultam em incompatibilidades 

medicamentosas que ocorrem quando esses fármacos são 

misturados na seringa ou equipo, por exemplo (PAES et al., 

2017). Essas alterações podem levar a diminuição da eficácia 

terapêutica, inativação dos medicamentos, modificações 

organolépticas, comprometer a segurança do paciente, entre 

outras (PRELHACOSKI, SILVA, COMARELLA, 2015). 

 Consoante a isso, foram realizadas intervenções 

farmacêuticas solicitando o aprazamentos destes 

medicamentos em horários distintos juntamente a equipe 

enfermagem e medicina, para evitar essa alteração física e 

garantir a segurança do paciente. 



DOENÇA RENAL CRÔNICA: OS BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO 
INTERPROFISSIONAL NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

739 
 

  Ademais, foi sugerido ajuste de dose para o 

antimicrobiano vancomicina, em virtude do clearance renal está 

acima de 50, faz-se necessário uma redução da dose para 1 

grama a cada 24 horas para prevenir seus efeitos nefrotóxicos. 

 A intervenção farmacêutica consiste em um ato planejado 

em forma de documento junto a outros profissionais de saúde, 

com o intuito de prevenir, minimizar ou evitar problemas 

relacionados a farmacoterapia, sendo fundamental no 

acompanhamento diário de cada paciente interno e resultando 

em otimização da terapia, redução de custos e maior segurança 

para o paciente (BOTELHO et al, 2017). 

Outrossim, a equipe de nutrição viabilizou maior aporte 

proteico, já que na terapia renal substitutiva, uma quantidade de 

proteína e aminoácido é perdida no dialisato, o que contribui 

para desnutrição hospitalar. Para tanto, foi feito a triagem a 

partir do Nutrition Risk in Critically Ill. Uma dessas informações 

foi sobre a perda de peso de quase 30% em 2 meses, 

classificando como perda de peso muito significativa. Os 

resultados foram categorizados conforme a classificação 

modificada de Blackburn et al. (1977) em estado nutricional 

aceitável, depleção moderada ou depleção grave. A meta 

energética e proteica estimada para paciente foi de 35 kcal/dia 

e 2,5 g/kg/dia de proteína (CUPPARI, 2019). 

Após o atendimento de cada mini equipe, diariamente, 

rodas de conversa foram realizadas com a equipe 

multiprofissional envolvida, visando problematizar dificuldades 

vivenciadas no tratamento, repactuar metas e dialogar sobre os 

avanços obtidos. O compartilhamento de tarefas colaborou para 

não sobrecarregar os profissionais envolvidos, facilitou a 
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realização das ações propostas de cada nó crítico e logrou êxito 

nos objetivos propostos (ARAÚJO et al., 2017). 

As mini equipes mostraram-se excelentes ao facilitar os 

processos de negociação, tomada de decisão e execução das 

ações pautadas em nós críticos. Dessa maneira, além de 

contribuir para o cuidado integral da paciente, favoreceu a troca 

de informações e superação de limites inerentes às 

especificidades no atendimento executado por cada 

profissional (CASANOVA; BATISTA; RUIZ-MORENO, 2015). 

Um das potencialidades vivenciadas no desenvolvimento 

dessa experiência interprofissional está no fato de que os 

residentes multiprofissionais, apesar da rotina de trabalho, são 

mais pró-ativos em comparação  aos profissionais vinculados 

ao hospital no  desenvolvimento de ações interprofissionais, as 

quais requerem maior esforço, engajamento e interação em 

momentos que vão além do ambiente de atuação clínica, 

contribuindo para o planejamento e pactuação das ações 

voltados para o cuidado holístico do paciente (ARAÚJO et al., 

2017). 

Isso pode ser resultado da oportunidade que a residência 

multiprofissional disponibiliza em ampliar o foco do cuidado 

para além da assistência clínica,  incentivando também 

momentos de diálogo, interação multi e interprofissional, a qual 

faz diferença na forma de cuidado, tornando-a mais 

humanizada, resolutiva e centrada nas particularidades de cada 

indivíduo (TORRES et al., 2019). 

Além disso, os residentes de saúde possuem um processo 

de formação mais atual, o qual busca compreender o ser 

humano como complexo e permeado por questões 

biopsicossociais e, portanto, preza pelo diálogo coletivo, 
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participação democrática, posicionamento assertivo e 

horizontalização dos saberes visando otimizar resultados e 

torná-los mais duradouros (CECCIM, 2018). 

A implementação da discussão multiprofissional e do 

estudo de caso contribuiu para melhor compreensão da 

patologia, maior comunicação entre os profissionais e 

desenvolvimento do sentimento de corresponsabilização de 

cada ator pela recuperação da paciente. 

As reuniões para diálogo interprofissional promoveram 

troca de saberes e pactuações de metas proporcionando 

reflexões coletivas em relação ao processo de cuidado frente à 

complexidade do caso, fortalecendo ações de saúde em prol de 

minimizar o sofrimento do período de internação e potencializar 

os resultados esperados (URISMAN; GARCIA; HARRIS, 2018). 

Destaca-se que o contato interprofissional rompeu os 

problemas de consenso entre as opiniões que acontecem 

quando a equipe não possui vínculo, desse modo a presença 

de articulação e comunicação entre os membros da equipe 

facilitou o entrosamento e afinidade entre os residentes, 

possibilitando a pró-atividade, harmonia e assertividade nas 

decisões tomadas (CECCIM, 2017). 

Ressalta-se ainda que o planejamento e as intervenções 

realizadas nessa experiência foram similares a um Projeto 

Terapêutico Singular (PTS), pois tratou-se de  um conjunto de 

propostas de ações terapêuticas articuladas da gestão do 

cuidado, instituída no processo de trabalho das equipes para 

um sujeito individual, que foi composto por quatro momentos:  o 

diagnóstico de nós críticos; a definição de metas; a divisão de 

responsabilidades; e a reavaliação das ações (MATTOS; 

KAEFER; BITTENCOURT, 2018).  
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O novo modelo de saúde incentiva que os profissionais 

devem abdicar de uma postura de prática de cuidado passiva, 

a qual estão acostumados, em virtude da rotina de trabalho já 

estabelecida e fomentar o contínuo processo de questionar, 

dinamizar, dialogar e compartilhar no sentido de estabelecer um 

processo de abordagem permanente e significativo, que 

contribui para uma nova maneira, mais ampliada, de olhar para 

o cuidado em saúde (LAMANTE et al., 2019). 

Portanto, os residentes multiprofissionais utilizaram o 

processo de educação permanente como maneira de promover 

a aprendizagem significativa a qual deve ser realizada em ciclos 

permanentes, visando a construção de consciência crítica e 

raciocínio reflexivo para o desenvolvimento do homem nos 

diversos contextos os quais estão inseridos (CAMPOS; SENA; 

SILVA, 2017). 

Dessa maneira, a educação permanente permitiu um novo 

olhar dos residentes para o processo de cuidado em saúde, 

pois possibilitou a promoção de mudanças  nas práticas de 

trabalho, bem como uma possibilidade de crescimento do ser 

humano que pode transformar a realidade a sua volta e 

(re)interpretar situações, desafios ou problemas com intuito de 

superá-los (CAMPOS; SENA; SILVA, 2017). 

      Um fator limitante deste trabalho, foi o curto período de 

tempo para o desenvolvimento do PTS, pois a paciente ficou 

internada por um curto período na UTI, portanto não foi possível 

um redimensionamento maior das questões da paciente, como 

ampla caracterização de um contexto familiar, assim como não 

foi possível o seu acompanhamento longitudinal quando a 

mesma foi transferida para a clínica médica do hospital. 
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        Logo, foi possível perceber quão desafiador é promover o 

cuidado integral a nível de atenção terciária, em virtude da 

rotatividade das equipes de plantão, extensa carga horária de 

trabalho, principalmente na UTI (ARAÚJO et al., 2016), para 

romper essa dificuldade de comunicação entre os atores é 

necessário empenho dos envolvidos  para promover momentos 

de interação e pactuação de atividades fora do ambiente 

assistencial em prol de potencializá-lo. 

 

CONCLUSÕES 

 

A experiência vivenciada pelos residentes 

multiprofissionais promoveu um novo olhar para as práticas 

assistenciais, rompendo com o modelo biomédico e curativista 

de cuidado em saúde.  

Dessa maneira, a equipe, a partir de um processo de 

trabalho mais pró-ativo e questionador, fazendo uso da 

educação permanente em saúde, pôde tornar suas práticas de 

cuidado mais humanizadas, acolhedoras, democráticas, 

empáticas,  holísticas e centradas nas particularidades do 

sujeito.  

Pode-se observar que, mesmo a UTI representando um 

ambiente repleto de tecnologias duras, foi possível ressignificar 

o cuidado, mediante a atitude da equipe em estar aberta a 

realizar momentos coletivos, lançando mão de diálogos 

assertivos para realização de trabalho mais resolutivos e 

adaptados às demandas individuais, necessárias e exclusivas 

do paciente. 

Nesse sentido, cada ator pôde ser corresponsável pelo 

cuidado integral e longitudinal da paciente, buscando incentivar 



DOENÇA RENAL CRÔNICA: OS BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO 
INTERPROFISSIONAL NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

744 
 

momentos de diálogos que facilitam as tomadas de decisões, 

pensando no bem-estar e recuperação dos enfermos. 

Portanto, apesar da UTI ser vista como um ambiente de 

resolução de situações emergenciais, em que o paciente tende 

a permanecer hospitalizado por curto período de tempo, 

verificou-se a possibilidade de desenvolver estratégias 

interprofissionais de cuidado, que fortalecem o vínculo entre os 

profissionais e entre a equipe e o paciente, minimizando o 

sofrimento do período de internação e potencializando os 

resultados esperados. 
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RESUMO: A Febre Reumática (FR) tem como principal 
consequência a Cardite Reumática Crônica, que representa 
uma das maiores demandas de cirurgias cardíacas realizadas 
pelo Sistema Único de Saúde. Além disso, o cenário de 
precárias condições socioeconômicas e da carência de 
informações sobre a doença contribui para a falta de adesão ao 
tratamento e para a ocorrência de recorrências da FR e de suas 
complicações. Neste contexto, esta pesquisa relata a 
experiência da implementação do Programa de Assistência 
Multiprofissional ao Paciente com FR (PAMPFR) em Serviço 
Universitário de Referência (SUR), criado para instituir uma 
linha de cuidado a estes pacientes e promover educação em 
saúde por meio de ações envolvendo e articulando os três 
pilares da universidade – ensino, pesquisa e extensão – bem 
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como a utilização de tecnologias da informação. A 
implementação do PAMPFR no SUR foi eficaz em promover 
assistência integral e multiprofissional aos pacientes com FR, 
criou uma rede de apoio entre os indivíduos que vivenciam a 
doença, correspondeu a um marco histórico no SUR na área da 
FR e promoveu a integração entre discentes dos cursos de 
Medicina e Enfermagem no desenvolvimento de habilidades 
clínicas. Ademais, a plataforma digital da FR apresentou-se 
como uma ferramenta de educação em saúde capaz de 
incentivar e democratizar o acesso à informação sobre a FR em 
escalas local e nacional. 
Palavras-chave: Cardiologia. Pediatria. Equipe Interdisciplinar 

de Saúde. Educação em Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As cardiopatias adquiridas (CA) são doenças de 

acometimento cardiológico que se manifestam após o 

nascimento do indivíduo. Dentre a diversidade de CA, destaca-

se, em termos epidemiológicos, a Febre Reumática (FR). Ela 

consiste em uma sequela não supurativa, autoimune e 

inflamatória secundária à infecção pelo Estreptococo β-

hemolítico do grupo A de Lancefield (EBGA). A FR acomete 

indivíduos predispostos geneticamente, principalmente 

pacientes pediátricos, e está relacionada a situação de 

vulnerabilidade social, corroborando com a complexidade do 

cenário em que a doença se insere (KATZENELLENBOGEN et 

al., 2017; PEREIRA; BELO; SILVA, 2017).  

A FR comporta-se como uma doença multissistêmica, 

afetando o coração, o cérebro, articulações e pele. Dentre as 

principais manifestações da fase aguda da FR, destacam-se a 
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artrite, cardite, coreia de Sydenham, nódulos subcutâneos e 

eritema marginado (PEREIRA; BELO; SILVA, 2017). Além 

disso, no contexto do enfrentamento da enfermidade, podem 

ocorrer distúrbios psiquiátricos que necessitam de uma atenção 

especial para o paciente e sua família. Por esta razão, é 

imprescindível o apoio de uma equipe multiprofissional na sua 

abordagem, tanto para o manejo clínico do paciente quanto 

para que este possa compreender o que é a doença. 

As maiores relevâncias clínicas da FR são suas 

consequências a longo prazo, que afetam de forma significativa 

o sistema cardiovascular, levando a complicações cardiológicas 

crônicas como valvulites — especialmente nas valvas mitral e 

aórtica — resultando na Cardite Reumática Crônica (CRC), a 

qual pode acarretar sequelas incapacitantes de grande impacto 

para o indivíduo e para a sociedade, uma vez que corresponde 

a uma das maiores demandas de cirurgias cardíacas realizadas 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (BRANCO et al., 2016). 

Segundo Srinath Reddy, ex-presidente da World Heart 

Federation (WHF), a CRC é um marcador de desigualdade, 

injustiça social e de abandono de inúmeras populações vivendo 

na pobreza. Isso é decorrente do fato da FR ser prevalente 

entre as classes de menor nível socioeconômico, nas quais as 

precárias condições de habitação e de higiene atreladas à 

ausência de saneamento básico favorecem a disseminação dos 

estreptococos entre os indivíduos. Tratando-se de pessoas que 

já possuem diagnóstico de FR, esse cenário contribui para a 

falta de adesão ao tratamento e ocorrência de recorrências da 

FR e de suas complicações, como a CRC, as quais 

permanecem como problemas de saúde significativos nas 
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populações de países em desenvolvimento, sendo estes 

responsáveis pela principal parcela de casos de FR do planeta 

(BRANCO et al., 2016; ABDULLAHI et al., 2018). 

Diante deste panorama alarmante, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em associação com a Federação 

Mundial do Coração, solicitou até o ano de 2025 a redução de 

25% dos óbitos por CRC. Em face deste desafio, observa-se a 

extrema importância da promoção de ações de caráter 

multiprofissional e integrado para contribuição no 

enfrentamento da FR e na educação em saúde para a 

população, uma vez que questões relacionadas à prevenção e 

ao tratamento da FR não são abordadas comumente na 

comunidade e nos veículos midiáticos de informação (DASSEL; 

RALPH; CARAPETIS, 2015). 

Mediante o trabalho de extensão e pesquisa universitária 

realizado, promoveu-se a implementação do Programa de 

Assistência Multiprofissional ao Paciente com FR (PAMPFR) 

em Serviço Universitário de Referência (SUR). Diante da atual 

escassez de dados na literatura inerentes ao processo de 

implementação de um sistema de atenção integral e 

multiprofissional aos pacientes com FR, este trabalho apresenta 

o potencial de servir como base para a adoção da assistência 

multiprofissional em outras localidades e, assim, de contribuir 

para a busca pela redução da mortalidade por CRC, 

preconizada pela OMS e WHF. 

 

OBJETIVO 

Este trabalho objetiva relatar a experiência da 

implementação do PAMPFR em SUR, na cidade de Natal, no 
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estado do Rio Grande do Norte (RN), por meio da abordagem 

da elaboração das ações, bem como de seus desdobramentos 

nos eixos universitários de ensino-pesquisa-extensão. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Em 2017, com o objetivo de promover uma melhoria da 

assistência aos pacientes com FR, criou-se o projeto 

universitário de extensão intitulado Grupo de Apoio ao Paciente 

com FR (GAPFR), o qual forneceu subsídios para a elaboração 

e implementação do PAMPFR, que foi constituído por diferentes 

linhas de ação adotadas ao longo do período do trabalho 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Processo de implementação e ações do Programa de 
Assistência Multiprofissional ao Paciente com Febre Reumática 
no Serviço Universitário de Referência. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Desse modo, foi criado em março de 2018 o PAMPFR, 

um projeto de extensão universitária contemplado com recursos 

e bolsas, que permitiram subsídios para realização de eventos 

de grande porte, que serão descritos abaixo. Além disso, o 

PAMPFR promoveu a continuidade da realização mensal de 

reuniões do GAPFR, existente desde 2017. Para os encontros 

do grupo, foram convidados os pacientes com diagnóstico de 

FR atendidos no SUR e seus respectivos familiares. 

Participaram deste projeto estudantes dos cursos de Medicina 

e Enfermagem, docentes da área da saúde, técnicos 

administrativos do SUR e profissionais convidados das áreas 

de Psicologia, Assistência Social e Odontologia. 

De agosto de 2018 a junho de 2019 foram realizadas 

nove reuniões mensais do GAPFR, com duração de duas horas 

cada. As reuniões foram organizadas na seguinte divisão: 

acolhimento; dinâmica sobre a FR e a vivência do paciente de 

FR e de sua família; e palestra educativa com equipe 

multiprofissional. Para realização da análise qualitativa dessas 

intervenções, ao final de cada reunião foi solicitado que os 

familiares e responsáveis dos pacientes realizassem suas 

considerações sobre o encontro – destacando os pontos 

positivos e negativos – e que preenchessem formulários 

aplicados para avaliar a qualidade das reuniões, os quais foram 

elaborados para coleta de informações inerentes às 

necessidades do público-alvo, visando organização das 

temáticas subsequentes de acordo com as demandas 

encontradas. 

Ademais, em junho de 2018, o SUR promoveu a I 

Jornada Norteriograndense de Cardiopediatria (I JNRGCP), 
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com carga horária total de 12 horas, tendo como público-alvo 

estudantes da graduação, pós-graduação e profissionais da 

área da saúde com interesse nas áreas de Cardiopediatria, 

Cardiologia e/ou Pediatria. O evento teve os objetivos de 

promover a conscientização da comunidade acadêmica e de 

difundir o conhecimento sobre cardiopatias congênitas e 

adquiridas, com destaque para a FR, a fim de melhorar a 

assistência oferecida e, consequentemente, a qualidade de vida 

das crianças cardiopatas a nível regional. Por meio deste 

evento, foi promovido o I Workshop de Atualização em FR (I 

WAFR), com carga horária de 4 horas, com a participação de 

palestrantes expertises na temática, provenientes de outro 

estado. Paralelamente, realizou-se a capacitação de 

profissionais da área da saúde do SUR em FR com estes 

palestrantes, abrangendo os seguintes setores: ambulatório 

multidisciplinar, laboratório e serviço do ecocardiograma, com 

carga horária de 8 horas. Neste momento, foi realizada a 

capacitação da equipe do laboratório do SUR acerca da 

Técnica de Coleta de Secreção de Orofaringe (TCSO) para 

diagnóstico de infecção de orofaringe pelo EBGA. 

Em novembro de 2018, a cardiopediatra e a enfermeira 

coordenadoras do ambulatório multiprofissional de FR 

estiveram em um hospital de referência no atendimento aos 

pacientes com FR, em Curitiba/Paraná, a fim de conhecer como 

este serviço implementou um programa de assistência 

multiprofissional a estes pacientes. Além disso, dentro da 

programação, as profissionais foram capacitadas quanto à 

realização adequada da TCSO.  
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Em janeiro de 2019, foi realizado o Mutirão de 

Atendimentos aos Pacientes com FR (MAPFR). As duas 

profissionais coordenadoras realizaram uma capacitação 

conjunta das equipes de Medicina e Enfermagem acerca da 

TSCO adequada, semiologia e cardiologia pediátrica, 

atendimento específico ao paciente com FR e interpretação de 

exames eletrocardiográficos e ecocardiográficos. Após o 

treinamento da equipe, foram realizados atendimentos clínicos 

e a TCSO, efetivando a implementação desta técnica no SUR.  

Outrossim, de março a abril de 2019, foi promovido o I 

Curso Teórico de Capacitação em FR (I CTCFR), com o objetivo 

promover a capacitação de alunos e profissionais do SUR, 

visando instruir e preparar os participantes para o projeto de 

capacitação das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que será 

descrito a seguir. A metodologia do curso baseou-se na 

realização de palestras sobre os aspectos fisiopatológicos, 

clínicos, epidemiológicos, terapêuticos e psicossociais da 

doença, sendo ministradas por especialistas na temática, 

dentre eles enfermeiros, médicos pediatras e psicólogos.  

O Projeto de Capacitação das Unidades Básicas de 

Saúde em FR (PCAPUBSFR) teve início em maio de 2019, 

apresentando o objetivo de promover ampla difusão de 

conhecimentos sobre os aspectos da FR na Atenção Primária 

à Saúde (APS). A metodologia deste projeto baseou-se em dois 

pontos principais: capacitação dos profissionais de saúde das 

UBS no que tange ao diagnóstico e ao tratamento da FR por 

meio de palestra com equipe multiprofissional; educação 

popular em saúde para a população presente nas UBS durante 

a capacitação dos profissionais, através de campanhas de 
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conscientização, de entrega de folders e exposição de banners 

com informativos sobre a doença. 

Ao longo do processo desta pesquisa, os pesquisadores 

perceberam o grande déficit de informações sobre a doença FR 

para a população, observando a necessidade de ampliar-se o 

conhecimento difundido sobre a patologia por métodos 

inovadores e eficazes. Neste contexto, o projeto abarcou a 

utilização as Tecnologias da Informação e Comunicação em 

Saúde (TICS) a fim de promover educação em saúde à 

distância, dando-se início ao desenvolvimento de uma 

plataforma digital (site) e de páginas em mídias sociais para 

veiculação de conteúdo didático sobre a FR. 

