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EDITORIAL
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AC Forum no Brasil
AC Forum in Brazil

As tromboses, venosa e arterial, são responsáveis por mais de uma em cada quatro mortes no mundo, segundo dados recentes 
da International Society on Thrombosis and Haemostasis. Por conta disso, é imprescindível que o tema receba atenção especial dos 
médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais que, de alguma forma, lidam com pacientes tromboembólicos no seu 
dia a dia. Durante décadas, a terapia de anticoagulação mais utilizada foi a varfarina, porém, nos últimos anos, uma nova classe de 
medicamentos orais mudou dramaticamente este cenário. E é de suma importância que o clínico também esteja atualizado em relação 
às novas terapias disponíveis. 

Foi com este objetivo que a Sociedade Brasileira de Clínica Médica estabeleceu, em agosto deste ano, uma parceria com o 
Anticoagulation Forum (AC Forum) para a fundação do Capítulo Brasileiro da entidade, o primeiro a ser estabelecido fora da 
América do Norte. 

Criado há 25 anos nos Estados Unidos, o AC Forum é a maior organização do gênero no continente, contabilizando mais de 8 mil 
membros que atendem em torno de 950 mil pacientes anualmente. Trata-se de uma rede de profissionais de diversas áreas da saúde que 
atuam diretamente com diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças tromboembólicas. Apesar de ter sede nos Estados Unidos, o 
AC Forum busca constantemente expandir sua atuação no âmbito internacional e, ao estabelecer um relacionamento com os clínicos 
brasileiros, um novo e importante passo histórico foi dado. 

Ao longo de sua trajetória, a entidade vem participando ativamente do desenvolvimento de protocolos de pesquisa e guidelines a 
respeito do uso de novos medicamentos e das mais modernas terapias de anticoagulação. Em janeiro de 2016, uma das ações do AC 
Forum foi a publicação do Management of VTE: Clinical Guidance, com orientações clínicas para o tratamento do tromboembolismo 
venoso. Além disso, a organização busca oferecer oportunidades de networking, promover a aplicação clínica das práticas baseadas em 
evidências, fomentar a pesquisa e atuar decisivamente no desenvolvimento de políticas de saúde e de boas práticas envolvendo agências 
reguladoras e indústrias farmacêuticas.

Mensalmente, o AC Forum também promove seminários online, treinamentos de imersão e, a cada 2 anos, realiza uma conferência 
nacional que reúne os principais e mais destacados pesquisadores da área. 

Associe-se gratuitamente e torne-se membro do AC Forum. O Brasil certamente tem muito a contribuir com o crescimento desta 
organização, e com a melhoria da saúde pública e da qualidade do atendimento oferecido aos nossos pacientes. 

Renato D. Lopes 
Diretor do AC Forum

Presidente do Capítulo Brasileiro do AC Forum
Professor Livre-Docente pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Professor da Divisão de Cardiologia do Duke University Medical Center
Diretor do Departamento de Validação de Eventos Clínicos (CEC) 

Diretor Associado do Programa de Fellowship do Duke Clinical Research Institute (DCRI)
Diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica (Brazilian Clinical Research Institute – BCRI)

© Sociedade Brasileira de Clínica Médica
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ABSTRACT

ObjeCtive: To analyze socio-demographic and clinical factors 
related to liver donation and reception process in Santa Catarina 
(SC). MethODs: Cross-sectional study of 389 medical 
records, held at the Center for Procurement, Notification and 
Distribution of Organs and Tissues of Santa Catarina between 
January 2010 and December 2011. The analysis was performed 
with the Statistical Package for Social Science software and 
Pearson’s test.. ResuLts: Of the donors, 46.5% were between 
39-59 years (p<0.001). A higher proportion of recipients had a 
Body Mass Index (BMI) >30, with 28% compared to 11,8% 
among donors (p=0.001). White people were the majority in 
both groups (p=0.003). Males were more prevalent in donors and 
recipients (p=0.009). The causes of death among donors were 
Traumatic Brain Injury, stroke and others. There wasstatistical 
significance among the cause of death, systemic arterial 
hypertension (p<0.001), and drugs (p=0.035). Liver failure among 
the recipients occurred due to secondary liver disease in 43.1%, 
infectious liver disease in 29.9%, toxic liver disease in 20.1%, 
post-transplant complications in 4%, and multiple diagnoses 
in 2.9%. Among the recipients with secondary liver disease, a 
higher proportion was in the younger age group as compared 
to other diagnoses (p=0.011). Secondary liver disease was 
more prevalent in women (p=0.012). COnCLusiOn: High 
mortality of young people from external causes kept the profile 
of donors in Santa Catarina different from that in developed 

countries, where donors are older and die predominantly from 
cardiocirculatory causes.

Keywords: Liver transplantation; Tissue donors; Health profile

RESUMO 

ObjetivO: Analisar fatores sociodemográficos e clínicos re-
lacionados ao processo de doação e recepção de fígado. Mé-
tODOs: Estudo transversal com 389 prontuários, realizado na 
Gerência de Transplantes da Central de Notificação Captação e 
Distribuição de Órgãos e Tecidos do Estado de Santa Catarina 
entre janeiro de 2010 a dezembro de 2011. A análise foi realiza-
da com o programa Statistical Package for Social Science e teste de 
Pearson. ResuLtaDOs: Dos doadores, 46,5% encontravam-
-se entre 39 e 59 anos (p<0,001). Maior proporção de receptores 
estava com índice massa corporal >30, com 28% comparados a 
11,8% entre os doadores (p=0,001). Brancos foram a maioria 
nos dois grupos (p=0,003). Sexo masculino foi mais prevalente 
em doadores e receptores (p=0,009). Os motivos de óbito entre 
os doadores foram traumatismo craniencefálico, acidentes vascu-
lares cerebrais e outros. Houve significância estatística entre cau-
sa de óbito, hipertensão arterial sistêmica (p<0,001) e entorpe-
centes (p=0,035). A falência hepática entre os receptores ocorreu 
por hepatopatia secundária em 43,1%, 29,9% por hepatopatia 
infecciosa, 20,1% por hepatopatia tóxica, 4% por intercorrên-
cias pós-transplante e 2,9% por múltiplos diagnósticos. Entre 
os receptores com hepatopatia secundária, uma maior propor-
ção se situou na faixa etária mais jovem, quando comparada 
aos demais diagnósticos (p=0