 

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

A implementação do PAMPFR em SUR, iniciada em 

2017 e que se encontra em seguimento, atingiu os três pilares 

da universidade: ensino, pesquisa e extensão (Figura 2). 
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Figura 2. Resultados da implementação do Programa de 

Assistência Multiprofissional ao Paciente com Febre Reumática 

em Serviço Universitário de Referência (SUR). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

No que tange à extensão, foram promovidas as 

seguintes ações: GAPFR, MAPFR e PCAPUBSFR. O GAPFR 

promoveu o compartilhamento de informações sobre a FR e 

forneceu suporte psicológico aos pacientes e familiares para o 

enfrentamento da doença, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida dos integrantes do grupo, uma vez que a 

escuta qualificada corresponde a uma ferramenta fundamental 

no manejo das implicações decorrentes do adoecimento 

crônico (MACHADO et al., 2018). Através das atividades lúdicas 

desenvolvidas, de modo a incluir todos os participantes na 

dinâmica, o grupo possibilitou o estabelecimento de vínculos 

afetivos e troca de depoimentos entre os pacientes e familiares, 
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criando uma rede de apoio entre os indivíduos que vivenciam a 

doença. 

Além disso, o MAPFR promoveu a assistência 

multiprofissional e educação popular em saúde aos pacientes 

com FR e seus familiares, integrando ações de intervenção 

interdisciplinar às medidas de prevenção. Durante o mutirão de 

atendimentos, 100 materiais de swab foram disponibilizados, 

havendo 82 coletas efetivas realizadas pelos profissionais e 

alunos capacitados previamente, sob supervisão dos docentes. 

A TCSO possibilitou o rastreio das cepas de estreptococos para 

investigação do perfil dos pacientes afetados e para tratamento 

precoce da infecção através da profilaxia primária direcionada. 

Nesse contexto, os acadêmicos demostraram aquisição de 

aptidão da técnica adequada ao longo das coletas de secreção 

de orofaringe, de modo que a experiência provocou impacto 

positivo para a equipe e possibilitou o estabelecimento na rotina 

da TCSO no Ambulatório Multiprofissional de FR do SUR.  

Outrossim, os acadêmicos e os profissionais do serviço 

universitário tiveram importante aprimoramento do 

conhecimento sobre a FR e suas complicações, enriquecendo 

a prática da semiologia pediátrica e do manejo de pacientes 

com esta doença crônica. Vale ainda ressaltar a importância da 

integração entre discentes dos cursos de Medicina e 

Enfermagem no aprendizado das técnicas de triagem 

ambulatorial e no desenvolvimento de habilidades clínicas, de 

modo que as ações conjuntas possibilitaram o fortalecimento do 

trabalho em equipe multiprofissional, o qual está alicerçado no 

reconhecimento da interdependência entre os indivíduos e na 

complementaridade entre o agir instrumental e o agir 
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comunicativo, componentes essenciais para o êxito da prática 

colaborativa (PEDUZZI et al., 2020). 

Através do projeto universitário de extensão 

PCAPUBSFR, criou-se um vínculo entre o PAMPFR e a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Natal, consolidando a 

interação da universidade com as instituições públicas que 

regem a saúde local. A partir disso, este projeto atuou 

promovendo a descentralização do suporte oferecido pelo 

GAPFR do SUR, uma vez que promoveu a ampliação do 

conhecimento sobre a doença aos profissionais de saúde das 

UBS, contribuindo para que os núcleos da APS também 

forneçam suporte e tornem-se referências da assistência ao 

paciente com FR. Desse modo, a ação possibilitou a integração 

dos conhecimentos sobre doença com os atributos essenciais 

da APS, isto é, acesso, integralidade, longitudinalidade, e 

coordenação do cuidado (PORTELA, 2017). Por outro lado, os 

acadêmicos envolvidos no projeto puderam consolidar o 

conhecimento construído a partir do I CTCFR, bem como 

puderam desenvolver a habilidade de trabalho em equipe e de 

relação interpessoal com os pacientes e profissionais presentes 

nas UBS durante as intervenções. 

No que tange ao ensino, foram promovidas as seguintes 

ações: I JNRGCP, I WAFR e I CTCFR. A I JNRGCP promoveu 

a inserção de docentes, discentes e técnicos administrativos da 

área da saúde – como Medicina, Enfermagem, Psicologia e 

Serviço Social – na capacitação da comunidade acadêmica 

para detecção precoce de cardiopatias e seu manejo adequado, 

contribuindo para a mudança da realidade local do atendimento 

às crianças cardiopatas. Através do evento, foi promovida a 
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submissão de trabalhos científicos, sendo apresentados 22 

trabalhos no formato pôster-comentado e 6 trabalhos no 

formato de apresentação oral, os quais foram publicados como 

anexo da Revista de Arquivos Brasileiros de Cardiologia (ABC). 

Vale ressaltar que a vinda de profissionais de referência na 

pesquisa e no atendimento de pacientes com FR – possibilitada 

pela I JNRGCP – consistiu em um marco histórico no SUR tanto 

para acadêmicos e profissionais quanto para os pacientes 

envolvidos, uma vez que proporcionou a capacitação do corpo 

técnico do SUR e despertou uma visão diferenciada sobre a FR 

na rotina de atendimentos, melhorando o diagnóstico precoce e 

a assistência adequada aos pacientes com esta doença. 

Como resultado do I CTCFR, os profissionais de saúde 

e os estudantes de Medicina e de Enfermagem foram 

habilitados para o reconhecimento de sinais e sintomas, 

diagnóstico e tratamento da FR. Desse modo, foi possível a 

criação do grupo de instrutores do PAMPFR, composto por 

acadêmicos que passaram a atuar nas atividades de ensino-

pesquisa-extensão relacionadas à temática – tanto para 

fortalecer as atividades do GAPFR como possibilitando o início 

da outra linha de ação, que consistiu na capacitação de 

profissionais de saúde das UBS da grande Natal e região 

metropolitana.  

No que tange à pesquisa, deu-se início à linha de 

pesquisa em FR com a iniciação científica acadêmica, a qual 

possibilitou aos discentes o desenvolvimento de habilidades de 

coleta, construção e análise de bancos de dados, bem como a 

elaboração de trabalhos apresentados em eventos acadêmicos 

e monografias. Por meio do MAPFR, foi realizado o 
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levantamento de dados clínicos e epidemiológicos dos 

pacientes acompanhados pelo serviço, os quais foram de 

extrema relevância para estruturação do serviço de saúde e 

para produção de trabalhos científicos. 

As TICS desenvolvidas para promoção da educação em 

saúde à distância configuraram-se como ferramentas de 

articulação dos três pilares universitários: ensino, pesquisa e 

extensão. Para ampliar a disseminação de conteúdos sobre a 

FR para a população, foi criada uma estrutura de ações 

(incluindo divulgação nas mídias sociais): uma logomarca para 

identidade visual do PAMPFR e da Cardiopediatria do SUR 

(Figura 3); grupo de suporte aos familiares e responsáveis pelos 

pacientes com FR no WhatsApp; páginas no Instagram 

(https://www.instagram.com/febrereumatica) e no Facebook 

(https://www.facebook.com/programafebrereumatica) (Figura 

4), ferramentas para divulgação do projeto, coleta de 

depoimentos e troca de informações entre a equipe e os pais, 

bem como entre os familiares dos pacientes. 
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Figura 3. Identidade visual desenvolvida para os projetos em 
Febre Reumática do Serviço Universitário de Referência. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Ademais, foi desenvolvida uma plataforma digital do 

PAMPFR (https://programafr.wixsite.com/febrereumatica), um 

site próprio para divulgação de informações referentes ao 

programa e de conteúdos sobre a FR (Figura 5). Esta página 

atuou como um guia informativo sobre a FR, sendo um material 

de consulta e esclarecimento de dúvidas tanto para os 

frequentadores do GAPFR quanto para as pessoas que, por 

algum motivo, não compareceram às reuniões, mas que 

apresentaram interesse pelo tema. Assim, o desenvolvimento 

das TICS do PAMPFR desempenhou um papel social de 

grande relevância, uma vez que promoveu a democratização 

do conhecimento em saúde e incentivou o engajamento do 

paciente e da família na educação sobre a sua condição, 

contribuindo para melhores desfechos no processo saúde-
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doença (KUWABARA; SU; KRAUSS, 2019). Outrossim, a 

variedade do nível educacional do público alcançado pelas 

mídias sociais desenvolvidas pelo PAMPFR apontou para a 

necessidade de adequação para uma linguagem clara e 

acessível, no intuito de garantir uma absorção pela população 

eficaz do conteúdo compartilhado. 

 

Figura 4. Redes sociais do Programa Febre Reumática do 
Serviço Universitário de Referência. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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Figura 5. Plataforma digital do Programa Febre Reumática do 
Serviço Universitário de Referência. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Seguindo a linha de promoção da educação em saúde, 

foram elaborados, em parceria com a Secretaria de Educação 

à Distância (SEDIS) do SUR, dois cursos sobre a FR para a 

plataforma AVASUS de educação à distância. Um curso foi 

voltado para os profissionais da saúde, e outro para o público 

em geral. Ambos objetivaram possibilitar o acesso a 

informações sobre a FR, prevenção e tratamento — temas com 

extrema importância de serem difundidos entre o maior número 

possível de pessoas a nível local e nacional através da internet, 

colaborando com as metas internacionais de busca pela 

redução da mortalidade por complicações da doença. 

Por fim, não foram encontrados na literatura, até o 

momento, dados acerca da implementação de um programa de 
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assistência multiprofissional ao paciente com FR para 

discussão e comparação com os dados desta pesquisa, 

evidenciando-se o caráter pioneiro deste trabalho. 

 

CONCLUSÕES  

 

A implementação do PAMPFR no SUR logrou êxito em 

articular e integrar as ações envolvendo os pilares do tripé 

universitário – ensino, pesquisa e extensão – e foi eficaz em 

promover assistência integral e multiprofissional aos pacientes 

com FR na região. 

O programa correspondeu a um marco histórico no SUR 

tanto para acadêmicos e profissionais quanto para os pacientes 

e familiares envolvidos. Conseguiu-se atingir grandes públicos 

por meio das capacitações e dos eventos científicos realizados. 

Além disso, as TICS desenvolvidas corresponderam a 

importantes ferramentas para a democratização do acesso à 

informação sobre a FR em escalas local e nacional. 

Diante da relevância deste estudo, sugere-se que seja 

dada continuidade a esta pesquisa para avaliação dos impactos 

da metodologia de TICS na disseminação de informações sobre 

a FR. Além disso, sugere-se a realização de estudos de 

comparação entre os métodos de educação presencial e à 

distância acerca da sua efetividade na educação em saúde. 
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RESUMO: A pesquisa objetivou realizar uma revisão integrativa 
sobre os principais aspectos relacionados a colelitíase. Trata-
se de uma revisão integrativa baseada na indagação “O que 
tem sido publicado entre os anos de 2016 a 2020 sobre a 
colelitíase?”. Para obtenção dos artigos, realizou-se uma busca 
nas bases de dados: LILACS (Literatura Latino-americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde); SCIELO (Scientific Eletronic 
Library Online) e Google acadêmico. Foram utilizados os 
descritores “cálculos biliares”, “colelitíase”, “patogenia”, 
“diagnóstico”, “tratamento” e suas combinações. Os critérios de 
inclusão foram textos completos publicados nos últimos cinco 
anos. Foram excluídos: teses, resumos expandidos, artigos 
duplicados e quaisquer outros que não atendessem a temática. 
A partir da revisão foi visto que os cálculos costumam se 
desenvolver a partir da hiper sedimentação de colesterol ou de 
bilirrubina na vesícula biliar. As consequências clínicas dessa 
doença são variadas e podem acarretar outros problemas como 
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pancreatite, colecistite e fístulas. O diagnóstico é feito por uma 
associação de fatores e se baseia no uso de exames de 
imagem e laboratoriais. Como medidas de tratamento podem 
ser utilizadas a terapia farmacológica, a observação da 
evolução do paciente, (assintomáticos) e a colecistectomia, 
como principal medida. Diante do exposto, pode-se identificar a 
origem multicausal da colelitíase e a importância de uma 
análise clínica, imagiológicas e laboratorial para um diagnóstico 
e tratamento adequado.  
Palavras-chave: Cálculos Biliares. Colelitíase. Diagnóstico. 
Doenças da Vesícula Biliar. Litíase.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O sistema biliar engloba órgãos como fígado, vesícula 

biliar, pâncreas e intestino delgado. Fazendo parte desse 

sistema encontramos também as vias biliares, que são o 

conjunto de ductos encarregados de transportar a bile até à 

vesícula. Esse sistema atravessa os órgãos e é composto pelo 

ducto biliar comum, ducto cístico e outros ductos biliares dentro 

e fora do fígado (COSTA et al., 2018). 

O fígado é o órgão responsável pela produção da bile, 

que é um líquido isotônico de coloração amarelo-amarronzado 

ou amarelo-esverdeado. Essa substância é transportada pelos 

canais biliares e ajuda no processo de digestão dos alimentos 

ingeridos através da dieta. O fluido é produzido, 

especificamente, pelos hepatócitos, armazenado na vesícula 

biliar e migra, através dos ductos, até o intestino delgado, onde 

participa da conversão de gorduras e alimentos em ácidos 

graxos (ANDRADE et al., 2017).  

Este sistema de transporte pode sofrer diversos tipos de 

injúria, entre as causas mais comuns temos a colecistite, que 
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pode ser proveniente de cálculos na vesícula biliar, obstruções 

nos ductos, causadas por lesões cirúrgicas, cálculos ou até 

mesmo tumores, e pancreatite. Caso estas doenças não sejam 

tratadas de forma correta e precoce, o dano contínuo pode levar 

a deformidades anatômicas do sistema, causando fístulas, que 

levam a uma ligação incorreta entre o sistema biliar e o trato 

gastrointestinal. (LUCENA et al., 2018).  

Essa doença é uma das mais comuns em 

gastroenterologia e no Brasil aumentou cerca de 24% entre os 

anos de 2008 e 2017. No sexo masculino essa incidência 

cresceu em 31%, já no sexo feminino a taxa de crescimento foi 

de 22%. Esse aumento também refletiu na taxa de mortalidade 

por colecistite aguda que, no mesmo período, apresentou um 

crescimento de 18% (GRACIANO et. al., 2019). 

Entretanto, a origem mais comum da colecistite é a 

causada pela colelitíase e está relacionadas ao processo de 

formação de cálculos biliares. Esses cálculos podem se iniciar 

a partir de um possível acúmulo de sais de cálcio e/ou colesterol 

na vesícula, impedindo o fluxo normal da passagem da bile 

(HOLANDA et al., 2017). 

Na maioria dos casos, cerca de 95%, essa obstrução do 

ducto biliar pode ocasionar a inflamação da vesícula. A 

prevalência da colelitíase na população geral do Brasil é de 

cerca de 9,3%, e estudos demonstram que esse número deve 

aumentar nos anos seguintes devido aos hábitos de vida, 

relacionados a dieta inadequada, obesidade e entre outros 

(NUNES et. al., 2016). 

Essa complicação pode evoluir ao Câncer de Vesícula 

Biliar  (CVB), quando não tratada de forma adequada. Essa 

doença tem uma incidência maior nas pessoas de sexo 
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feminino do que masculino, cerca de 75% dos pacientes 

portadores desse tipo de câncer possui mais de 65 anos de 

idade e evidências mostram que sua sobrevivência global pode 

ser inferior a 60% em estágios graves da doença. Além dos 

fatores citados, outras condições podem influenciar no seu 

surgimento, por exemplo, fatores genéticos, hormonais e 

ambientais (SOUZA et. al., 2016). 

Tendo em vista o crescimento no número de casos nos 

últimos anos e o aumento da mortalidade ligado a casos agudos 

dessa doença, essa pesquisa objetivou analisar o 

desenvolvimento da colelitíase. Enfatizando a evolução das 

complicações em diferentes indivíduos, suas manifestações 

clínicas, considerando os aspectos da patogenia e as formas 

distintas para o diagnóstico da doença.  

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Utilizou-se como metodologia a revisão Integrativa da 

literatura, a qual foi realizada entre os meses de julho a outubro 

de 2020. 

Para realização da pesquisa seguiu-se uma metodologia 

baseada em seis etapas, sendo elas: 1) Identificação do tema 

e definição da pergunta norteadora, com destaque para a 

relevância da questão para a saúde; 2) Estabelecimento de 

critérios de seleção dos estudos; 3) Categorização das 

informações relevantes os estudos selecionados; 4) Análise dos 

estudos incluídos na revisão integrativa; 5) Interpretação dos 

resultados, comparando-os com o conhecimento teórico prévio; 

6) apresentação da revisão e síntese dos dados obtidos 

(SEVERINO, 2017): 
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A coleta de dados foi baseada na seguinte questão 

norteadora: o que tem sido publicado entre os anos de 2016 a 

2020 sobre a colelitíase? Para o levantamento dos artigos na 

literatura, realizou-se uma busca nas seguintes bases de 

dados: LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde); SCIELO (Scientific Eletronic Library 

Online) e Google Acadêmico. Os seguintes descritores e suas 

combinações nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola 

foram utilizados para a busca dos artigos: “Cálculos Biliares”, 

“colelitíase”, “Patogenia”, “Diagnóstico”, “tratamento” cruzados 

através do moderador booleano “AND” e “OR”, segundo a 

classificação dos descritores em ciências da saúde (DeCS). 

  A fim de selecionar os artigos componentes desse 

estudo utilizou os seguintes critérios de inclusão: artigos 

publicados em português, inglês e espanhol, originais, na 

íntegra, que retratasse aspectos clínicos e patogênicos da 

colelitíase e artigos publicados e indexados nos referidos 

bancos de dados nos últimos 5 anos (2016 a 2020).  

Foram excluídos: teses, resumos expandidos, cartas ao 

leitor, artigos duplicados e quaisquer outros que não 

atendessem a questão norteadora e que não estivessem 

liberados para a leitura. A análise dos artigos se deu em um 

primeiro momento pela leitura do título e resumo, no qual houve 

o primeiro filtro, avaliando se os selecionados tinham afinidade 

e/ou respondiam à questão de pesquisa e se eram artigos 

disponíveis para leitura, correspondendo aos critérios de 

inclusão. No segundo momento, os artigos da primeira etapa 

eram lidos e, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, 

eram selecionados para o estudo sendo assim obtidos um total 

final de 35 artigos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fisiologia do sistema Hepatobiliar 

O sistema hepatobiliar possui o órgão mais volumoso do 

organismo, o fígado, e esse sistema é irrigado por abundante 

suprimento sanguíneo a partir de dois vasos importantes. A 

ramificação da artéria aorta dá origem a artéria hepática, cujo 

função é fornecer o sangue oxigenado para o fígado. Já a veia 

portal tem a função de fazer os nutrientes da digestão dos 

alimentos no sistema digestório (pâncreas, estômago, baço, 

intestino delgado e grosso), exceto gorduras, sejam 

transportadas primeiramente para o fígado antes de atingir a 

circulação geral (PAULO et. al., 2019). 

O fígado é dividido em quatro lobos (esquerdo, direito, 

quadrado e caudado) e por eles passam ductos que são 

direcionados ao duodeno. No fígado estão presentes o ducto 

hepático direito e esquerdo, que se bifurcam tornando-se o 

ducto hepático comum, que posteriormente se unem ao ducto 

cístico que é conectado a vesícula biliar. Os dois juntos formam 

o ducto colédoco que vai se ligar ao ducto pancreático e 

desembocam na ampola hepato pancreática, local onde 

acontece a mistura da bile junto ao suco pancreático (SAGIAS 

et al, 2010; CARDOSO, et al, 2018). 

A bile é composta por água, sais biliares, colesterol, o 

fosfolipídio lecitina, pigmentos biliares e íons. Tem como função 

de emulsificação de triglicerídeos, transformando essas 

partículas de gordura em moléculas menores e facilitando a 

ação do suco pancreático (lipase pancreática) que se origina no 

pâncreas. É produzida no fígado pelas células dos hepatócitos, 
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para depois ser armazenada na vesícula biliar (CIAULA et. al., 

2018; ROCHA et. al., 2019). 

A liberação da bile é controlada por mecanismos como a 

secreção de colecistocinina do entero-hormônio (CCK) e as 

ações causadas pela estimulação do nervo vago, tanto de 

forma direta como indireta. Essas ações estimulam a abertura 

do esfíncter Oddi, situado na papila maior duodenal, que por 

sua vez permite que a bile e outras enzimas digestivas 

pancreáticas passem para o intestino e facilitem a absorção de 

lipídeos e lipossolúveis e a digestão dos mesmos (BENNINGER 

et. al., 2018; CIAULA et. al., 2018). 

 

Etiologia e fisiopatologia da colelitíase 

 A colelitíase se dá pela formação de cálculos na vesícula 

biliar, ocorrendo uma solidificação de substâncias, decorrente 

do desequilíbrio da homeostase causada nas funções 

metabólicas do colesterol e/ou sais biliares que ocorrem dentro 

da vesícula biliar (NASTAS et al., 2017). 

Alguns autores classificam os cálculos biliares de formas 

diferentes. Segundo Shimabukuro e colaboradores (2017) eles 

podem ser classificados em cálculos de colesterol, pigmentares 

e mistos. Os cálculos de colesterol e os mistos estão presentes 

em 80% dos casos. O cálculo de colesterol é formado em 70% 

por colesterol e os mistos possuem grandes quantidades de 

pigmentos como a bilirrubina. Os pigmentados se subdividem 

em negros e marrons e são formados por bilirrubinas, proteínas 

e sais de cálcio.  

Segundo Nastas e colaboradores (2017) os cálculos 

também podem ser classificados como cálculos puros 

(comumente os de Bilirrubina, Colesterol e Cálcio) e mistos. Os 
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cálculos mistos variam amplamente de forma, consistência e 

tamanho, estes são geralmente formados de colesterol 

adicionados a compostos de cálcio, bilirrubina, glicoproteína e 

restos celulares, além de serem os mais comuns da vesícula 

biliar, independente do sexo ou idade. 

Os cálculos de bilirrubina se apresentam de forma e 

tamanhos diferentes e possuem coloração escura. A bilirrubina 

é um pigmento oriundo da degradação das hemácias pelo baço, 

e seu acúmulo é causado comumente devido a hemólise 

precoce e infecções bacterianas. Os cálculos de cálcio se 

apresentam de diversas formas e tamanhos, são consistentes 

e também apresentam coloração escura. Os cálculos de 

colesterol possuem sua coloração amarelo-esbranquiçados e 

tendem a ocorrer de forma isolada, além de apresentar 

estrutura cristalizada, ocorre normalmente devido ao mau 

hábito nutricional. (SHIMABUKURO et al., 2017; NASTAS et al., 

2017). 

A etiologia da colelitíase, principalmente quando 

associada aos cálculos de colesterol, abrange condições 

hereditárias, fatores nutricionais, secreção intensificada de 

colesterol, redução da motilidade da vesícula e desequilíbrio na 

relação de solubilizantes e colesterol. A relação da litíase biliar 

com fatores nutricionais, foi visto em diversos estudos que 

demonstraram que pacientes portadores da colelitíase afirmam 

consumir quantidades exacerbadas de alimentos hiper lipídicos 

e hipercalóricos, associando ainda, a obesidade como um fator 

de risco para esta doença (LEMOS; TAVARES; DE MATTOS 

DONADELLI, 2019). 

Algumas outras associações para o desenvolvimento de 

cálculos biliares já estão estabelecidas na literatura, entre elas, 
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ser do sexo feminino, resistência insulínica, hipertensão arterial 

e, em homens, aumento nos níveis de testosterona e de 

globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG). Fatores 

relacionados aos hábitos de vida e considerados como 

modificáveis também podem estar relacionados ao 

desenvolvimento da colelitíase. São exemplos o tabagismo, a 

pouca atividade física e o consumo de café (SHABANZADEH 

et al., 2017). 

Verificou-se que o sobrepeso na infância ou adolescência 

aumenta duas vezes mais as chances da ocorrência de cálculos 

biliares, enquanto a obesidade moderada à extrema eleva 

essas chances em até seis vezes. O padrão alimentar 

considerado como saudável, contendo ingestão de frutas e 

verduras está associado com uma redução do risco de 

desenvolver a doença (PROLO et al., 2017; SHIMABUKURO et 

al., 2017). 

A formação do cálculo de colesterol é baseada em fases:  

aumento da produção de colesterol, supersaturação da bile e 

nucleação. A hipersecreção de colesterol ocorre devido um 

desbalanço entre os lipídios e ductos biliares, com isso, os sais 

biliares são insuficientes para a emulsificação do colesterol em 

micelas, causando uma supersaturação na bile, podendo então, 

evoluir para vesículas multilamelares. Essa situação promove 

uma alteração físico-química permitindo que o colesterol saia 

da fase líquida e passe para um estado sólido, promovendo a 

formação de microcristais, o que é denominado como 

nucleação (BAPTISTELLA; WESTON; RIBEIRO, 2018; 

LAMMERT et al, 2016). 

Após a fase de nucleação os microcristais formados 

crescem e se unem uns aos outros, formando assim pequenos 
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filamentos de colesterol, que se unem novamente e formam as 

placas de colesterol que juntamente com outros componentes 

da bile como a mucina, cálcio e bilirrubina formam o cálculo 

biliar (BAPTISTELLA; WESTON; RIBEIRO, 2018; LAMMERT et 

al, 2016). 

Já os cálculos pigmentados, estão mais associados a 

fatores patológicos do que a fatores ambientais, como exemplo 

temos a litíase que ocorre nas anemias hemolíticas e hemólises 

crônicas. Esses cálculos são resultantes do metabolismo 

precoce ou defeituoso da degradação da bilirrubina, 

ocasionando acúmulo de bilirrubina não conjugada e uma 

posterior formação dos cálculos de bilirrubina (LAMMERT et al., 

2016; NASTAS et al., 2017).  

 

Aspectos clínicos e complicações 

A colelitíase, como relatado anteriormente, é a formação 

de cálculos na vesícula biliar. Essa condição ocorre mais 

comumente em sua forma assintomática, não necessitando de 

tratamentos, porém cerca de 20% dos pacientes acometidos 

relatam dores abdominais ou nas costas, febre, náuseas e / ou 

vômitos e icterícia. Além disso, a evolução dessa doença, leva 

a complicações como fístula colecistoduodenal, obstrução dos 

ductos biliares, pancreatites e tantos outros agravos (SONG et 

al., 2020; TAZUMA, 2017).  

A dor, presente na colelitíase sintomática, afeta 

principalmente o quadrante superior direito do abdômen, 

costuma estar associada a alimentação, principalmente de 

alimentos ricos em gorduras, dura cerca de 30 minutos e 

também é conhecida por cólica biliar (KAMAL et al., 2017). 
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Se essa obstrução permanecer, a vesícula tende a 

estender suas paredes tornando-as edematosas, podendo 

ocasionar áreas necrosadas. Na maioria dos casos os cálculos 

tendem a se mover reduzindo o processo inflamatório, porém 

se o cálculo não se desloca a região pode evoluir para isquemia 

e necrose da parede da vesícula e levar a outras alterações em 

regiões próximas anatomicamente (LUCENA et al., 2018). 

Quando ocorre o desenvolvimento desse processo 

inflamatório passamos a chamar esse quadro de colecistite, 

essa condição pode se apresentar de duas formas, sendo elas 

aguda e crônica. A Colecistite aguda é definida como a 

inflamação da vesícula biliar e está associada a colelitíase na 

maioria dos casos (>90%), podendo ser estimulada pela 

inflamação mecânica, inflamação química e inflamação 

bacteriana, que apresenta papel importante em até 85% dos 

pacientes (PEREIRA et al., 2020; NASTAS et al., 2017). 

A colecistite crônica também é causada em sua maioria 

pela formação de cálculos. Nesses casos além da inflamação 

temos um processo de cicatrização que é desencadeado pelos 

múltiplos ataques de cólica biliar, com oclusão temporária do 

ducto cístico. Na maioria dos casos, o diagnóstico da   

colecistite crônica está associado ao da colelitíase sintomática 

(AGUIAR et al, 2020) 

Uma das complicações que podem ocorrer a partir da 

litíase biliar é a fístula colecistoduodenal, uma complicação rara 

e que ao não ser tratada pode levar a consequências graves e 

representa risco de morte ao paciente. As fístulas bilioentéricas 

são outro problema que pode surgir espontaneamente a partir 

da colelitíase, e apresenta-se como uma ligação anormal entre 

o sistema biliar e o trato gastrointestinal. Esta fístula advém de 
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uma erosão na parede do trato biliar e no tubo digestivo e é 

causada pelos processos inflamatórios contínuos, promovendo 

perfurações, fistulização e a saída do cálculo biliar para o trato 

gastrointestinal (RUFINO; CUTRIM., 2020). 

Outra complicação da colelitíase é a pancreatite, esta 

pode estar relacionada a hipertrigliceridemia, onde, após o 

consumo de álcool e formação de cálculos biliares é 

responsável por cerca de 7% dos casos de pancreatite. 

Acredita-se que isso ocorre devido ao acúmulo de ácidos 

graxos livres no pâncreas, resultando a excessiva taxa de 

triglicerídeos que são hidrolisados pelas enzimas do pâncreas. 

Essas enzimas se encontram reduzidas pela dificuldade do 

fluxo, relacionada a obstrução causada pelo cálculo, que 

impede a passagem dessas enzimas. Além disso, a presença 

dos ácidos graxos livres pode causar lesões nas células 

acinares, levando a isquemia e toxicidade (WANG et al., 2016; 

LOPES et al., 2019). 

Uma das mais graves consequências que pode ser gerada 

a partir da litíase biliar é o CVB. Sua associação varia entre 

cerca de 45 a 100% dos casos e possui relação principalmente 

com os cálculos de colesterol (70%). Seu desenvolvimento 

ocorre de um intenso processo inflamatório, seguido de uma 

liberação de fatores de crescimento que realizariam seu efeito 

no epitélio comprometido por marcadores oncogênicos. Esse 

câncer se apresenta de forma silenciosa e por consequência 

possui seu diagnóstico tardio e em estágios avançados 

(SOUZA et. al., 2016).  
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Diagnóstico 

O diagnóstico de colelitíase é realizado a partir da análise 

de vários fatores como a anamnese, exame físico, exame 

bioquímicos e exames de imagem. Apesar da anamnese e do 

exame físico poderem auxiliar no diagnóstico muitos casos 

permanecem assintomáticos e podem ser diagnosticados 

acidentalmente (TAZUMA, 2017). 

Um dos exames de imagem utilizados é a 

ultrassonografia na região abdominal, mas especificamente no 

quadrante superior direto, no qual pode identificar cálculos 

biliares além de líquidos pericolecístico e um possível 

espessamento da parede da vesícula biliar (ROCHA et. al., 

2019; SANTOS et. al., 2016).  

 Pode ser realizada, também, a tomografia 

computadorizada onde a sensibilidade desse exame pode 

chegar a 93%, porém este exame não é acessível facilmente. 

Entretanto, quando juntas, a ultrassonografia com a tomografia 

computadorizada pode ilustrar cálculos fixos na área do 

infundíbulo, próximo à junção do ducto cístico com o hepático 

comum, e dilatação das vias biliares. A 

colangioprancreatografia retrógada endoscópica (CPRE), tem 

seu objetivo observar e tratar as manifestações de doenças que 

atingem ductos sendo biliares e pancreáticos (MATSUO et. al., 

2018; RUIZ, 2017). 

Como dito anteriormente clinicamente, nem sempre é 

fácil diferenciar a sintomatologia associada a problemas 

vesiculares e, muitas vezes, faz-se necessária a combinação 

de alguns exames. Dentre os achados laboratoriais 

relacionados aos quadros de inflamação causados pelos 

cálculos biliares, podemos citar a leucocitose, que comumente 
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será evidenciada durante a análise do hemograma (LEMOS, 

2019) 

Outro exame que pode ser solicitado é a dosagem dos 

níveis circulantes na corrente sanguínea de bilirrubina total e 

suas frações, que é parâmetro para lesão a nível de vesícula 

biliar, principalmente nos casos de obstrução de vias biliares. A 

formação de cálculos pode estar associada a supersaturação 

de colesterol, portanto, é incluído nos exames laboratoriais o 

colesterol total (TC), colesterol de lipoproteína de alta 

densidade (HDL- C), colesterol de lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-C) e triglicerídeos (PAPANDRÉA et. al., 2017; 

SONG et. al., 2020). 

Outros exames bioquímicos, relacionados as lesões 

hepáticas, podem ser solicitados para o diagnóstico. Dentre 

esses exames podemos citar marcadores que monitoram a 

integridade e função dos hepatócitos como: albumina sérica, 

Alanina Aminotransaminase (ALT) , Aspartato 

Aminotransaminase (AST), e exames que monitoram a 

integridade dos ductos biliares como a Fosfatase Alcalina 

(FAL), que é uma enzima presente em células dos ductos, e a 

Gama Glutamil Transferase (GGT) (DE OLIVEIRA et. al., 2017). 

 

Tratamento 

O tratamento para colelitíase vai estar muito relacionado 

a sintomatologia apresentada pelo paciente e aos riscos de 

complicações. Pacientes com colelitíase assintomáticos devem 

ser tratados de forma expectante, evitando operações 

desnecessárias em sua grande maioria, tendo em vista que 

apenas 3% desses pacientes vão apresentar sintomas biliares 

agudos sem que haja manifestação de dor. Porém ainda não 
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existe um consenso geral sobre qual a melhor forma para tratar 

esse tipo de paciente (LEME, 2018).  

A colecistectomia profilática é recomendada em alguns 

casos específicos como por exemplo: pacientes com obesidade 

a partir do grau 3, portadores de problemas hematológico 

associados a hemólise, paciente que já irão passar por cirurgias 

abdominais e pacientes que apresentam risco elevado para o 

desenvolvimento de câncer ( LEMOS et. al., 2019). 

Para pacientes sintomáticos a literatura recomenda a 

realização da colecistectomia desde a sua primeira ocorrência 

de cólicas biliares. A realização da cirurgia também é realizada 

em casos de colecistite crônica e colelitíase acalculosa. Com a 

evolução cirúrgica a colecistectomia convencional foi 

substituída por colecistectomia laparoscópica, no qual o 

paciente tem alta precoce devido ao menor risco de infecções 

nas incisões, além disso é um processo que gera menos dor e 

tem um menor custo (LEMOS et. al., 2019). 

Em pacientes que possuem doenças hepáticas ou 

cardiopulmonares pode ser indicada a terapia farmacológica 

com Ácido Ursodesoxicólico (UDCA). Esse medicamento atua 

como um inibidor da síntese hepática de colesterol levando a 

menores concentrações desse composto na bile. Apesar de 

alguns estudos mostrarem que 65% dos indivíduos tratados 

com UDCA tiveram uma melhora nas manifestações clínicas, a 

taxa de recorrência de litíase é particularmente alta, estando em 

cerca de 50% (DELLA CORTE, 2017). 

 

  



ASPECTOS GERAIS SOBRE A COLELITÍASE: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA 

783 
 

CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados encontrados na pesquisa, pode-

se observar que a etiologia e patogenia da colelitíase estão 

associados a diversos fatores e, destacando a importância do 

conhecimento acerca da natureza multicausal da doença. 

Fatores hereditários, nutricionais, ambientais, biológicos e 

patológicos podem estar associados a formação de cálculos, 

que por sua vez, podem ser constituídos de substâncias 

diferentes e acarretar diferentes consequências. 

Os tipos mais importantes de cálculos biliares são os 

pigmentares e os de colesterol. Os pigmentares, são formados 

principalmente por bilirrubina e mais comumente estão 

associados a doenças hemolíticas. Já os cálculos de colesterol 

são os responsáveis pela maioria dos casos de litíase biliar e 

resultam de condições que levam ao desequilíbrio nas 

concentrações de colesterol no interior da vesícula biliar. Essa 

doença habitualmente ocorre de forma assintomática e quando 

causa sintomatologia não costuma apresentar sinais 

patognomônicos, tornando ainda mais importante a observação 

de fatores associados à sua etiologia e a utilizações de exames 

para a identificação.  

Para o diagnóstico da colelitíase podem ser utilizados 

exames físicos, exames de imagem, como a ultrassonografia e 

a ressonância magnética, e exames bioquímicos, como a 

dosagem de bilirrubina, de colesterol total e suas frações, e 

marcadores de função hepática e de integridade dos ductos 

biliares. Após o diagnóstico as medidas de tratamento se 

baseiam principalmente na observação da evolução do 

paciente (assintomáticos), terapia farmacológica com UDCA e 
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cirurgia com colecistectomia, principalmente por via 

laparoscópica. 

 Nessa perspectiva, é de grande valia ressaltar a 

importância de uma avaliação clínica de qualidade e sua 

associação com exames, a fim de que haja uma correta 

detecção dos casos de colelitíase e um tratamento rápido e 

adequado. Por fim, ressalta-se que o número restrito de 

publicações sobre o tema revela a necessidade de outras 

pesquisas que busquem gerar informações que auxiliem na 

prevenção da litíase biliar, facilitem seu diagnóstico e tornem o 

seu tratamento cada vez mais seguro ao paciente. 
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RESUMO: Com o aumento da tecnologia dos computadores 
facilitou a identificação de imagens através da Tomografia 
Computadorizada (TC), sendo um método de obtenção de 
imagens não invasivo e eficaz na precisão de diagnósticos 
sendo superior a exames convencionais. Essa técnica também 
extingue a distorção das imagens possibilitando medir 
distância, deslocamento, diâmetros e espessuras de 
neoplasias. O diagnóstico das neoplasias é feito inicialmente 
por anamnese clínica, e pelos exames do tipo: exames 
imaginológicos e os exames bioquímicos e histopatológicos. Os 
grandes avanços em relação a radiologia permitiram 
diagnósticos mais precisos. Esses avanços contribuíram para 
facilitar a elaboração de hipóteses diagnósticas para a 
elaboração de um diagnóstico final mais acurado. Com isso, 
esse estudo teve o objetivo de averiguar o perfil dos pacientes 
submetidos a tomografia computadorizada em uma clínica no 
interior da Paraíba, e para isso analisou-se 155 prontuários de 



ANÁLISE DO PERFIL DE PACIENTES SUBMETIDOS A TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA EM CLÍNICA NO INTERIOR DA PARAÍBA 

789 
 

exames de TC. Os resultados encontrados nesse estudo, 
retrataram que nos prontuários analisados ocorreram maior 
frequência do sexo feminino, sendo estas, uma parcela de 
51,8% da amostra, e de modo geral, também prevaleceu uma 
porcentagem relevante com baixo grau de escolaridade,  
histórico de neoplasias na família de 26,5% e fumantes com 
34,8%. Conclui-se que os indivíduos submetidos a tomografia 
computadorizada, dentro do determinado período de análise na 
referida clínica,  não evidenciaram quadro clínico  previsível e 
descrito na literatura como apontamento neoplásico. 
Palavras-chave: Imagem, Perfil de pacientes, Tomografia 

Computadorizada.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é um dos problemas de saúde pública e se 

enquadra nos quatro principais tipos que causam morte 

prematura no mundo. A incidência e a mortalidade por esse tipo 

de patologia vêm crescendo, e em parte pelo fator 

envelhecimento e crescimento populacional, assim como pela 

mudança na distribuição e na prevalência dos fatores de risco 

de câncer, geralmente associados ao desenvolvimento 

socioeconômico. Vê-se uma transição dos principais tipos de 

câncer observados nos países em desenvolvimento, com um 

declínio dos tipos de câncer associados a infecções e o 

aumento daqueles associados à melhoria das condições 

socioeconômicas e introdução de novos hábitos e ações 

relacionados à urbanização, como o sedentarismo, alimentação 

inadequada, álcool, tabagismo e entre outros (BRAY et al., 

2018). 
As neoplasias, de modo geral, tinham como principais 

características se apresentarem de forma progressiva e 
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irreversível. Todavia, com a evolução das tecnologias 

computacionais de última geração em Tomografia 

Computadorizada (TC),  principalmente com o advento dos  

equipamentos Helicoidais, que proporcionam uma percepção 

espacial muito mais nítida que a Tomografia Convencional, e os 

de última linha, ou  Multislice,  também denominados  de multi-

detectores ou multicortes, além de permitirem a obtenção de 

imagens em três dimensões, corroboraram com o diagnóstico 

precoce de diversas patologias, além de possibilitar um melhor 

direcionamento no planejamento de terapias adequadas para 

cada quadro clínico evidenciado (FELIX et al., 2017). 

A estimativa do ano de 2018, mostra que ocorreram no 

mundo 18 milhões de novos casos de câncer (17 milhões sem 

contar os casos de câncer de pele não melanoma) e 9,6 milhões 

de óbitos (9,5 milhões excluindo os cânceres de pele não 

melanoma). O câncer mais incidente é de pulmão (2,1 milhões) 

seguido pelo câncer de mama (2,1 milhões), cólon e reto (1,8 

milhão) e próstata (1,3 milhão). A incidência em homens (9,5 

milhões) representa 53% dos casos novos, sendo um pouco 

maior nas mulheres, com 8,6 milhões (47%) de casos novos. 

Os tipos de câncer mais frequentes nos homens foram o câncer 

de pulmão (14,5%), próstata (13,5%), cólon e reto (10,9%), 

estômago (7,2%) e fígado (6,3%). Nas mulheres, as maiores 

incidências foram câncer de mama (24,2%), cólon e reto (9,5%), 

pulmão (8,4%) e colo do útero (6,6%) (BRAY et al., 2018). 
O Instituto Nacional do Câncer estima para o ano de 

2020 309 mil novos casos de neoplasias em homens e 316 mil 

em mulheres, de diversos tipos como próstata, câncer de 

mama, cólon e reto, estômago, colo do útero, na glândula da 
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tireóide, esôfago, no sistema nervoso central, óvario, e entre 

outros (INCA, 2020). 

Desde o ínicio do uso da tecnologia de imagem da TC, 

tem-se atingido resultados preliminares de pesquisas em 

diversos aspectos clínicos, principalmente no diagnóstico pré-

operatório, estadiamento e diagnóstico diferencial de lesões por 

tumores, mostrando sua importante utilidade (CHUNG et al., 

2019). Devido a energia  usada na TC, oferecem uma qualidade 

superior. A penetração da energia na radiográfica e ruído são 

diferentes em diversos níveis de energia. A radiografia que 

utiliza baixo nível de energia, tem baixa penetrabilidade no 

tecido, mas o ruído da imagem é alto. Enquanto utiliza-se um 

alto nível de energia tem alto poder penetrante no tecido e baixo 

ruído de imagem. A seleção do nível adequado de energia na  

imagem radiográfica pode melhorar o contraste dos tecidos, 

deixando a imagem mais sensível a detecção de lesões 

(CHENG et al., 2019; LIU et al., 2020). 

Considerado o método pelo qual se tem a obtenção de 

exames de imagem menos invasiva, mais prática, rápida, eficaz 

e de uma precisão diagnóstica superior a exames 

convencionais, a tomografia computadorizada é um exame de 

imagem que produz imagens de forma seccionadas com 

gerador de raios X, a mesma foi idealizada por volta de 1967, 

pelo engenheiro elétrico da Inglaterra, chamado Hounsfield, que 

teve como base os conhecimentos do matemático Australiano 

Rádon, feitos em 1917 (SILVA et al.,2017). Embora esta técnica 

ofereça um estadiamento mais preciso, em alguns casos, se faz 

necessária a implantação de estadiamento cirúrgico, sendo 

importante salientar que em comparação a uma radiografia 

convencional, o exame de tomografia computadorizada é 
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imprescindível em prover informações complementares (GARIB 

et al., 2007). 

A radiografia convencional, através de suas imagens 

pode nos mostrar tecidos que tenham um aumento na diferença 

a partir de 10% em sua densidade; entretanto na tomografia 

computadorizada, tem um maior nível de detecção com 

diferenças de densidades de tecidos de cerca de 1% ou menos. 

Com esta tecnologia, é possível ainda, proporcionar maior 

proteção ao paciente, devido ao tempo de aquisição de 

imagens ser menor e influenciar na redução de cerca de quase 

40% na dose de radiação recebida nas exposições (NÓBREGA, 

2017). 

Visto a importância da aplicação da Tomografia 

Computadorizada na excelência do diagnóstico de diversas 

patologias, em especial as neoplasias,  e sabido dessa 

necessidade para obtenção de êxito no tratamento que será 

aplicado posteriormente, este exame torna-se de fato 

recomendado. Logo, a presente pesquisa teve como finalidade 

averiguar por meio de prontuários, o perfil dos pacientes 

submetidos a tomografia computadorizada em uma clínica no 

Interior da Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esse estudo do tipo documental, com abordagem 

quantitativa e de forma descritiva, contou com uma população 

de 155 prontuários, estes sendo os últimos do setor de 

tomografia computadorizada realizados na Clínica Valle 

Imagem, localizada na cidade de Itaporanga, no Sertão da 

Paraíba no período de agosto a setembro de 2018.  
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 A amostra foi selecionada com os seguintes critérios de 

inclusão: ter diagnóstico confirmado para neoplasia através de 

tomografia computadorizada, e como critério de exclusão: os 

diagnósticos indeterminados ou neoplasias inconclusivas. 

Para a realização da pesquisa inicialmente, a fim de 

obter a autorização e confirmação da viabilidade de realização 

desta pesquisa junto a Clínica Vale Imagem, foi apresentado ao 

respectivo gestor os objetivos do estudo bem como os aspectos 

éticos e legais, em seguida solicitou-se a assinatura do Termo 

de Autorização Institucional. Com a devida autorização, o 

projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa, o 

qual, após sua aprovação foi iniciada a coleta de dados. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi 

avaliação dos prontuários dos pacientes submetidos ao exame 

de TC na respectiva clínica. Alguns dados sócios demográficos 

analisados na pesquisa eram referentes a sexo, idade, 

escolaridade,  informações complementares, sendo estas se é 

fumante ou não, e quanto ao fator genético, se possuiam algum 

familiar com histórico de neoplasias ou problemas hormonais. 

Inicialmente, foram avaliadas as questões relacionadas a 

tomografia e utilizadas opções onde indicavam a presença de 

tumor, se a opção fosse positiva, investigava-se no questionário 

o tipo de neoplasia, o orgão e o tecido acometidos, porém, estes 

dados não estavam disponíveis na instituição pesquisada. A 

pesquisa foi aprovada pelo Centro de Ética em Pesquisa sob o 

CAAE: 99871518.0.0000.5181. 

Os dados foram analisados a partir de estatística 

descritiva e do teste quiquadrado por meio do Statistical 

Package for the Social Sciences - SPSS. Para sua análise foi 

utilizada a leitura interpretativa com o foco no referencial teórico 
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para compreensão e discussão dos resultados obtidos. Os 

dados foram apresentados sob a forma de gráficos e tabelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para facilitar o entendimento sobre a pesquisa, os dados 

foram distribuídos em tabelas e gráficos cruzando as 

informações. 

Quanto ao sexo, a amostra caracterizou-se por 65 dados 

do sexo masculino, representando 41,9 % da amostra, e do 

sexo feminino 90 dados, sendo esta uma parcela de 58,1 % da 

amostra obtida, conforme tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição da amostra por sexo, de acordo com os 

prontuários de pacientes submetidos ao exame de TC. 

 Frequência Porcentagem 

Masculino 65 41,9 

Feminino 90 58,1 

Total 155 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 A tabela acima, caracterizada pelo sexo da amostragem, 

descreve uma maior frequência do gênero feminino a exposição 

à tomografia computadorizada. Um estudo feito por Daher et al., 

(2020) que pesquisou a descrição de uma nova maneira de 

medir o angulo de incidência pélvica através da tomografia 

computadorizada verificou na sua pesquisa que a maioria 

também eram do sexo feminino. Enquanto outra pesquisa 

identificou o perfil tomográfico dos pacientes com  Traumatismo 
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Crânio Encefálico (TCE) de grau leve, observando os fatores de 

alto, médio e baixo risco para intervenção neurocirúrgica, bem 

como verificar se a utilização rotineira de TC beneficia esses 

pacientes, mostrou que a maioria eram do sexo masculino 

(66,6%) concluindo que os pacientes com TCE leve, com pelo  

menos um dos sinais ou sintomas de presença de lesões, 

devem ser submetidos à TC de crânio (LESUR et al., 2017). 

No estudo de Tavares e Trad (2005), observaram que 

desde o fim do século passado, iniciaram-se considerações 

acerca dos hábitos e desordens genéticas que indicam 

potenciais sinalizadores para o surgimento de câncer, dentre 

eles destaca-se o uso de anticoncepcionais, gravidez tardia, 

alimentos geneticamente modificados, dietas habituais entre 

outros. Diante do exposto na literatura, além dos hábitos 

comumente identificados em ambos os gêneros, pacientes do 

sexo feminino apresentam maior predisposição ao 

desenvolvimento de neoplasias, ao se  considerar o uso dos 

anticoncepcionais e da própria fisiologia do corpo que gera uma 

nova vida.  

Campolo González et al. (2018) descreveram a 

frequência relativa e a distribuição de neoplasias das glândulas 

salivares segundo idade, sexo e localização anatômica, de 

pacientes avaliados ao longo dos últimos 10 anos no 

Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital das Clínicas da 

Pontifícia Universidade Católica do Chile. Os autores 

observaram que dos 286 casos registrados, 100 (34,9%) 

pacientes do sexo masculino e 186 (65,0%) pacientes do sexo 

feminino, com proporção homem-mulher de 1:1,86. Dentro das 

neoplasias salivares benignas foi registrada uma proporção 

semelhante, os pacientes do sexo masculino foram 78 e sexo 
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feminino 152 com uma razão homem-mulher de 1:1,95. Por fim, 

no grupo de malignidades, os pacientes do sexo masculino 

foram 22, enquanto os pacientes do sexo feminino foram 34, 

com proporção homem-mulher de 1:1,54 

O INCA estima que para o ano de 2020, os principais 

tipos de câncer entre as mulheres, exceto o câncer de pele não 

melanoma, estão o câncer de mama (com 29,7%), cólon e reto 

(9,2%), colo do útero (7,5%), pulmão (5,6%) e tireoide (5,4%). 

O câncer de pele não melanoma configura com 27,1% de todos 

os casos de câncer em homens e 29,5% em mulheres (INCA, 

2020). 
A tabela 2 apresenta informações relacionadas à 

ocorrência de neoplasias e histórico genético familiar, onde 

26,5% dos casos tinham histórico de neoplasias contra 73,5% 

que não tem ou tiveram casos de neoplasias em sua família. 

Segundo a International Agency for Research on Cancer (IARC, 

2012) apesar de uma maior parcela não ter constado em 

prontuário a existência dessa carga genética as neoplasias 

ainda são preocupantes em todo o mundo, sendo esta patologia 

responsável por uma, em cada seis mortes no mundo, onde 

mais de 14 milhões de pessoas desenvolvem câncer todos os 

anos com uma estimada crescente até o ano de 2030. Os 

avanços tecnológicos e ações para identificação prévia podem 

reduzir esse número, visto que facilitam o tratamento inicial. 
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Tabela 2. Histórico familiar de neoplasias, de acordo com os 

prontuários de pacientes submetidos ao exame de TC. 

 Frequência Porcentagem 

Sim 41 26,5 

Não 114 73,5 

TOTAL 155 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 Torres et al. (2016) analisaram dados epidemiológicos de 

pacientes acompanhadas por neoplasia mamária em um 

hospital de Fortaleza analisando através de um estudo 

transversal observacional, descritivo e retrospectivo de base 

hospitalar. A população do estudo constituiu-se de todos os 

prontuários de pacientes do sexo feminino, com idade acima de 

18 anos. Ao que se refere ao histórico familiar de outras 

neoplasias, os autores perceberam que em 45,1% (28/62) 

estava presente, sendo as principais: útero, próstata e 

estômago (14,6%), seguidas de orofaringe (12,2%), fígado e 

pulmão (9,7%). 

Khushalani et al. (2020) ao determinarem o nível de 

conscientização para dois fatores de risco conhecidos para o 

câncer de mama - histórico familiar e consumo de álcool entre 

mulheres jovens de 15 a 44 anos nos Estados Unidos; e 

examinarem os fatores socioeconômicos associados à 

conscientização desses fatores de risco, constataram que a 

prevalência de histórico familiar positivo para câncer de mama 

entre mulheres de 15 a 44 anos foi de 29%, e 88% das jovens 

sabiam que um histórico familiar positivo do câncer de mama 

também é um fator de risco para desenvolvê-lo. 
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 O presente estudo, também investigou o grau de 

escolaridade dos indivíduos (Figura 1), sendo os resultados 

distribuidos em, aqueles que tem até o ensino fundamental, 

médio e superior. A amostra de 155 dados foi mostrado que 

34,2% das pessoas totalizando 53 dados tinham como grau de 

estudo o ensino fundamental, 28,4% ou seja, 44 pessoas 

apresentavam grau de escolaridade até o ensino médio, e 

16,1% da amostra, em seus 25 sujeitos faziam parte do grupo 

que estavam ou concluiram o ensino superior e em 21,3% da 

amostra não constava grau de escolaridade, totalizando 33 dos 

155 indivíduos. 

 

Figura 1. Distribuição do grau de escolaridade, conforme 

análise dos prontuários de pacientes submetidos ao exame de 

TC. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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A maior frequência dos indivíduos foi com escolaridade 

registrada até o ensino fundamental, em segundo lugar ficam 

aqueles que possuem ensino médio, em seguida, estão os que 

não constam registro em protuário sobre o grau de 

escolaridade, e por últimos aqueles que possuem ou estão 

cursando ensino superior. Os dados corroboram de certa forma, 

positivamente a literatura que diz de modo que a maior 

frequência registrada esteve entre aqueles que possuem 

escolaridade mais baixa. 

Maçaneiro et al. (2015) analisaram o nível de informação 

de adultos sobre Doenças Periodontais e constatou que o grau 

de escolaridade influenciou significativamente nas questões 

sobre conceito de placa bacteriana e manifestações clínicas 

das doenças periodontais. Para as outras questões, mesmo 

não havendo diferença estatisticamente significativa, a 

frequência de respostas classificadas no nível satisfatório foi 

maior para os portadores de ensino médio e/ou superior, 

quando comparados aos sujeitos com ensino fundamental. 

Kilpeläinen et al. (2020) estimaram a associação entre 

nível de escolaridade e modalidade de tratamento e, 

posteriormente, sobrevida de pacientes com câncer de próstata 

analisando 9255 pacientes do sexo masculino e destacaram em 

seus resultados que no câncer de próstata, o menor nível de 

escolaridade está associado a pior sobrevida e homens com 

nível superior são tratados com intenção mais radical. 

 No que diz respeito ao fator hormonal dos pacientes 

submetidos à tomografia computadorizada, os resultados 

apresentaram uma frequência de apenas 4,5% dos indivíduos 

submetidos à tomografia computadoriza com problemas 
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hormonais totalizando 7 dados registrados, quanto aos que não 

tinham em sua ficha de observação de problemas hormonais, 

esses representaram 95,5% da amostra, totalizando 148 

indivíduos, conforme figura 2. 

 

Figura 2. Frequência de pacientes com problemas hormonais, 

conforme análise dos prontuários daqueles submetidos ao 

exame de TC. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Pesquisas realizadas por anos, incluindo estudos 

epidemiológicos mostraram uma acentuada evidência entre a 

utilização de contraceptivos hormonais de forma oral a um mais 

elevado risco de neoplasia,um dos estudos publicado no ano de 

2002 revela os Anticoncepcionais Orais (ACO) como um forte 

predisponente do risco de Câncer de Colo do Útero (CCU), em 

mulheres (ALDRIGHIET et al., 2002). Um trabalho da 

International Agency for Researchon Cancer (IARC) feito com 
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pesquisas efetuadas em oito países, incluindo o Brasil, afirma 

que os ACO é sim um potente co-fator no risco do CCU. 

O estudo de Torres et al. (2016) mostrou que 20,3% das 

mulheres faziam terapia hormonal com duração de 1 a 10 anos 

no qual os autores objetivaram nessa pesquisa verificar os 

fatores de risco mais prevalentes, os dados demográficos e os 

achados ao exame físico e aos exames complementares de 

uma população de pacientes em acompanhamento por câncer 

de mama em um hospital de Fortaleza, a fim de contribuir para 

a elaboração de estratégias que visem à detecção precoce 

dessa neoplasia. 

 Souza et al. (2019) pesquisaram sobre a relação entre 

terapia de reposição hormonal no climatério e o 

desenvolvimento de neoplasias por meio de estudo secundário 

do tipo revisão bibliográfica e encontraram que a reposição de 

Estrógeno e Progestágenos apresentou maior risco de câncer 

de mama em relação à reposição de Estrógeno Isolado. 

Embora, o uso de progestágenos, evidenciou maiores 

benefícios em mulheres com antecedente de endometriose ou 

câncer de endométrio.  

Os resultados da pesquisa com relação aos fumantes foi, 

de uma frequência de 34,8% da amostra coletada, sendo 

fumantes totalizando um número de 54 pessoas, e os não 

fumantes representando uma porcentagem de 65,2% da 

amostra, sendo uma parcela composta por 101 indivíduos, de 

acordo com a figura 3. 
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Figura 3. Frequência de fumantes, segundo análise dos 

prontuários de pacientes submetidos ao exame de TC. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Esses dados corroboram com o estudo de Torres et al. 

(2016) que ao analisarem prontuários de mulheres com idade 

acima de 18 anos, que estavam em acompanhamento 

ambulatorial por neoplasia mamária em um hospital de nível 

terciário de Fortaleza (CE), durante os anos de 2008 a 2014 que 

32,7% delas estava presente o tabagismo. 

A neoplasia de pulmão é a mais evidente causa de morte 

relacionada ao câncer em todo o mundo, tomando a segunda 

posição em termos de mortalidade geral, com relação a 

sobrevida em 5 anos é muito baixa, por volta de 7 a 21%. O 

tabagismo é um forte fator de risco para o surgimento da 

neoplasia estando diretamente ligada com a carga tabática 

(CARVALHO et al., 2016; JAMAL-HANJANI, et al., 2017). 

Kumar et al. (2020) corroboram o pensamento anterior 

enfatizando que este tipo de neoplasia tem destaque na 

atualidade por ser o que apresenta maior incidência a nível 

mundial 2% ao ano; observa-se no ano de 2012 a incidência de 

1,83 milhão de novos casos, sendo estes: 1, 24 milhão em 

homens e 538 mil em mulheres. Em 2014, a previsão foi de 
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27.330 novos casos, sendo 16.400 em homens e 10.930 em 

mulheres. 

Segundo o INCA as estimativas para o ano de 2020 das 

taxas brutas e ajustadas de incidência por 100 mil habitantes e 

do número de casos novos de câncer, segundo sexo e 

localização primária no Brasil, estão o câncer de próstata, para 

os homens, e câncer de mama para as mulheres. Cita também 

como principais neoplasias entre ambos os gêneros câncer de 

traqueia, brônquio e pulmão, estômago e cavidade oral (INCA, 

2020). 

Segundo as taxas padronizadas de DALYs atribuíveis ao 

tabagismo ativo e passivo, no Brasil, em 2015 os fumantes tem 

mais chances de adquirir diversas doenças, como doenças 

cardiovasculares, doenças digestivas, doenças respiratórias 

crônicas e neoplasias (JOSÉ et al., 2017). 

Em estudo feito por Lerman et al. (2020) com o objetivo de  

identificar fatores prognósticos associados a desfechos ruins 

após a radioterapia para câncer anal, a partir da ánalise de 

prontuários de 171 pacientes tratados por radioterapia para 

câncer anal não metastático, onde foram relatadas 

características dos pacientes, tumores, tratamentos e 

desfechos, encontraram que o tabagismo dos pacientes está 

associado ao aumento do risco de recidiva do câncer anal. 

 

CONCLUSÕES 

 

Pôde-se concluir que dentro dos parâmetros dos exames 

analisados, os indivíduos submetidos a tomografia 

computadorizada na referida clínica, ocorreram maior 

predominância de pacientes do sexo feminino e de baixa 
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escolaridade, que ao mesmo tempo, de acordo com as 

literaturas consultadas, não evidenciaram perfil neoplásico, 

sendo recomendado novos estudos para maior confirmação 

desses resultados.  
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RESUMO: O gênero Aloe L. está inserido na família 
Asphodelaceae, que apresenta aproximadamente 18 gêneros e 
800 espécies, dentre elas a mais cultivada e utilizada é a 
babosa, como é conhecida popularmente. A Aloe vera dispõe 
de diversas propriedades imunorregulatórias, anti-inflamatórias 
e antioxidantes, que são amplamente utilizadas para aplicações 
biomédicas, farmacêuticas e na área de cosméticos. Dessa 
forma, este trabalho tem o intuito de avaliar o potencial 
antioxidante do Aloe vera no tratamento de sintomatologias que 
não apresentaram um recurso terapêutico eficaz. O estudo, foi 
realizado por meio de uma revisão sistemática, com artigos 
disponíveis na base de dados PUBMED com um recorte 
temporal de 5 anos (2015 a 2020), utilizando as seguintes as 
palavras-chaves “Xanthorrhoeaceae” AND “antioxidants” or 
“Aloe vera”. Dentre os 223 artigos encontrados, somente 20 
enquadraram-se perante os critérios de elegibilidade. A 
utilização da Aloe vera, mostrou-se eficaz atuando como um 
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agente anti-inflamatório, antioxidante, anti-apoptótico 
imunoregulador e demonstrando efeitos protetivos em vários 
tecidos e órgãos, tanto em humanos quanto em modelos 
animais. Além de atuar na redução da assiduidade de 
aberrações cromossômicas e evidenciando características 
antioxidantes relevantes nas mais variadas abordagens 
clínicas, por meio da junção de vários componentes ativos 
como o hidrato de chatequina, ácido caféico, ácido ferúlico, 
ácido elágico e quercetina. 
Palavras-chave: Aloe vera. Produtos naturais. Antioxidantes. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A utilização de plantas medicinais para fins terapêuticos 

consiste em uma prática antiga destinados a cuidados primários 

de saúde ou tratamento de determinadas patologias, além de 

apresentar menos efeitos colaterais, quando comparado com 

outras substâncias presentes no mercado (SHARMA et al., 

2018). Além disso, cerca de 40% da disponibilidade dos 

medicamentos são provenientes diretamente ou indiretamente 

de produtos naturais, proporcionando um aumento no comércio 

internacional de plantas medicinas em diversas localidades 

(CALIXTO et al.,2005; RODRIGUES et al., 2018).  

Tendo em vista, que representam uma importante fonte 

química de biossíntesse para diversos compostos 

potencialmente ativos, que podem servir de moldes estruturais 

para a elaboração de substâncias sintéticas (BELKHEIR et al., 

2016; LI et al., 2020). Desse modo, a investigação quanto as 

características químicas, fotoquímicas e o teor de metais 

pesados são imprescindíveis para determinação do composto 

que será utilizado (LACERDA, 2016). 
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 É possível evidenciar na composição de um composto 

vegetal metabólitos primários e secundários. Sendo os 

metabólitos primários, responsáveis por suprir as necessidades 

básicas da planta, atuando em fatores associados com a 

sobrevivência. Enquanto os metabólitos secundários, 

correspondem a biomoléculas sintetizadas das plantas, com 

intuito de fornecer proteção perante ataques predatórios. Além 

disso, alguns tipos de metabólitos também dispõem do 

potencial de conferir características fenotípicas como: cor, odor 

e sabor (OZ et al., 2015). Portanto, a pesquisa quanto as 

proporções desses respectivos metabólitos deve ser efetuada a 

fim de que o meio em que a planta está inserida pode influenciar 

no seu metabolismo (LACERDA et al.,2016). 

 No Brasil, a utilização das plantas para fins medicinais 

tem sido amplamente difundida, tendo em vista a facilidade do 

seu acesso. De acordo, com os dados disponibilizados pelo 

Ministério da Saúde entre 2013 e 2015 a busca por tratamentos 

naturais e fitoterápicos cresceram 161%. Além disso, nesse 

mesmo contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

observou que 80% da população mundial já utilizou alguma 

planta a fim de aliviar determinada sintomatologia. Contudo, 

somente 30% foi mediante alguma indicação médica 

(VITORINO, 2018).  

 O gênero Aloe L. está inserido na família Asphodelaceae, 

que apresenta aproximadamente 18 gêneros e 800 espécies, 

dentre elas a mais cultivada e utilizada é a babosa, como é 

conhecida popularmente. Apesar de serem plantas nativas do 

norte da África, é considerada uma herbácea que dispõe de um 

bom desenvolvimento em qualquer tipo de solo, sendo mais 

propícios e adaptativos em solos leves e arenosos, além disso 
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não necessitam de muita água. Suas folhagens medem cerca 

de 30 a 75 centímetros de comprimento e podem pesar até 2,3 

kg (MARZANNA et al., 2019). Enquanto, as suas flores 

possuem uma tonalidade branca-amarelada com formato 

tubular. Na literatura, são  encontradas, como: Aloe 

barbadensis Mill. Aloe barbadensis var. chinensis Haw., Aloe 

perfoliata var. vera L., Aloe chinensis Bak. e Aloe vera var. 

chinensis Berger (GUPTA; RAWAT, 2018; ZHANG  et al., 

2018). 

A Aloe vera apresenta os seguintes constituintes 

químicos: aloquilodina, aloína (purgativo), aloetina, ácido 

pícrico, aloeferon (cicatrizante), resinas, mucilagem e vitaminas 

E e C. As vitaminas B1, B2, B6, C, ß-caroteno, ácido fólico, 

colina, e α-tocoferol e os minerais, que atuam como 

antioxidantes naturais, dependem do local onde é cultivada, 

podendo sofrer alterações em sua composição química uma 

vez que dispõem em sua composição mais de 75 

polissacarídeos (BUENO; PAULA 2016; BRANDÃO et al., 

2016). Os compostos fenólicos são responsáveis por quelar 

íons metálicos e por atuar como catalisadores em reações de 

oxidação. Essas estruturas aromáticas, denominados de 

flavonoides são constituídos por poli-hidroxilados naturais que 

são distribuídos em ampla escala em plantas com o intuito de 

eliminar os radicais livres, como o superóxido, que são 

responsáveis por formar complexos com íons metálicos 

catalíticos, tornando-os inativos  (RAHMAM; CARTER; 

BHATTARAI, 2017). Já os antioxidantes apresentam a 

capacidade de impedir a oxidação de outros compostos. Logo, 

a concentração de vitaminas antioxidantes, como: A, C, E e os 

carotenoides em conjunto com os compostos fenólicos, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28216559
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carter%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28216559
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhattarai%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28216559
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permitem que essas matérias-primas sejam considerados 

eficazes e seguros para realizar a oxidação lipídica (HES et al., 

2019). 

A parte da A. vera que é utilizada para fins terapêuticos 

e medicinais é a folha. Deste modo, para extrair o máximo de 

concentração dos seus princípios ativos, é indicado que a 

planta não seja regada por um período de cinco dias antes de 

sua colheita (LIU et al., 2019). Os principais bioativos do A. vera, 

possuem atividades de imunorregulação, anti-oxidação, 

anticâncer, cicatrizações de feridas, neuroproteção, 

antibacterianos, anti-inflamatórios, e está amplamente sendo 

utilizada para aplicações biomédicas, farmacêuticas e na área 

de cosméticos (RAHMAM; CARTER; BHATTARAI, 2017; LIU et 

al., 2019). 

Nesse sentido, o presente estudo tem o objetivo de 

avaliar o potencial antioxidante do Aloe vera no tratamento de 

sintomatologias que ainda não apresentaram um recurso 

terapêutico eficaz. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Foram analisados os artigos na língua inglesa disponíveis 

na base de dados PUBMED com um recorte temporal de 5 anos 

(2015 a 2020), utilizando as palavras-chaves 

“Xanthorrhoeaceae” AND “antioxidants” or “Aloe vera”. Os 

critérios de inclusão usados para seleção dos artigos foram os 

seguintes: (1) Artigos que relatassem a respeito das 

propriedades antioxidantes da Aloe Vera em seus resultados; 

(2) Trabalhos na língua inglesa; (3) Artigos que estivessem no 

formato de revisão de literatura, relato de caso e estudos in vitro 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28216559
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carter%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28216559
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhattarai%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28216559
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e in vivo. Enquanto, aos critérios de exclusão, foram: (1) 

Abordassem outras características químicas, bioativas e 

fitoquímica da A. vera; (2) Artigos que não relatassem sobre a 

atividade antioxidante da Aloe vera; (3) Trabalhos que 

abordassem a respeito da atividade antioxidante de outras 

espécie de plantas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A seleção bem como os critérios de inclusão e exclusão 

dos trabalhos selecionados estão descritos na figura 1. 

 

Figura 1. Critérios de seleção e exclusão adotados no estudo. 

 
Fonte: Autoria própria dos colaboradores do estudo. 
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 De 223 artigos encontrados na base de dados PUBMED,  

somente 20 atenderam aos critérios de elegibilidade para 

composição dos resultados, que apresentavam em seu texto 

uma abordagem clara a respeito do potencial antioxidante da 

Aloe vera. 

O evento fisiológico associado ao metabolismo celular é 

a oxidação. Sendo, impossível evitar lesões bioquímicas 

associadas a atuação de moléculas oxidantes. Existem 

diversos fatores que podem aumentar os níveis de substâncias 

ou radicais livres como a poluição ambiental (POMATTO et al., 

2018), consumo de álcool, tabagismo, exposição ao sol, 

estresse e o desequilíbrio alimentar (KUMAR et al.,2017). O 

termo radical livre, refere-se a qualquer átomo ou molécula que 

compreenda um eletrão não emparelhado, que apresente a 

capacidade de modificar a reatividade do átomo ou molécula, 

sendo na maior parte dos casos mais reativo do que o elemento 

não-radical.  Já os que apresentam o eletrão não emparelhado 

relacionado com o oxigênio, são denominados espécies 

reativas de oxigênio (ROS) (SANTOS, 2018).  

 Os radicais livres mais produzidos são o radical hidroxil 

(OH-), superóxido (O2) ou o óxido nítrico (NO), durante o 

metabolismo fisiológico. O radical OH, apresenta um tempo 

curto de vida levando em consideração a sua instabilidade, e 

sua produção recebe mais atenção quando há exposição à 

radiação eletromagnética com baixo comprimento de onda  

KANAKARAJU et al., 2018). O superóxido, não é tão reativo 

como o OH. Em contrapartida, pode ser gerado de forma 

proposital. Apresentando como fonte, uma pequena porção de 

oxigênio para sua formação. A partir da ativação das células 

fagocitárias pertencentes ao sistema imunológico como 
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neutrófilos, macrófagos, eosinófilos e monócitos, o O2 é 

liberado a fim de atuar como um meio protetor perante um 

agente invasor. Deste modo, a resposta inflamatória aguda 

sendo capaz de apresentar lesões. Contudo, em casos de 

cronicidade esse processo é altamente nocivo. Já o NO, é 

considerado menos reativo como o O2, entretanto em 

determinadas condições pode apresentar toxicidade. Esse 

radical, está associado com funções relacionadas a 

vasodilatação e a neurotransmissão (SANTOS, 2018). 

Há uma série de estudos, que relataram a respeito do 

potencial terapêutico de plantas do gênero Aloe, sendo sua 

atividade terapêutica não correlacionada somente  um com 

componente fitoquímico de maneira individual. O metabolismo 

aeróbio nas células, consiste no fator responsável pela 

formação de radicais livres. Sendo o seu excesso,  um fator 

contribuinte para o desequilíbrio da homeostase do corpo e o 

consequente aumento dos níveis de produção dos radicais 

livres, resultado em doenças degenerativas. Dessa forma, os 

mecanismos antioxidantes, dispõem da capacidade de realizar 

uma doação de elétron em radical livre, ocorrendo uma auto-

oxidação e a consequente proteção de biomoléculas perante 

danos oxidativos (KUMAR et al.,2019). Sendo, capazes de 

exibir o potencial de retardar ou coibir a oxidação em 

contrações ideais (RODRIGUES et al., 2018).  

Os mecanismos antioxidantes presentes no organismos, 

é a glutationa peroxidase (GPx) que consiste em um tri-

peptídeo que atua na proteção contra o dano oxidativo 

proveniente da radiação ionizantes. Já o Superóxido Dismutase 

(SOD), está associado com a dismutação do superóxido em 

peróxido de hidrogênio e oxigênio. Enquanto, a catalase 
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apresenta a capacidade de neutralizar ROS e realizar a 

conversão de H2O2 em água e oxigênio (BALA et al.,2018). 

Além disso, a vitamina E, carotenoides, vitamina C, flavonoides 

e antioxidantes fenólicos presentes na Aloe vera também 

demonstram efeitos durante a presença com ROS (HAMUMAN 

et al., 2008; RODRIGUES et al., 2018; KUMAR et al.,2019).  

 O gel de Babosa, já demonstrou a capacidade de 

eliminar radicais livres. Sendo os extratos da cascas de folhas 

de Aloe vera contendo compostos fenólicos totais também 

exibindo um efeito protetivo contra ROS considerável.  Em 

pacientes diabéticos, ocorre processos de auto-oxidação da 

glicose e a glicação de proteínas, ocasionando um aumento nos 

níveis de radicais livres, que catalisa a peroxidação lipídica. 

Sendo, a A. vera  portadora de um mecanismo de redução da 

glicação enzimática atuando como antioxidante, sugerindo seu 

uso em pacientes diabéticos (KUMAR et al.,2019).  

Um dos principais fatores que resulta no excesso de 

formação de ROS é a radiação (BALA et al., 2019).  A radiação 

ionizante colabora para o surgimento de lesões, 

proporcionando modificações pertinentes em moléculas 

biologicamente essenciais, ocasionando um desequilíbrio na 

homeostase de mecanismos antioxidantes. Deste modo, as 

alterações na integridade das fitas do DNA proporcionando 

aberrações cromossômicas, bem como a formação 

micronúcleos. No estudo de BALA (2020), o extrato de A. vera 

reduziu a assiduidade de aberrações cromossômicas, 

corroborando com a associação positivas com a presença de 

ROS e danos ao DNA. No estudo anterior de BALA  (2019), foi 

constatado como resultado em sua pesquisa o potencial 

radioprotetor da Aloe vera em tecidos hepáticos, renais e 
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testiculares de roeadores, após exposição a radiação. Em seu 

trabalho atual, a A. vera foi utilizada no pré-tratamento durante 

a irradiação de modelos animais com o raio-X, demonstrou a 

redução dos prejuízos aos danos histopatológicos, bioquímicos, 

hematológicos e ao DNA. Esse resultado pode ser em 

decorrência do seu potencial antioxidante, potencial anti-

inflamatório e anti-apoptótico, já descrito anteriormente na 

literatura e na Figura 2 (PATIL et al., 2015; KUMAR et al., 2017; 

SALEHI et al., 2019; BAHRAMI et al., 2020). 

 

Figura 1: Propriedades terapêuticas da Aloevera. 

 
Fonte: KUMAR et al., 2019. 
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Através da exposição crônica a substâncias fontes de 

radiação, como durante procedimentos médicos e terapêutico, 

mediante a duração da exposição, dose absorvida, intervalo 

entre as sessões e a suscetibilidade dos tecidos, ocorrem uma 

sequência de manifestações clínicas, que podem ir desde 

surgimento de lesões na epiderme até o acometimento do 

sistema hematopoiético levando a supressão da medula óssea, 

leucemia e anemia (BALA et al., 2019). Foi necessário o 

desenvolvimento de radioprotetores, devido aos riscos 

iminentes provocados pela radiação (BALA et al.,2018). O 

potencial da Aloe vera pode auxiliar contra o impacto negativo 

da radiação, principalmente em pacientes que estão 

submetidos a regimes quimioterápicos. Os danos da radiação 

são principalmente ao DNA através do processo de oxidação 

de purinas e pirimidinas e fragmentação de fitas simples e dupla 

ou cluster (BALA et al., 2018), seguido da formação de radicais 

livres e de respostas anti-inflamatórias na região de contato. 

Devido aos seus 70 componentes ativos, viabilizam, por 

exemplo a sua entrada no tecido da pele proporcionando o 

fornecimento de nutrientes, aumento da oxigenações de 

feridas, redução da quantia de tecido morto possibilitando a 

neutralização de efeitos negativos oriundos do contato com a 

radiação (FARRUGIA et al., 2019). 

 No entanto, um estudo de fase III realizado no ano de 

2015, analisou as reações de 248 pacientes em radioterapia 

contra o câncer de mama. Sendo, agrupados em três grupos: 

placebo contendo Aquatrix II, emulsionante Lexamul 561, metil 

parabeno, dimeti (77 pacientes), creme de aloe  possuindo 

cone, miristato de isopropila, propilenoglicol, álcool cetílico e 

esteárico emulsionantes ácidos e trietanolamina (81 pacientes) 



AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE DA ALOE VERA: UMA 
REVISÃO DA LITERATURA 

819 
 

ou pó não metálico ou amido de milho para bebês (79 

pacientes).  Uma semana após o contato com a radioterapia, 

foram relatadas pelas pacientes reações agudas como eritema, 

descamação seca e úmida e erupções cutâneas na pele. 

Evidenciando que o creme de babosa não apresentou o 

resultado esperado para as reações cutâneas ocasionadas 

após o contato com a radiação. Contudo, demonstrou um efeito 

significativo nos scores de dor da radiação entre os braços dos 

estudos, quando comparado com o grupo placebo (FARRUGIA 

et al.,2019). Em contrapartida, os benefícios da A. vera 

mediante queimaduras provenientes de raio-X e rádio, foram 

reconhecidos em 1930. Estudos recentes evidenciaram, a 

proteção perante o dano testicular de camundongos por 

irradiação de raios-x, por intermédio da administração do 

extrato em gel da Aloe vera. Além disso, outras pesquisas já 

relataram a proteção contra lesões intestinais, reações na pele, 

danos hepáticos acarretados por radiação através do uso da A. 

vera(BALA et al ., 2017; BALA et al.,2018). 

 As espécies reativas de oxigênios também estão 

associadas com a inflamação, por isso que há justificação do 

uso da A. vera na cicatrização de feridas. Tendo em vista, que  

a coordenação de eventos celulares e moleculares que atuam 

na reepitelização e reconstrituição do tecido. As plantas 

medicinas, apresentam a capacidade de neutralizar, sequestrar 

e inibir a ação de compostos que geram ROS, sendo as 

melhores fontes de antioxidantes. Esse efeito, consiste na 

combinação de diversos eventos químicos, como quelação de 

metal, eliminação dos radicais livres por doação de hidrogênio, 

inibição enzimática, não prosseguimento do radical como 

consequência da oxidação e potencial redox. Além disso, já foi 
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evidenciado sua atuação na inibição da oxidação do ferro. E 

seus constituintes como o cálcio, magnésio, potássio, cobre e 

zinco que poderiam serem os responsáveis pelo potencial 

antioxidante, tento em visto que são importantes para a função 

de diversas enzimas associadas em vias metabólicas 

(RODRIGUES et al.,2018). 

 A doença de Crohn e a colite ulcerosa, consistem em 

doenças inflamatórias intestinais (DII), que ocasionam diarreia, 

sangramento e dor abdominal. Além disso, são patologias 

imunomediadas, que envolvem terapias, que são relacionados 

com o aumento da incidência de infecções, reações locais e 

malignidade. Dessa forma, a busca por medicamentos 

complementares e alternativos (CAM), aumentaram entre os 

indivíduos que apresentam DII, a fim de auxiliar o controle dos 

sintomas. O tratamento que utiliza CAM dispõe como base as 

ervas, suplemento dietéticos e probióticos. Dessa forma, a 

preparação de gel de Aloe vera, foi utilizada como uma fonte 

terapêutico para animais portadores de colite induzida por 

dextrano-sulfato de sódio, sendo possível observar uma 

melhora na lesão do tecido do cólon (BAHRAMI et al.,2020). 

O Fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e o leucotrieno 

B4 plasmático apresentaram uma redução em seus níveis após 

suplementados com componentes de babosa quando 

comparado com o grupo controle (PICADO et al., 2020). No 

estudo de BAHRAMI (2020), foi abordado acerca da colite 

ulcerativa (UC), que proporciona ao pacientes sintomas como a 

perda de peso, úlceras, inflamação e diarreia. Sendo, 

caracterizada como uma inflamação intestinal crônica. O gel de 

Aloe vera foi utilizado a fim de analisar seu potencial terapêutico 

antioxidante, protetores, anti-inflamatórios e cicatrizante na UC 
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induzida por ácido acético em modelos animais. Logo, o gel de 

Aloe vera expos um resultado satisfatório para o uso no alivio 

dos sintomas e como prevenção em paciente com propensão a 

desenvolver UC. Apesar do seu mecanismo de ação não ser 

totalmente conhecido, há hipótese de que seja por meio da 

inibição da ciclooxigenase (SAHEBNASAGH et al., 2017), visto 

que esse processo proporciona propriedades anti-inflamatórias 

e antioxidantes, permitindo sua atuação como um recurso 

terapêutico no tratamento de queimaduras, cicatrização e 

diminuição da vasoconstrição (FARRUGIA et al., 2019).  

 A incapacidade progressiva de abrir a boca em 

decorrência da inflamação e fibrose progressiva em tecidos 

submucosos, é denominada como fibrose submucosa oral. 

Consiste, em uma doença multifatorial e com uma patogenia 

não especificada. Além disso, os recursos terapêuticos 

disponíveis incluem a submissão do paciente a esteróides, IFN-

gama, excisão cirúrgica, e etc. Em decorrência de suas 

propriedades  bioativas a Aloe vera consegue atuar na 

cicatrização de feridas. Dessa forma, PATIL (2015), decidiu 

realizar uma comparação entre o potencial da espirulina e da A. 

vera perante a fibrose submucosa oral. Havendo uma melhora 

significativa na abertura da boca e úlcera/erosões/vesículas nos 

grupos que receberam espirulina do que quando comparado 

com o os indivíduos que foram submetidos a A. vera (p<0,05). 

Sendo, ambos os grupos demonstrando, sem significância 

estatísticas (p> 0,05), progresso na percepção de queimação e 

dor correlacionada com a lesão, sem efeitos colaterais 

evidentes. 

 Os efeitos imunomoduladores do gel de A. vera, é devido 

a ativação de células de macrófagos, que estimula a produção 
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de óxido nítrico, secreta citocinas como a TNF- α, IL-1, IL-6 e 

interferon alfa (INF-α) e exibe marcadores de superfície celular. 

A polpa de A. vera possui o metabólito secundário lignina como 

um constituinte abundante, que apresenta a capacidade de 

penetrar com facilidade no epitélio, conduzindo saponinas 

(glicosídeos com atividade de limpeza e anti-séptica), ácido 

crisofânico e compostos oriundos da emodina empregados 

como um recurso terapêutico mediante surtos de psoríase e 

micoses cutâneas. Já foi relatado, em estudos in vitro que a 

emodina, apresenta a capacidade de cessar o ciclo celular do 

carcinoma da nasofaringe por intermédio da expressão da 

metaloproteína, que apresentam átomos de ferro e de enxofre, 

via da p38, bem como a indução de NF-κB. Sendo esse 

mecanismo também capaz de conduzir a apoptose por 

intermédio da ativação de caspases. Outras pesquisas, também 

evidenciaram que esse componente, aloe-emodin, é apto a 

diminuir a proliferação e a migração através da inibição da 

proteína quinase C em neoplasias orais em humanos (SALEHI 

et al., 2019). 

Além disso, a Aloe vera também pode ser utilizada tanto 

no  tratamento de diabetes quanto em níveis aumentados de 

lipídeos no sangue de humanos. Tendo uma possível atuação 

hepatoprotetora em roedores, auxiliando na manutenção dos 

níveis adequados de alanina aminotransferase (ALT), aspartato 

aminotransferase (AST), fosfatase alcalina (ALP), bilirrubina, 

proteína total (albumina e globulina) após a submissão de 

50mg/kg de isoniazida durante 30 dias (GUPTA; RAWAT, 2017; 

MAWARTI; RAJIN; ASUMTA, 2017). Com o intuito de analisar 

os beneficios hepatoprotetores do A. vera mediante o uso de 

fármacos para a antituberculose,  foi constatado que todas as 
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doses de Aloe vera em conjuntos com fármacos anti-

tuberculose foram capazes de diminuir os níveis de TNF- α e 

Th17 em comparação com o grupo de animais tratados 

somente com os fármacos antituberculose (isonizada e 

rifampicina 50mg/kg) (P<0,05), apesar de não ter tido 

resultados semelhantes ao grupo controle (P>0.05). Além 

disso, dentre os componentes ativos, acredita-se que a Aloe 

vera iniba a produção de TNF pela presença de acemannan 

(MAWARTI; RAJIN; ASUMTA, 2017). 

 Os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios também 

foram evidenciados tanto na Aloe vera quanto em probióticos. 

No estudo JIANG (2016), foi definido uma temperatura ideal 

para o crescimento dos probióticos, tendo um bom crescimento 

sem necessidade de extrair qualquer aditivos na Aloe vera. 

Contudo, foi observado que a fermentação com Aloe, o 

sobrenadante possuía um forte efeito antioxidante, em 

contrapartida seu potencial anti-inflamatório teve um resultado 

inferior ao extrato do Aloe vera com relação ao gene e nível de 

proteína. No estudo de AKINSANYA (2015), foi realizado um 

estudo com bactérias de origem endofíticas isoladas da Aloe 

vera a fim de avaliar seu potencial antimicrobiana e 

antioxidante. Dessa forma,  foi analisado que as bactérias 

endofíticas presente na Aloe vera exibiram atividades 

antioxidantes, podendo ser associadas com os metabólitos 

gerado, tendo em vista que cerca de 80% dos isolados 

demonstraram 60% de propriedades de supressão de radicais 

livres. 

 Após uma análise com cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC), SUMI (2019) encontrou uma quantidade 

relevante de compostos fenólicos com propriedades 
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antioxidantes como o hidrato de chatequina, ácido caféico, 

ácido ferúlico, ácido elágico e quercetina. No seu estudo, foi 

constatado que no plasma e no coração de ratos subsmetidos 

ao agonista beta-adrenérgico isoproterenol (ISO), em 

comparação com os grupos controles, houve reduções 

significativas dos parâmetros de CAT, SOD e GSH, e o posterior 

tratamento com o gel de A. vera ajudou a restaurar 

significativamente os níveis de antioxidantes, além de reduzir a 

infiltração de células imunes e de fibrose no coração. Tendo em 

vista que o tratamento com ISO proporciona a infiltração célula 

imune e fibrose do coração e rins. Esse efeito terapêutico da A. 

vera pode ser devido a emodina, uma antraquinona que tem a 

capacidade de proporcionar de efeito anti-inflamatório.  

  Contudo, o estresse oxidativo não deve ser associado 

como um processo maléfico ao organismo, tendo em vista que 

possuem funções importantes relacionadas com a modulação 

de diversos mediadores celulares o que ocasiona diversos 

danos celulares como a apoptose, necrose, vasculite, 

inflamação, dentre outros (ALMEIDA, 2018; PILLAI et al., 2019). 

Logo, o controle desse processo é de extrema relevância, 

principalmente para a propagação das células hospedeiras, por 

exemplo. Por essa razão, diversos vírus utilizam mecanismos a 

fim de manobrar as vias reguladores do distema de defesa 

antioxidante como a vida do fator de transcrição (eritróide-2) 

fator 2 (Nrf2) (ALMEIDA, 2018). O risco maior é relacionado 

com a sobreposição dos mecanismos pró-oxidantes ao 

antioxidantes, acarretando na carência desses mecanismos de 

defesa contra esses radicais reativos e sua consequente 

sobreprodução (ALMEIDA, 2018). Existem diversos 

antioxidantes sintéticos no mercado. Contudo, ainda há uma 
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imensa busca por produtos naturais que apresentem essa 

característica. Visto que, muitos pacientes não podem utilizar 

determinadas substâncias químicas, por conta dos efeitos 

adversos presentes, sendo os medicamentos fitoterápicos 

especialmente recomendados nesses casos (AMJED et al., 

2017; KUMAR et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

Dessa forma, os benefícios da Aloe vera são inúmeros e 

podem ser tantos protetivos quanto preventivos, apresentando 

uma ampla aplicação no campo nutricional, cosmético e no 

tratamento nos mais diversos quadros clínicos. Além disso, 

demontrou efeitos antioxidantes relevantes através da junção 

dos seus componentes ativos, que agem de forma sinérgica, ao 

invés de um único componente definido.    

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AKINSANYA, M. A. et al. Diversity, antimicrobial and antioxidant activities 
of culturable bacterial endophyte communities in Aloe vera. FEMS 
Microbiology Letters, v. 362, n. 23, p. 1–8, 2015.  
ALMEIDA, L.T. Avaliação do estresse oxidativo e defesas 
antioxidantes na infecção pelo Zika virus (Flaviviridae). Tese 
(doutorado). Universidade Federal de Ouro Preto. Programa de pós-
graduação em ciências biológicas.88fl. Ouro Preto-MG, 2020. 
AMJED, S. et al. Detection of antibacterial activities of Miswak, Kalonji and 
Aloe vera against oral pathogens & anti-proliferative activity against cancer 
cell line. BMC Complementary and Alternative Medicine, v. 17, n. 1, p. 
1–10, 2017.  
BAHRAMI, G. et al. Protective and Therapeutic Effects of Aloe Vera Gel on 
Ulcerative Colitis Induced by Acetic Acid in Rats. Clinical Nutrition 
Research, v. 9, n. 3, p. 223, 2020.  
BALA, S.  et al. Protective role of Aloe vera against X-ray induced testicular 
dysfunction. Andrologia. v. 49, 2017.  



AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE DA ALOE VERA: UMA 
REVISÃO DA LITERATURA 

826 
 

BALA, S. et al. Radiomodulatory effects of Aloe vera on hepatic and renal 
tissues of X-ray irradiated mice. Mutation Research - Fundamental and 
Molecular Mechanisms of Mutagenesis, v. 811, n. January, p. 1–15, 
2018.  
BALA, S. et al. Aloe vera modulates X-ray induced hematological and 
splenic tissue damage in mice. Human and Experimental Toxicology, v. 
38, n. 10, p. 1195–1211, 2019.  
BELKHEIR, A.K.,  et al. Benzophenone synthase and chalcone synthase 
accumulate in the Mesophyll of Hypericum perforatum Leaves at different 
developmental stages. Front. Plant Sci. v.7, n. 921, 2016. 
BUENO, V. C. O.; PAULA, L. L. R. J. Atualização sobre o uso terapêutico 
da Aloe Vera. Revista Saúde em Foco, p.881-884, 2016.  
CALIXTO, J.B., 2005. Twenty-five of research on medicinal plants in Latin 
America. J. Ethnopharmacol. v.100, p. 131–134. 
FARRUGIA, C. J. E. et al. The use of aloe vera in cancer radiation: An 
updated comprehensive review. Complementary Therapies in Clinical 
Practice, v. 35, n. August 2018, p. 126–130, 2019.  
GUPTA, A; RAWAT, S. Clinical importance of Aloe vera:review. Res J Top 
Cosmet Sci. v. 8, p.30-39, 2017.  
HAMMAN, J.H. Composition and applications of Aloe vera leaf gel. 
Molecules. v.13, p.1599–1616, 2008. 
HES, M., et al. “Aloe vera (L.) Webb.: Natural Sources of Antioxidants - A 
Review.” Plant foods for human nutrition. v. 74, n.3, p. 255-265, 2019. 
JIANG, M. et al. Evaluation of the Antioxidative, Antibacterial, and Anti-
Inflammatory Effects of the Aloe Fermentation Supernatant Containing 
Lactobacillus plantarum HM218749.1. Mediators of Inflammation, v. 2016, 
2016.  
KANAKARAJU, D., GLASS, B., OELGEMOLLER, M. Advanced oxidation 
process-mediated removal of pharmaceuticals from water: A review. 
Journal of environmental management. v.219, p.189-20, 2018. 
KUMAR, S et al. Preliminary evaluation of biolo- gical activities and 
phytochemical analysis of Syngonium podophyllum leaf. Natl. Acad. Sci. 
Lett. v.38,p.143–146, 2015. 
KUMAR, R. et al. Therapeutic potential of Aloe vera—A miracle gift of 
nature. Phytomedicine, v. 60, n. February, p. 152996, 2019.  
KUMAR, S. et al. Effect of climate change on phytochemical diversity, total 
phenolic content and in vitro antioxidant activity of Aloe vera (L.) Burm.f. 
BMC Research Notes, v. 10, n. 1, p. 1–12, 2017.  
LACERDA, G. E. Composição química, fitoquímica e dosagem de 
metais pesados das cascas das folhas secas e do gel liofilizado de 
Aloe Vera cultivadas em hortas comunitárias da cidade de palmas, 
Tocantins. Dissertação (mestrado). Universidade Federal do Tocantins. 



AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE DA ALOE VERA: UMA 
REVISÃO DA LITERATURA 

827 
 

Programa de pós-graduação em ciências da saúde.Palmas-TO, 2016  
LI, Y. et al. The effect of developmental and environmental factors on 
secondary metabolites in medicinal plants. Plant Physiology and 
Biochemistry, v. 148, p. 80–89, 2020.  
LIU, T., et al. Role of reactive oxygen species-mediated MAPK and NF-κB 
activation in polygonatum cyrtonema lectin-induced apoptosis and 
autophagy in human lung adenocarcinoma A549 cells. The Journal of 
Biochemistry. v. 160, n.6, p. 315–324, 2016. 
SANTOS,M.M.M. Antioxidantes e a sua influência na regeneração da 
mucosa oral. Dissertação (mestrado). Universidade de Porto. Mestrado 
integrado em medicina dentária. Porto, 2018. 
MAWARTI, H.; RAJIN, M.; ASUMTA, Z. The Effects of Aloe Vera on TNF-a 
Levels, the Percentage of Nk Cells and Th 17 Cells in Rat That Received 
Izoniazid and Rifampycin. Medical archives (Sarajevo, Bosnia and 
Herzegovina), v. 71, n. 5, p. 308–311, 2017.  
MARZANNA, HES., et al. Aloe vera (L.) Webb.: Natural Sources of 
Antioxidants – A Review. Plant Foods Human Nutrition. v.74, p. 255–265. 
2019.  
OZ, M., et al. Effects of monoterpenes on ion channels of excitable cells. 
Pharmacology and Therapeutics, v. 152, p. 83–97, 2015. 
PATIL, S. et al. Comparative evaluation of natural antioxidants spirulina and 
aloe vera for the treatment of oral submucous fibrosis. Journal of Oral 
Biology and Craniofacial Research, v. 5, n. 1, p. 11–15, 2015. 
POMATTO, L.C.D, et al. Aging attenuates redox adaptive homeostasis and 
proteostasis in female mice exposed to traffic-derived nanoparticles. Free 
radical biology & medicine. v.121, p. 86-97, 2018. 
RAHMAN, S., CARTER, P., BHATTARAI, N. Aloe Vera para aplicações de 
engenharia de tecidos. Journal Functional Biomaterials. v.8 n.1, 2017.  
SAGOR, M.A.T et al. Xanthine oxidase inhibitor, allopurinol, prevented 
oxidative stress, fibrosis, and myocardial damage in isoproterenol induced 
aged rats. Oxid Med Cell Longev.2015. 
SAHEBNASAGH, A. et al.Successful treatment of acute radiation proctitis 
with aloe vera: a preliminary randomized controlled clinical trial. J. 
Alternative Compl. Med. v.23,n.11, p. 858–865, 2017. 
SHARMA, U.K., et al.Cinnamaldehyde, an active component of Cinnamon 
provides protection against food colour induced oxidative stress and 
hepatotoxicity in albino Wistar rats. Vegetos. 31, 123–129, 2018. 
SUMI, F. A. et al. Phenolic content analysis of aloe vera gel and evaluation 
of the effect of aloe gel supplementation on oxidative stress and fibrosis in 
isoprenaline-administered cardiac damage in rats. Preventive Nutrition 
and Food Science, v. 24, n. 3, p. 254–264, 2019.  
 



 

828 
 

ATENÇÃO Á SAÚDE DA 
GESTANTE 



ANÁLISE DO CONHECIMENTO DAS GESTANTES SOROPOSITIVAS 
SOBRE A TRANSMISSÃO VERTICAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

829 
 

CAPÍTULO 40 
 

ANÁLISE DO CONHECIMENTO DAS 
GESTANTES SOROPOSITIVAS SOBRE A 

TRANSMISSÃO VERTICAL: UMA REVISÃO 
DE LITERATURA 

 
Ravana Amália Ribeiro BARRETO 1 

Albenize de Azêvedo SOARES 1 

Ivani Iasmim de ARAÚJO 1 
Jayara Mikarla de LIRA 1 

Rafaela Carolini de Oliveira TÁVORA 2 

1 Graduandas do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
UFRN; 2Orientadora/Professora da UFRN/FACISA.  

ravanaamalia@hotmail.com 

 

RESUMO: Este estudo possui como objetivo identificar na 
literatura os conhecimentos das gestantes soropositivas 
referente a transmissão vertical do HIV, elencando as variáveis 
relacioanadas com a ocorrência da transmissão vertical. A 
pesquisa refere-se a uma revisão integrativa da literatura 
realizada a busca com os descritores do vocabulário Medical 
Subject Heading (MeSH): Pregnant; Knowleged; Vertical 
Transmission; nas bases da dados da BVS e MEDLINE no 
período de agosto e setembro de 2020, resultando em 10 
artigos para análise. A partir dos critérios de elegibilidade 
obteve-se três pontos temáticos : “Características 
socioculturais, demográficas, econômicas das gestantes 
soropositivas”, “Pré-natal e serviços especializados” e “O 
emocional materno frente ao HIV”. Como resultado, a 
caracterização sociodemográfica dessas mulheres é importante 
planejamentos de ações que atenuem a problemática da 
transmissão vertical do HIV, como também o déficit da 
execução da execução do papel da educação em saúde pelo 
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pré-natal, fazendo que as gestantes possuam poucos 
conhecimentos gerais sobre HIV e as formas de transmissão do 
vírus para a criança, e por fim, evidenciou-se que existe uma 
falha em respeito aos aspectos subjetivos e emocionais da 
gestante soropositiva nesse período. Portanto, são necessárias 
medidas educativas mais efetivas pelos serviços de saúde para 
a redução morbimortalidade infantil ocasionada pela da 
transmissão vertical do HIV. 
Palavras-chave: Gestantes. Transmissão Vertical. Infecções 
por HIV. Conhecimento.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 2019 aproximadamente 886 mil pessoas vivam com 

o vírus da imunodeficiência humana (HIV), transmitido a partir 

de relações sexuais, inoculação de sangue e derivados ou pela 

mãe infectada para o concepto. Esse causador da síndrome da 

imunodeficiência adquirida(Aids), ao infectar o organismo 

humano, em nível molecular, utiliza a sua enzima transcriptase 

reversa para integrar-se ao genoma da célula do hospedeiro, 

ocorrendo assim, a montagem do vírus que, 

consequentemente, infecta as células que possuem a molécula 

de CD4, principalmente as células de defesa Linfócitos CD4+ e 

macrófagos, desse modo, interferindo na capacidade do 

organismo de combater infecções (BRASIL, 2019; RACHID; 

SCHECHTER, 2017). 

A epidemia acomete em sua maioria a população de 

mulheres jovens que transpõem de desafios frente a saúde 

sexual e reprodutiva, maior parte em estado de vulnerabilidade 

social No caso de gestantes acometidas pelo HIV, a 

transmissão vertical (TV) ocorre através da passagem do vírus 
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da mãe para o bebê durante a gestação, o trabalho de parto, o 

parto propriamente dito (contato com as secreções cérvico-

vaginais e sangue materno) ou a amamentação. Estima-se que 

35% dessa transmissão ocorre durante a gestação e 65% no 

peri-parto. Dentro do percentual de peri-parto, possui o risco de 

transmissão através da amamentação entre 7% e 22% 

(BRASIL, 2019). 

Nesse ínterim, a prevalência dos casos de Aids em 

menores de 13 anos de idade que possuem a TV como a fonte 

de infecção está em torno de 25,5%. Contudo, com os diversos 

avanços na área, existe a possibilidade da redução da 

transmissão às taxas entre zero e 2%,  por meio de ações e 

intervenções preventivas (RODRIGUES; VAZ; BARROS, 

2013). 

Estudos mostram que muitas mulheres tomam 

conhecimento da própria soropositividade quando descobrem 

que seu filho está infectado, ou ao realizar o pré-natal, ou ainda 

durante o parto e no pós-parto. Dessa forma,  a gestante 

descobre não só que está infectada pelo HIV, mas lida também 

com a notícia da infecção da criança (WHO, 2016). 

O Brasil adotou como política pública dos teste anti-HIV 

para as gestantes em todo pré-natal e criou o Programa 

Nacional de DST e Aids que vem fortalecendo parcerias e 

ajustando processos para incrementar o diagnóstico precoce e 

propiciar as intervenções necessárias para a prevenção desse 

agravo. A terapia antirretroviral (TARV) com a administração da 

Zidovudina (AZT) na gestação, no parto e no recém-nascido, 

ajuda na redução da taxa de transmissão vertical de 8,3%, que 

segundo a literatura é possível a redução dessa taxa para níveis 

entre 1 a 2%. (BRASIL, 2019). 
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As gestantes diagnosticadas com HIV, a partir de 

qualquer metodologia de testagem, devem ser encaminhadas 

para o seguimento do pré-natal de alto risco ou para o serviço 

de assistência especializada (SAE), de acordo a situação 

clínica, devendo manter o vínculo com a Atenção Básica 

(BRASIL, 2019). 

A intervenção dos profissionais da saúde ao informar 

sobre a transmissão vertical a essas gestantes deve assumir a 

forma de esclarecer toda a extensão deste agravo tanto nos 

aspectos de saúde, éticos e sociais que abrange essa forma de 

infecção, para a diminuição das taxas de TV, assim, são 

necessários profissionais capacitados. Acrescenta-se que o 

acompanhamento dessas mães deve buscar a construção dos 

conhecimentos acerca das medidas profiláticas recomendadas, 

assim como é fundamental conhecer a percepção destas em 

relação aos cuidados (WHO, 2016). 

Nesse contexto, torna-se necessário a identificação de 

fatores que condizem ao não conhecimento das gestantes 

sobre a TV que levam a essas mulheres a desconhecerem os 

riscos juntamente ao levantamento dos elementos sociais, 

éticos e clínicos que contribuem para essa transmissão, afim de 

elaborar medidas e estratégias que contribuam para diminuição 

dos índices de infecção por HIV em crianças. Nessa 

perspectiva, este estudo se objetiva identificar na literatura os 

conhecimentos das gestantes soropositivas referente a 

transmissão vertical do HIV, elencando quais variáveis se 

justificam para a ocorrência da transmissão vertical. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo de caráter de revisão de literatura integrativa é 

um método amplo que desempenha o papel de estimular 

futuras pesquisas sobre determinado tópico. Ao tratar-se de 

uma revisão integrativa, sua elaboração é composta por seis 

etapas seguida, estas são: Identificação do tema, seleção da 

questão norteadora, estabelecimento de critérios de inclusão e 

exclusão, a busca na literatura para definição da amostra, 

definição de informações a serem extraídas, avaliação dos 

estudos e por fim, interpretação e apresentação dos resultados 

(TORRACO, 2005; LIMA et al, 2020). 

A pesquisa possui como tema a transmissão vertical do 

vírus HIV, escolhendo-se como questão norteadora para o 

processo revisional: qual o conhecimento das gestantes 

soropositivas sobre a transmissão vertical? 

A busca para levantamento dos artigos foi realizada na 

base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na 

MEDLINE, no período de agosto a setembro de 2020, utilizando 

os Descritores  em  Ciências  da  Saúde  (DeCS)  em  português  

e  inglês, respectivamente:   “Conhecimento”, “Gestante” e 

“Transmissão Vertical”; “Knowleged”,  “Pregnant” e “Vertical 

Transmission”. Com esses descritores, usou-se o operador 

booleano AND para cruzamento. Os critérios de inclusão foram: 

artigos em inglês, português e espanhol e que tivessem sido 

publicados nos últimos cinco anos (2015 a 2020), artigos que 

atendessem ao objetivo da pesquisa e estudos disponíveis. E 

como critérios de exclusão:  artigos fora da abordagem, teses, 

revisões de literatura, indisponíveis na íntegra  e estudos 

repetidos.  
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 O arranjo dos resultados nas bases de dados escolhidas 

para a busca está descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resultados das buscas a partir das bases 

elegidas. Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil, 2020. 

 

BASES DE DADOS 

 

RESULTADOS 

BVS 30 

MEDLINE 94 

TOTAL 124 
Fonte: Autores, 2020 

 

O processo de elaboração da seleção dos estudos na 

base de dados, elegibilidade e inclusão dos artigos para a 

revisão integrativa está descrito no Fluxograma 1. 

 

Fluxograma 1 - Processo de seleção nas bases de 

dados na revisão integrativa. Santa Cruz, Rio Grande do Norte, 

Brasil, 2020. 
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Fonte: Autores, 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 10 artigos selecionados para análise, 1 foi publicado 

em periódico de Enfermagem, 1 em revista saúde em geral, 3 

revistas de ciências médicas, 1 em revista de saúde pública, 3 

revistas específica de AIDS e 1 em revista de saúde e bem-

estar da mulher. 

Os artigos examinados concentram-se no período entre 

2015 a 2019, da população estudada, caracteriza-se mulheres 

gestantes e não-gestantes com faixa etária variada de 19 a 40 

anos. Em questão ao local de estudo, consistiram em Unidades 

Básicas de Saúde (3), Unidades de pré-natal (2), Rede 

Hospitalar (2), Serviços de Referência para o Tratamento de 

HIV/Aids (2) e Unidade Laboratorial (1). 

Na caracterização metodológica e delineamento da 

pesquisa dos artigos analisados, detectou-se que a maioria 

utilizou  o tipo de estudo transversal (6), caso-controle (1), 

abordagem fenomenológica (1), estudo prospectivo (1) e 

Artigos selecionados para 

leitura 

(n= 20) 
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exploratório descritivo (1), sendo 6 de caráter quantitativo e 4 

qualitativo. 

O Quadro 1 exibe a síntese dos artigos selecionados 

para a revisão integrativa da literatura.  

 

Quadro 1- Artigos segundo autoria, nome da revista, objetivos 

e análise dos resultados. Santa Cruz, Rio Grande do Norte, 

Brasil, 2020. 

 AUTORIA REVISTA OBJETIVO ANÁLISE DOS 
RESULTADOS 

E1 HERNAND
ES, C. P. et 
al, 2019. 

Revista de 
Saúde e 
Ciências 
Biológicas. 

Realizar um 
perfil 
epidemiológi
co de 
gestantes de 
alto risco 
portadoras, 
ou não, do 
HIV. 

O estudo abordou as 
dificuldades frente a 
questões emocionais 
e sociais, em 
especial o temor a TV 
e a impossibilidade 
de amamentar. 

E2 MANDA, S. 
et al, 2020. 

PLOS ONE Estimar o 
conheciment
o do HIV e o 
início da 
TARV antes 
da gravidez 
entre as 
mulheres 
soropositivas
. 

Destaca-se a lacuna 
na saúde reprodutiva 
favorável aos jovens 
a não conhecerem as 
formas de 
transmissão através 
dos serviços de 
testagem. 

E3 ALEMU, Y. 
M.; 
HABTEWO
LD, T. D.; 
ALEMU, S. 
M., 2018. 
 

PLOS ONE Identificar a 
proporção e 
os fatores 
para um 
conheciment
o abrangente 
sobre a 
prevenção da 

Mulheres com idade 
entre 16 a 24 anos 
possuíram vantagens 
ao conhecer as 
formas de 
transmissão vertical 
do HIV em relção as 
demias mulheres de 
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transmissão 
do HIV de 
mãe para o 
filho em 
mulheres 
grávidas em 
atendimento 
pré-natal no 
Norte 
Etiópia. 

outras faixa etárias, 
isso englobando 
questões sociais e 
econômicas. 

E4 EJIGU, Y.; 
TADESSE, 
B., 2018.  

PLOS ONE Avaliar a 
realização do 
teste de HIV 
durante a 
gravidez e 
análise de 
fatores 
associados. 

 A baixa aceitação 
dos teste anti-HIV 
nas unidades de pré-
natal contribuem 
significativamente 
para o não 
conhecimento da TV 
do HIV. 

E5 BYELCA, 
H.  et al, 
2017. 

Rev Peru 
Med Exp 
Salud 
Publica 

Identificar as 
barreiras que 
limitam o 
cumprimento 
da prevenção 
da 
transmissão 
vertical do 
HIV (PMTCT) 
medidas em 
duas 
comunidades 
indígenas da 
região 
amazônica 
do Peru. 
 

Uma das barreiras 
para o conhecimento 
da TV foi que as 
mulheres não 
frequentavam os 
serviços com medo 
das pessoas 
saberem da sua 
infecção e também 
por acreditarem que 
seus filhos 
inevitavelmente 
nasceriam doentes. 

E6 LANDEFEL
D, C. C.; 
FOMENOU
, L. A.; 
ATEBA, F.; 
MSELLATI, 
P., 2017. 

AIDS 
CARE 

Compreende
r as barreiras 
enfrentadas 
pelas 
mulheres 
grávidas de 
Camarões 

A presença de 
obstáculos que 
impediam as 
mulheres de 
comparecer as 
consultas mensais de 
pré-natal, tais como 



ANÁLISE DO CONHECIMENTO DAS GESTANTES SOROPOSITIVAS 
SOBRE A TRANSMISSÃO VERTICAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

838 
 

para ter 
acesso aos 
Programas 
de prevenção 
de 
transmissão 
vertical de 
alta 
qualidade. 
 

condições 
econômicas e falta de 
suporte emocional, 
colaboravam com o 
não conhecimento do 
seu estado clínico. 
Por esses motivos, 
muitas mulheres 
completaram suas 
consultas em centros 
de saúde locais, 
sendo atrelado 
também a falta de 
informação e de 
suporte.  

E7 VIEIRA et 
al, 2017. 

BMC 
Women's 
Health 

Avaliar as 
percepções e 
consciência 
sobre HIV e 
PTV entre as 
mulheres 
grávidas, e 
identificar 
possíveis 
barreiras à 
PTV na 
Guiné-
Bissau. 

Apesar da alta 
testagem, os serviços 
não abordavam as 
formas de 
transmissão vertical 
do HIV. 

E8 KHUU et al, 
2017. 

Aids And 
Behavior 

Identificar os 
motivos para 
teste de HIV 
tardio entre 
uma 
população de 
mulheres 
grávidas que 
procuram um 
hospital 
público em 
HCMC. 

Foram identificados 
fatores 
sociodemográficos 
relacionados ao teste 
tardio como idade, 
escolaridade, 
ocupação, renda e 
entre outros pontos 
como casamento na 
adolescência, estado 
civil, planejamento 
familiar e uso de 
serviços públicos de 
saúde.  
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E9 SAU et al, 
2015. 

Journal Of 
The 
Internationa
l 
Association 
Of 
Providers 
Of Aids 
Care 
(Jiapac) 

Medir o 
conheciment
o sobre o 
HIV/ as 
barreiras ao 
teste de HIV, 
as taxas de 
aconselhame
nto de HIV, 
testes entre 
mulheres 
grávidas e 
para 
determinar a 
proporção de 
mulheres 
grávidas 
infectadas 
com HIV que 
recebe ART 
para PMTCT. 

A falta de 
aconselhamento pré-
teste de HIV e a 
recusa abrem formas 
de adquirir 
conhecimento por 
meio de amigos e 
pela mídia.  

Fonte: Autores, 2020 

 

O direcionamento para a agrupamento das temáticas foi 

dada a partir da análise dos dados por meio da leitura dos 

estudos. Este processo determinou a apanhado das 

concepções do conhecimento das gestantes sobre a 

transmissão vertical.  Obteve-se três focos temáticos que serão 

analisados nesse estudo: “Características socioculturais, 

demográficas, econômicas das gestantes soropositivas”, “Pré-

natal e serviços especializados” e “O emocional materno frente 

ao HIV”. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURAIS, DEMOGRÁFICAS, 

ECONÔMICAS DAS GESTANTES SOROPOSITIVAS 
  

As tendências de distribuição da população por idade, 

sexo, raça, escolaridade, renda, por exemplo, são partes 

fundamentais no processo de delineamento e elaboração de 

políticas voltadas para determinadas demandas sociais. Nesse 

viés, cada política social possui um público-alvo determinado, 

diferenciado em termos de volume, ritmo de crescimento, 

composição e distribuição espacial pelo território. A 

configuração demográfica das mulheres soropositivas está 

diretamente ligada as necessidades do eixo social do ciclo de 

vida que elas estão inseridas. 

Os estudos E1, E2, E3, E4 e E8 revelam que a maioria 

das gestantes soropositivas tinham a idade média inferior a 30 

anos de idade, de cor negra ou parda, baixo grau de 

escolaridade estudando na faixa de 9 anos a menos, exerciam 

o papel de donas de casa, não possuíam vínculo empregatício 

e viviam com baixa renda. 

Com relação ao nível de conhecimento os artigos E3 e 

E4 afirmam que as gestantes residentes da zona urbana 

possuíam maior nível de conhecimento do vírus do HIV e sua 

Transmissão vertical, tinham maior aceitação em realizar a 

testagem durante a gravidez do que as mulheres residentes da 

zona rural. 

Os artigos E3, E6, E8 e E9 asseguram que o fator 

financeiro se mostra extremamente relevante no que diz 

respeito as metas de eliminação da transmissão vertical. As 

mulheres com maior renda tendem a comparecer as consultas 

de pré-natal e os programas de prevenção de transmissão 
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vertical, com mais frequência do que as mulheres com baixa 

renda. 

O perfil sociocultural no qual a mulher está inserida 

contribui para o aumento da transmissão vertical. O E8 afirma 

que a não testagem de HIV na gestação como também a 

evasão das mulheres soropositivas nos programas de 

prevenção, se dão pelo medo do preconceito e da opinião que 

as pessoas atribuem a quem possui o vírus do HIV. 

As informações sociodemográficas são fatores que 

caracterizam um determinado grupo social, pois a partir deste 

perfil é possível obter o processo de planejamento de ações que 

atenuem a problemática posta por meio de atividades que 

estejam adequadas as condições do grupo. 

 

PRÉ-NATAL E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

 

O pré-natal funciona como uma potencial ferramenta de 

educação em saúde quando se trata da realização de 

orientações a gestante sobre a importância da testagem para o 

HIV e os benefícios que envolve o diagnóstico precoce, tanto 

para o controle da infecção materna quanto para a prevenção 

da transmissão vertical (BRASIL, 2019). 

No entanto, os estudos E6, E7, E8 e E9 revelam que na 

realidade o pré-natal tem trabalhado de modo insuficiente a 

temática do HIV na gestação, haja vista que poucas 

informações são passadas para as mulheres, como sintomas, 

causa e medida de prevenção, enquanto outras mulheres não 

chegam a receber nenhum aconselhamento sobre o assunto. 

Desse modo, revela-se que a insuficiente abordagem do tema 

pelos profissionais da equipe de saúde, responsáveis pelo pré-
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natal desencadeia um baixo conhecimento geral sobre o HIV, 

entre eles a transmissão vertical. 

Conforme estudo realizado por Sau et al (2015), que 

revisou os registros de uma clínica e um laboratório sobre a 

prevenção da TV entre mulheres no pré-natal, em Camboja, 

revelou que de um total de 12.140 gestantes que receberam 

atendimento pré-natal, apenas 33,2% receceberam 

aconselhamento pré-teste de HIV, e ainda que a aceitação para 

o teste do HIV foi alto entre as mulheres que receberam 

aconselhamento pré-teste. Nesse cenário, nota-se a relevância 

de informar as mulheres sobre o tema do HIV na gestação, a 

fim de conscientizá-la sobre a importâncias do teste e cuidados 

caso exista um diagnóstico precoce. 

Assim, a medida que o diagnóstico ocorre no início da 

gestação, a terapia antirretroviral pode ser estabelecida 

precocemente, associada a profilaxia medicamentosa perinatal, 

à cesariana eletiva e a supressão do aleitamento materno, 

funcionando como uma combinação para redução da 

transmissão vertical (HOLZMANN et al, 2020). 

O artigo E9 acrescenta que das mulheres que tinham 

ouvido falar anteriormente sobre o  teste do HIV, essas 

informações vinham de amigos, mídia e profissionais de saúde, 

no qual as mesmas relatavam alguns benefícios percebidos do 

teste de HIV: “protegendo meu bebê de pegar o HIV”, “receber 

meu próprio tratamento se o HIV for positivo” e “protegendo 

outras pessoas contra o HIV” e apenas 58% pensaram que uma 

mãe soropositiva poderia transmitir o HIV para seu filho 99% 

acreditam que o teste de HIV deve fazer parte do cuidado pré-

natal. 
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Outro ponto tratado, pelos E6 e E7, são sobre as 

barreiras para identificar a soropositividade, envolvendo o não 

comparecimento as consultas de pré-natal, o não oferecimento 

do teste de HIV durante a consulta e recusa em realizar o teste 

devido ao encargo financeiro e medo. 

Diante de todo esse contexto exposto, nota-se que a 

eliminação desse agravo mostra-se como um desafio para a 

saúde pública brasileira, pois perpassa por diversos 

determinantes que precisam ser trabalhados para alcançar a 

meta da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e 

Organização Mundial de Saúde (OMS) de redução da 

transmissão vertical a dois casos para cada 100 mães 

infectadas (HOLZMANN et al, 2020).   

 

O EMOCIONAL MATERNO FRENTE AO HIV 

 

O ponto de vista biológico da maternidade é bastante 

contemplado no âmbito assistencial no que abrange todos os 

níveis de assistência, porém existe uma falha em respeito aos 

aspectos subjetivos e emocionais da mulher nesse período. A 

gestação é um momento individual e está sujeito ao contexto 

familiar, cultural e biopsicossocial,no qual o indivíduo está 

inserido. As mães soropositivas perpassam por medos, 

anseios, pelo momento da própria experiência gestacional e por 

estarem acometidas pelo vírus do HIV (JESUS, 2017). 

De acordo com o E1, medo e culpa são sentimentos 

bastante presentes nessas gestantes, o temor que seus filhos 

nasçam doentes ou até mesmo morram, torna a situação muito 

mais crítica emocionalmente pela existência de uma sobrecarga 

emocional nesse grupo. Acrescenta-se queas mulheres 
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entrevistadas possuíam poucos conhecimentos relacionados a 

TV, que também estava atrelado ao estado psíquico, estes, são 

fatores que influenciam diretamente essa forma de transmissão, 

pois a mulher ao possuir apoio e suporte psicológico juntamente 

ao diagnóstico dado pelos serviços de saúde diminui as 

chances de recusa de tratamento, problemas psicológicos e 

aumenta o compartilhamento de informações. Há um 

preconceito existente por parte das ações de saúde destinadas 

a esse grupo, pois dever-se-ia prestar assistência e escuta 

qualificada, cogitando que essas mulheres possuem o desejo 

de gestar apesar de sua condição clínica. 

O E5 e E7 retratam um pouco do preconceito enraizado 

ao HIV, associando a infidelidade, imoralidade e até mesmo 

prostituição. Desse modo, ser mulher, gestante e conviver com 

o HIV, no contexto atual da sociedade estigmatizadora e 

discriminadora, exige mais do que tratar a doença, é lidar com 

problemas transdisciplinares que envolvem a saúde mental, luta 

contra o estigma social, como também os efeitos do uso do 

regime terapêutico 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, o conhecimento das formas de 

transmissão vertical do HIV é imprescindível para a diminuição 

dos casos de morbimortalidade infantil no mundo. Foi-se notório 

que as mulheres não possuíam um conhecimento fidedigno 

acerca da TV, bem como é explícito a influência das 

características sociodemográficas e biopsicossociais para o 

não conhecimento da infecção, assim como a questão do medo 
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e estigma funciona como um determinante muito forte para esse 

não conhecimento. 

 Outro ponto é a importância dos serviços de pré-natal 

como um percussor de ações educativas em saúde que possui 

um papel de repasse informativo além do papel terapêutico. A 

melhoria da prática educativa e assistencial dos profissionais de 

saúde é fundamental  ao promover implementações adequadas 

no cuidado ao paciente e tornar este profissional e o serviço 

como um dos meios informativos na assistência prestada, 

sendo capaz de reconhecer, orientar e informar os possíveis 

fatores de risco responsáveis transmissão vertical do HIV e a 

TARV. 
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RESUMO: O uso do placebo constitui-se como algo 
fundamental em ensaios clínicos para a avaliação da eficácia e 
segurança de produtos ou procedimentos a serem utilizados na 
terapêutica. Porém, é questionado em seus aspectos bioéticos 
devido ao fato de omitir informações aos sujeitos da pesquisa. 
Desse modo, a presente revisão buscou analisar publicações 
que problematizem o uso de grupo placebo em ensaios clínicos 
avaliando benefícios para os seus objetivos  e ao risco para a 
integridade biopsicossocial dos voluntários em tais pesquisas. 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão 
integrativa da literatura, usando descritores disponíveis os 
descritores placebo effect e ethics nas bases de dados 
disponíveis através do portal de periódicos da CAPES com 
acesso remoto, via CAFÉ, ao texto completo dos artigos 
selecionados. Foi feito um recorte temporal de 5 anos e o idioma 
inglês. Os critérios de escolha foram artigos que discutissem os 
aspectos éticos do uso de grupo placebo em ensaios clínicos 
para avaliação da eficácia e/ou segurança de produtos bioativos 
a serem empregados na saúde humana. O trabalho comenta os 
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resultados dos 4 (quatro) artigos selecionados para análise, os 
quais apresentam provocações que fomentam reflexões sobre 
o quanto a avaliação do efeito placebo seria indispensável ao 
estabelecimento de uma relação direta entre a substância ou 
procedimento avaliados e os efeitos observados nos sujeitos de 
pesquisa. 
Palavras-chave: Placebo. Efeito placebo. Ética. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A importância de se refletir sobre o tema está 

fundamentada no fato de que, atualmente, o padrão-ouro no 

desenvolvimento de produtos bioativos, principalmente aqueles 

com finalidade terapêutica, denominados de medicamentos, 

são as pesquisas com seres humanos, ou seja, os ensaios 

clínicos. Para que se possa concluir que os efeitos (benéficos 

ao organismo ou não) observados nos indivíduos 

experimentados, decorrem da substância bioativa avaliada e 

não de alterações orgânicas, deflagradas por um processo 

orgânico de autossugestão, capaz de produzir mudanças 

neuroendócrinas clinicamente relevantes, propõe-se o uso de 

grupos experimentais nos quais os indivíduos, deles 

participantes, receberiam uma substância inerte, ou seja, um 

placebo. Obviamente, os indivíduos participantes como sujeitos 

de pesquisa, não sabem a que grupo experimental pertencem. 

Esse seria, aos olhos da ciência, um ensaio clínico bem 

conduzido metodologicamente, a saber: um procedimento 

controlado com placebo, randomizado e duplo-cego. 

Por outro lado, a Bioética observa com preocupação 

esse “não tratamento” a que são submetidos, aleatoriamente 

(graças ao processo de randomização) alguns dos voluntários 

experimentados. Tanto que a atual legislação brasileira sobre 
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pesquisa clínica para desenvolvimento e registro de 

medicamentos, junto a autoridade sanitária, estabelecem que o 

protocolo experimental só deve utilizar grupo placebo quando 

não houver alternativa terapêutica (comprovada) em relação ao 

produto em análise (BRASIL, 2013). 

Então, se é possível fazer uma pesquisa clínica sem o 

uso do “não tratamento”, ou seja, abdicando da não 

beneficência inerente ao grupo placebo em algumas situações, 

não seria possível declinar desse grupo experimental em toda 

e qualquer situação, em nome da otimização bioética dos 

protocolos experimentais? Antes de buscar respostas a essa 

indagação, considera-se importante revisitar alguns aspectos 

fundamentais diretamente ligados ao tema.   

A expressão “placebo” tem origem no latim: placeo, 

placere, que tinha o sentido genérico de agradar, dar prazer, 

satisfazer. Portanto, o conceito se aproxima da ideia de que a 

medida médica terapêutica está sendo adotada mais para 

agradar o paciente do que propriamente para tratá-lo 

(POŽGAIN et al, 2014). 

Na medicina o termo foi utilizado pela primeira vez no 

século XVIII (1863), quando os médicos ingleses William Gull e 

Henry Sutton utilizaram água com menta para tratar pacientes 

com febre reumática, com o objetivo de aliviar o curso da 

doença. A partir de então, na literatura médica, placebo passou 

a ser definido como “substâncias que comprovadamente não 

possuem as propriedades físico-químicas de uma terapêutica 

efetiva, ainda que, em sua aparência, forma, cor ou qualquer 

outra característica, sejam idênticas a ela”. Pode ser oferecido 

com a mesma aparência que teria um medicamento (pílula, 

líquido ou injetável), mas também pode ser ofertado como um 
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tratamento: cirurgias simuladas, aplicação local de pomadas e 

cremes ou até rezas (RIVABEM, 2016). 

O uso do placebo, antigamente, tinha como objetivo  

satisfazer a demanda do paciente e suas expectativas. Outro 

motivo era a obstinação do paciente: a motivação ao procurar 

tais prescrições poderia resultar na prescrição de 

medicamentos inertes para a satisfação mental do mesmo e 

não com a visão de produzir qualquer efeito na doença em si. 

Na maioria dos casos, esses médicos do século XVIII não 

administravam placebos "puros", mas faziam usando qualquer 

tipo de remédio que eles achassem simples ou fraco. 

Algumas pesquisas sugerem que o sentimento de 

expectativa é uma parte do efeito placebo sentido pelos 

pacientes que o experimentam. No século XVI alguns filósofos 

já definiam essa expectativa como o “imaginatio”, ou seja, o 

efeito da imaginação no corpo humano. No século XVIII o bispo 

inglês John Douglas definiu um caso de efeito placebo como 

uma confiança extrema do paciente nas habilidades do médico 

e a firme expectativa de alívio de seus anseios e restauração 

da sua saúde ao ponto de não duvidar do profissional (JUTTE, 

2013). 

O modelo de expectativa explica como pensamentos e 

crenças podem ter forte influência sobre o estado de saúde e 

sobre as reações neuroquímicas no corpo, podendo levar a 

alterações na resposta hormonal e imunológica do paciente. A 

exemplo, temos o condicionamento pavloviano, no qual um 

certo comportamento levaria a uma resposta fisiológica 

específica, por exemplo, a ação de tomar um comprimido para 

uma determinada doença, faria a incorporação do resultado 

positivo. Em pesquisa com ratos, cientistas trataram os animais, 

inicialmente, com ciclofosfamida (imunossupressor) e depois 
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substituíram esse tratamento por placebo, observando que os 

ratos continuaram tendo efeitos de imunossupressão com a 

substância inerte. Fica claro, então, que a expectativa gera 

resultados positivos nos tratamentos em humanos e animais. 

Segundo o modelo opioide, as endorfinas são utilizadas 

como uma resposta ao estímulo placebo e possuem um papel 

importante na resposta ao placebo. Provas deste modelo são 

as mudanças na atividade cerebral em áreas cerebrais ricas em 

opioides ao se aplicar o placebo, semelhantes à aplicação de 

substâncias ativas e liberação direta de opioides (DIAS, 

SARTORI, 2015).  

Na perspectiva da Ética, um dos primeiros problemas é 

a quebra da autonomia do paciente/pesquisado, ao não se 

permitir o conhecimento do mesmo em relação a terapêutica 

que será utilizada com ele. Esse fato também contraria os 

conceitos de justiça, beneficência e não maleficência. O 

primeiro, pois todos os pacientes devem ter direito de acesso 

ao melhor tratamento; o segundo, uma vez que não deve se 

aumentar riscos e o terceiro, visto que não seria aceitável um 

participante ser lesado no ensaio clínico ou estar expostos a 

mais riscos, sejam eles potenciais, individuais e coletivos 

(HUMBERTO et al, 2015). 

A justificativa do uso do placebo, muitas vezes se perfaz 

em torno da raridade da doença, da via de administração 

(medicações endovenosas, subcutâneas que ultrapassam a 

barreira da pele podem aumentar os riscos de contaminação) e 

possíveis reações adversas esperadas. Os pesquisadores 

devem deixar isso claro nos respectivos desenhos de estudos 

para análise completa pelos Comitês de Ética em Pesquisa 

(CEP). 
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Os argumentos éticos contrários ao uso do placebo se 

fundamentam na existência, na maioria dos casos, de 

tratamento disponível para determinada enfermidade; no fato 

de que placebos dificilmente são prescritos na vida real e, 

ainda, na questão do subtratamento entre os pacientes do 

grupo placebo. Em relação ao fim do estudo, a resolução do 

Conselho Nacional de Saúde exige que, terminada a pesquisa, 

o paciente tenha acesso gratuito aos métodos que se 

mostraram comprovadamente superiores (medicamentos e 

procedimentos) aos demais tratamentos utilizados, o que 

estaria de acordo com os preceitos éticos de beneficência e 

justiça (BRASIL, 2013). 

Portanto, eticamente, temos conceitos paradoxais, pois 

enquanto a aplicação de placebo e cegamento nas pesquisas 

iria afetar todos os princípios discutidos acima, a divulgação 

ampla do seu uso afetaria o resultado e realização dos ensaios 

clínicos, ao causar redução das expectativas e pensamentos de 

sugestão, ou seja, elementos fortemente caracterizados como 

causadores de possíveis vieses na pesquisa. Ademais, poderia 

haver um grande número de desistências no grupo placebo, 

sendo impossível a comparação entre os grupos. É perceptível 

que, mais do que inovação em tratamentos, é necessária uma 

justificativa eticamente plausível para a utilização do placebo e 

suas possíveis consequências. 

A preocupação com as pesquisas em humanos surgiu 

logo após a segunda guerra mundial, quando foram 

descobertos os experimentos realizados pelo nazismo e sua 

ausência de fundamentação e limites éticos e bioéticos. Assim 

em 1947 foi publicado o Código de Nuremberg, fruto da 

efervescência de discussões sobre a necessidade urgente, à 

época, de se estabelecer preceitos legais para guiar as 
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pesquisas em seres humanos. Esse Código foi publicado com 

recomendações para realização de pesquisas em seres 

humanos. Nesse documento foram estabelecidos princípios 

que deveriam estar presentes em tais estudos, entre eles os de 

beneficência, não maleficência, ilegalidade da coerção e a 

necessidade de consentimento do pesquisado. 

Em 1964 a Associação Médica Mundial (AMM) revisou 

este documento e publicou a Declaração de Helsinque, a qual 

passou por várias revisões. Na atualização de outubro de 2008, 

os pesquisadores mudaram o texto do artigo 32 dessa 

Declaração, no qual passaram a aceitar o uso de placebo 

mesmo quando houvesse terapêutica eficaz sob condição de 

que o uso do placebo fosse necessário para avaliar a eficácia 

da droga ou procedimento testado, desde que haja justificativa 

metodológica sólida e de que se esteja em uma situação de 

ausência de risco de dano sério ou irreversível (HUMBERTO et 

al, 2015).  

Após estas atualizações, muitos países ficaram 

insatisfeitos e fizeram diretrizes divergentes; o Brasil foi um 

deles, demonstrando posição contrária a Declaração de 

Helsinque e tornando-se um país não signatário da declaração. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou uma 

resolução, no ano de 2008, que proibiu a participação de 

médicos em ensaios clínicos com a realização de grupo 

placebo, ou seja, de “não tratamento”, em situações nas quais 

exista tratamento comprovado. 

As pesquisas no Brasil são regidas pela Resolução n. 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013), na 

qual se exige que o uso de placebo seja justificado quanto à 

necessidade metodológica e não maleficência ao paciente. 

Esse conceito também está incluso no código de ética médica 
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do Brasil. Em relação a comunicação do risco ao paciente, dele 

ser enquadrado no grupo placebo fica como responsabilidade 

do pesquisador explicitar ou não tal fato (RIVABEM, 2016). 

Apesar de toda essa trajetória de discussão sobre o 

tema, ainda hoje, existem certas resistências, principalmente 

quanto aos efeitos maléficos, aos quais os 

participantes/pacientes estariam expostos ao usarem o 

placebo, ao invés de produtos ativos em determinado protocolo 

de pesquisa clínica 

Atualmente, medicações placebo são utilizadas em 

ensaios pré-clínicos e clínicos na comparação de intervenções. 

Em ensaios clínicos, o termo “cegamento”, no contexto do 

placebo, refere-se justamente ao fato do pesquisado não saber 

se está alocado no grupo experimental ou no placebo, com o 

objetivo de evitar vieses. A pesquisa com placebos têm por 

objetivo investigar experimentalmente a eficácia de uma droga 

ou de procedimentos terapêuticos, utilizando como controle 

negativo, ou seja, exemplo de uma situação de “não efeito” ou 

de “efeito não atribuível ao que está sendo avaliado”, um 

tratamento simulado como forma de isolar os possíveis efeitos 

físicos ou bioquímicos de eventuais melhoras ou curas 

decorrentes da expectativa de mudança, crença ou confiança 

do paciente no tratamento e/ou no profissional que o prescreve 

(HUMBERTO et al, 2015). 

Contribuindo para fortalecer os fundamentos 

argumentativos de todas essas preocupações com o uso do 

placebo em ensaios clínicos para o desenvolvimento de 

produtos bioativos e terapêuticos, recentemente, foi 

amplamente noticiado pela imprensa brasileira, a morte de um 

jovem médico, voluntário na pesquisa para desenvolvimento da 

vacina conhecida como “coronavac”, por uma empresa 
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farmacêutica chinesa em parceria com o Instituo Butantã, de 

São Paulo (SP). Ressalte-se que foi revelado tanto a identidade 

quanto o fato de que a vítima fazia parte do grupo placebo, ou 

seja, não tinha recebido a vacina em teste (CORREIA, 2020). 

No Brasil, existe um arcabouço legal sobre a realização 

de pesquisas clínicas para o desenvolvimento de produtos 

bioativos, principalmente medicamentos, que pode ser 

considerada como muito diversificado, diferente de outros 

países, nos quais a regulamentação sobre o tema é 

concentrada em uma única norma (BATAGLIA, ALVES, DE-

CARLI, 2020). 

A principal norma brasileira sobre pesquisa clínica com 

medicamentos, ao se referir a utilização de grupo placebo, 

estabelece que tal uso deve ser justificado com necessidade 

metodológica (BRASIL, 2013). 

Sendo assim, elaboramos a seguinte pergunta de 

pesquisa: qual o estado da arte sobre a relação entre risco e 

benefício do uso do grupo placebo em ensaios clínicos para o 

desenvolvimento de produtos bioativos na terapêutica?  

Com o objetivo de responder esse questionamento ou 

de, pelo menos, apontar caminhos para a elaboração de uma 

resposta, realizamos essa pesquisa bibliográfica com vistas a 

analisar os aspectos apresentados como benefícios do uso do 

placebo em pesquisas clínicas, contrapondo-os com os riscos 

à integridade biopsicossocial dos voluntários em tais pesquisas.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo se configura como uma pesquisa 

bibliográfica do tipo revisão integrativa. Para esta revisão, a 

pesquisa foi realizada no Portal de Periódicos CAPES. A 
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escolha desse ambiente virtual decorreu dos seguintes fatores: 

esse portal pertence à Comissão de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Ensino Superior (CAPES), órgão do governo federal 

cujo objetivo é estimular o desenvolvimento científico e 

tecnológico do país, através da formação de pesquisadores. O 

portal de periódicos da CAPES possui mais de 45.000 títulos 

com texto completo, viabilizando o acesso de pesquisadores do 

país, o melhor da produção científica internacional, com acesso 

remoto aos textos completos dos artigos indexados nas 

principais bases de dados da grande área das Ciências 

Biológicas e da Saúde. Ressalte-se, ainda, que esse acesso 

pode se dar por meio remoto, via “cafe” (Comunidade 

Acadêmica Federada) (PORTAL...2020). 

Foi utilizada uma estratégia de revisão sistemática 

denominada de estratégia FINER, um acrônimo a fim de 

direcionar a pesquisa quanto as suas características: factível, 

interessante, nova, ética e relevante. 

A pesquisa, ao nosso ver, é possível de ser realizada. 

Pode ser considerada como relevante, pois o tema suscita 

debates sobre o aspecto ético da submissão de seres humanos 

à uma situação de “não tratamento” da enfermidade que possui, 

além de discussões sobre a validade científica da constituição 

de grupos placebos em pesquisas clínicas. Possui um caráter 

inovador, pois, como será exposto no decorrer desse texto, 

ainda não há um consenso claro entre os estudiosos do 

assunto. O trabalho pode ser considerado como um estudo 

ético, pois não interfere em quaisquer direitos humanos, em 

nada contraria a legislação vigente em nosso país, não se 

propõe a usar seres humanos, nem animais de 

experimentação, limitando-se apenas a analisar artigos 

publicados online e acessíveis na sua íntegra através do portal 
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de periódicos Capes. Mesmo assim, é um estudo relevante, 

pois a partir da análise dos trabalhos incluídos nesta revisão, 

pode-se despertar reflexões que nos façam avançar em 

aspectos éticos e de validade científica sobre o uso do 

tratamento placebo em pesquisas clínicas. O quadro 1 

apresenta um resumo da estratégia FINER. 

 

Tabela 1 - Estratégia FINER 

 

F A pesquisa é factível? Sim, é facilmente 

realizável, pois os autores 

têm acesso institucional ao 

portal CAPES de 

periódicos. 

I A pesquisa é interessante? Sim, pois se trata de um 

tema sobre o qual ainda 

não há consenso. 

N É uma pesquisa nova? Sim, não encontramos uma 

revisão com esse enfoque. 

E Existe ética na pesquisa? Sim, pois é uma pesquisa 

bibliográfica e com acesso 

institucional aos textos 

completos dos artigos 

selecionados 

R A pesquisa é relevante? Sim, o tema tem 

implicações científicas, 

éticas e legais. 
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Os descritores de busca usados, e previamente 

validados no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) foram: 

placebo effect e ethics, usando-se o operador booleano AND. 

Os filtros de pesquisa foram: recorte temporal dos últimos 5 

anos (desde 2016) e no idioma inglês. 

O processo de busca foi realizado pelos dois autores, de 

modo independente. Os casos em que houve discordância 

sobre a inclusão de algum trabalho foram resolvidos por meio 

de discussão e consenso. 

O critério de inclusão foi: artigos que discutissem os 

aspectos éticos do uso de grupo placebo em ensaios clínicos 

para avaliação da eficácia e/ou segurança de produtos bioativos 

a serem empregados na saúde humana. 

Inicialmente, foram encontrados 7 (sete) artigos. Após a 

leitura do título e abstract (resumo), aplicando-se o critério de 

elegibilidade, foram selecionados 4 (quatro). Por fim, após a 

leitura do trabalho completo, foram incluídos os 4 (quatro) 

trabalhos já selecionados na etapa anterior para análise nessa 

revisão por abordarem de maneira direta a reflexão sugerida. 

Foram excluídos os estudos relacionados ao uso 

recreativo da maconha, assim como aqueles voltados ao 

público com histórico de abuso da substância, artigos que não 

estavam relacionados a ensaios clínicos, ou aqueles que 

apenas descreviam o uso de grupo placebo em ensaios 

clínicos, sem quaisquer reflexões ou questionamentos sobre tal 

uso. 

A figura 1 apresenta um fluxograma do processo 

metodológico utilizado nesta revisão integrativa. 

 

Figura 1. Fluxograma ilustrando o procedimento metodológico. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro achado dessa pesquisa que consideramos 

relevante para ser discutido, foi o reduzido números de 

trabalhos encontrados, diretamente relacionados ao tema 

proposto. Cremos que isso tenha relação direta, inicialmente, 

com as evidentes limitações inerentes à essa pesquisa 

bibliográfica, quais sejam: o recorte temporal relativamente 

restritivo (apenas trabalhos dos últimos 5 anos) bem com o fato 

de termos executado a busca em apenas um ambiente virtual, 

o portal de periódicos da CAPES, pelos motivos já expostos, 

entre os quais destacamos a possibilidade de acesso aos 

trabalhos na íntegra, de modo gratuito e institucional e, 

inclusive, através do acesso remoto, aspecto fundamental para 

a realização desse revisão, mesmo em suspensão das 

atividade acadêmicas presenciais face à pandemia que nos foi 

imposta pelo coronavírus, denominada de COVID-19. 

Outro aspecto que possivelmente também tenha 

motivado o pequeno número de trabalhos selecionados para 

Definição dos 
descritores de busca e 

validação no DeCS

Busca nas bases de 
dados (Portal CAPES) 

com uso de filtros 

7 artigos encontrados

Leitura de título, 
abstract e trabalho 

completo com aplicação 
dos critéticos de 

inclusão

4 trabalhos selecionados 
para análise na Revisão.

Redação da Revisão
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análise, apesar de não poder ser considerado como uma 

“limitação” da pesquisa, mas que, certamente, foi algo inerente 

a ela, foi o critério de inclusão bastante específico e restritivo. 

Isso se deu, pois, para tentar responder à pergunta de pesquisa 

apresentada ao final da introdução, nos interessava analisar 

apenas publicações que propusessem algum questionamento 

e/ou reflexão sobre a relação de risco/benefício de se usar (ou 

não) um grupo placebo em ensaios clínicos, sobretudo 

naqueles com vistas ao desenvolvimento de medicamentos. 

Entretanto, não se deve desconsiderar a possibilidade de 

que, uma produção acadêmica sobre o tema, relativamente 

tímida, decorra mesmo de um certo desinteresse da 

comunidade científica pela questão. Afinal, as motivações para 

o desenvolvimento de novos produtos e procedimentos 

terapêuticos, principalmente aquelas relacionadas a aspectos 

menos altruístas, tais como, os resultados econômicos 

imediatos e, até mesmo, as de projeção acadêmica em 

determinados meios profissionais, sempre irão existir e nem 

sempre irão diminuir de intensidade para refletir sobre outros 

aspectos, como por exemplo, os princípios que norteiam as 

preocupações bioéticas. Considerando-se ainda, que temos 

uma legislação clara sobre quando não usar o grupo placebo 

em ensaios clínicos, o questionamento ao status quo não será 

algo de ocorrência natural ou frequentemente fomentada. 

A apresentação dos trabalhos selecionados para serem 

analisados nessa revisão, seguindo o critério cronológico 

crescente, no texto que passamos a redigir doravante, não foi 

uma escolha aleatória, ao acaso; entendemos que seguir a 

linha temporal pode ter um efeito positivo no sentido de convidar 

o leitor a refletir sobre a evolução das reflexões dos que se 
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debruçam sobre a matéria, ao longo dos anos, em um período 

de tempo que pode ser considerado bastante recente.  

No primeiro estudo, os autores (BLEASE et al, 2016) 

iniciam seus escritos apresentando uma preocupação sobre 

alguns aspectos do uso do grupo experimental chamado 

“placebo aberto”, ou seja, um grupo placebo no qual os sujeitos 

de pesquisa participantes desse grupo, sabem, por terem sido 

previamente informados, que estão sendo tratados com um 

placebo, ou seja, com um produto que não tem o efeito que se 

busca avaliar com a pesquisa. Os aspectos discutidos pelos 

autores são, especificamente, dois, a saber: o grau de validade 

científica do uso do grupo placebo aberto e o quanto um grupo 

experimental nessa condição, poderia, de fato, ser capaz de 

avaliar o efeito placebo, já que o desconhecimento do produto 

usado é algo essencial ao conceito de placebo. Por outro lado, 

um segundo aspecto é apresentado para reflexão, o fato de 

experimentos com placebo aberto estarem mais sintonizados 

com um ideal ético, pois ao não omitirem aos pacientes o fato 

de eles estarem usando placebo estariam respeitando um 

princípio basilar da ética em uma pesquisa clínica, a autonomia 

dos sujeitos de pesquisa (HARDY et al, 2020). 

Esses autores (BLEASE et al, 2016) prosseguem sua 

linha argumentativa citando que diversos experimentos, como 

grupo placebo transparente, apresentam dados que desafiam a 

premissa de que o mascaramento é essencial para a 

observação do efeito placebo. Entretanto, após as análises 

sobre esses tipos de experimentos, os autores relatam que eles 

podem sim, causar equívocos sobre a compreensão do modo 

como os placebos funcionam, em contextos clínicos, mas 

ressaltam que tais equívocos parecem ser considerados com 

aceitáveis pelos paciente, conforme relatam pesquisas sobre 
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atitudes de sujeitos de pesquisa. Os autores terminam suas 

reflexões relatando que não encontraram, nos protocolos e 

ensaios clínicos abertos, inadequações sobre o que é 

recomendado pela Associação Médica Americana, quanto ao 

uso do placebo, e apresentam perspectivas de pesquisas 

futuras sobre formas de usar o placebo sem ferir preceitos 

bioéticos, como por exemplo, autonomia e beneficência. 

Na pesquisa realizada por Fortunato et al (2017) o objeto 

de estudo foi o efeito Nocebo, ou seja, um efeito prejudicial 

obtido mediante o uso de uma substância biologicamente 

inerte; portanto, esse efeito é decorrente das expectativas 

negativas do paciente em relação àquele tratamento. À 

semelhança do trabalho anteriormente comentado, os autores 

também usam a estratégia de um título que atrai a atenção do 

leitor, principalmente por seu aspecto “politicamente incorreto” 

ao deixar bem claro que existiriam situações nas quais respeitar 

a autonomia do paciente seria prejudicial. Após analisarem 

diversas publicações anteriores, relacionadas ao tema, como 

forma de subsidiar reflexões e a elaboração de procedimentos 

a serem recomendados, os autores afirmam que a autonomia, 

em relação ao consentimento informado, deve ser evitada, 

entretanto, propõem uma abordagem clínica prática para o 

seguimento do paciente, a qual fortalece a autonomia em outros 

aspectos da participação do voluntário na pesquisa. A leitura 

desse texto, com a mente voltada para a nossa pergunta de 

pesquisa, fomenta e colabora com reflexões necessárias, que 

nos levem a questionar afirmações dogmáticas como quando 

se apregoa que a omissão de toda e qualquer informação 

relativa ao protocolo de pesquisa e uma agressão a autonomia 

do voluntário participante dos experimentos, ou até mesmo, que 
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tal desconsideração da autonomia do paciente seja algo com 

implicações negativas em termos éticos.   

A pesquisa publicada por Wolter (2018) intencionou 

conhecer os fatores que influenciam o grau de aceitabilidade do 

placebo entre pacientes portadores de dor crônica. Um 

problema de pesquisa que nos pareceu interessante de ser 

investigado, pois a dor é uma situação que gera sofrimento e 

desconforto, além de ser uma situação para a qual existe 

tratamento. Assim, normalmente, no senso comum, sequer 

cogitaríamos a possibilidade de um tratamento placebo em 

estudos sobre atividade analgésica de algum produto.  A 

pesquisa foi desenvolvida através de entrevistas, mediante 

aplicação de questionários, com pacientes portadores de dor 

crônica e, ainda, mediante consulta aos prontuários de 129 

pacientes atendidos e tratados em um centro universitário de 

tratamento interdisciplinar da dor. Ao final, os autores desse 

trabalho fazem uma informação relevante, que a aceitação do 

placebo no tratamento da dor crônica, pelos pacientes, depende 

mais da forma de aplicação, se oculta ou aberta, e dos 

resultados (melhora, piora ou inalterado) do que de fatores 

inerentes aos pacientes. Consideramos trabalhos como esse, 

com suas provocações e afirmações bem específicas e claras, 

bastante relevantes para a nossa pergunta de pesquisa, pois 

nos estimulam a refletir sobre o quanto temos considerados 

alguns conceitos, como o de autonomia e placebo, como sendo 

referentes a elementos que parecem representar verdades 

absolutas e imutáveis, uma tendência comportamental e 

cognitiva que é, em sua essência, contraditória à constituição 

do fazer científico. 

 No mais recente trabalho incluído para a análise nessa 

revisão (ALSHEHRI et al, 2019), os pesquisadores se propõem 
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a avaliar comparativamente os efeitos de dois sites informativos 

(um que estava sendo testado e outro que funcionou como 

controle) no conhecimento das pessoas sobre o efeito placebo. 

Um total de 350 pacientes, portadores de dor nas costas, foram 

recrutados de diferentes clínicas no sul da Inglaterra e foram 

destinados, aleatoriamente, para um dos dois sites utilizados no 

experimento. Antes e após o contato com o site, os 

participantes responderam a questionários para se avaliar o 

grau de conhecimento sobre placebo e, também, para se avaliar 

aspectos relacionados a escolha informada para participar de 

um estudo com placebo. O site avaliado aumentou, de modo 

significativo em relação ao site controle, tanto o grau de 

conhecimento sobre placebo quanto a disposição dos sujeitos 

de pesquisa em participar de uma pesquisa controlada com 

grupo placebo. O aspecto mais interessante dessas 

constatações apresentadas pelos autores, no nosso 

entendimento, foi o fato de que, ofertar informações sobre o 

efeito placebo tem uma relação direta com disposição em 

participar de uma pesquisa controlada com placebo, inclusive 

com cegamento. Assim, parece que, investir-se em estratégias 

de esclarecimentos e de fornecimento de informações sobre os 

mais diversos aspectos relacionados ao efeito placebo e os 

conceitos bioéticos que ele suscita, estimula a participação 

voluntária em protocolos de pesquisa clínica, ou pelo menos a 

disposição em fazê-lo, sem indícios de que o indivíduo se sinta 

desconfortável por perda da autonomia ou desconsideração de 

outros aspectos bioéticos quaisquer.    
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CONCLUSÕES 

 

A partir do número de artigos que compuseram o material 

bibliográfico, selecionado por essa revisão, como adequado 

para responder à pergunta de pesquisa, pode-se afirmar que há 

uma discussão, sobre a temática, relativamente incipiente. 

Apesar disso, alguns aspectos, fruto das reflexões aqui 

apresentadas, podem ser ressaltados. O fato da legislação 

brasileira estabelecer determinadas situações em que não é 

permitido o uso de grupo placebo em pesquisas clínicas para o 

desenvolvimento de fármacos, por exemplo, por si só já 

enfraquece o paradigma de que o “não tratamento”, ou seja, o 

tratamento com produto ou substância inerte, seria fundamental 

para se estabelecer a existência de uma relação entre a 

substância testada e um determinado efeito observado no 

organismo experimentado. Ademais, a avaliação de ensaios 

clínicos abertos, ou seja, com grupo de indivíduos tratados com 

placebo e sem “cegamento”, apresentam indícios de que não 

parecer haver prejuízo aos objetivos científicos do protocolo de 

pesquisa. Em outro aspecto do mesmo tema, constata-se que 

é plenamente possível questionar-se o prejuízo bioético do 

experimento, provocado pelo “engano” com o qual os 

voluntários são tratados e que, pelo menos em tese, seria 

essencial para avaliação da influência do placebo nos 

resultados de uma pesquisa. 

Sendo assim, a realização desse estudo permitiu 

constar-se que, apesar dos poucos trabalhos encontrados e da 

necessidade de mais pesquisas sobre o tema, parece haver 

evidências de que o uso de grupo placebo em ensaios clínicos 

de avaliação de novas terapias, no âmbito da legislação 

brasileira, pode e deve ser questionado quanto a alguns 
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paradigmas, tais como a sua essencialidade para o 

estabelecimento de uma relação entre a substância testada e o 

efeito produzido, além do fato de que o desconhecimento sobre 

o não tratamento seria algo inevitavelmente contrário à bioética.   
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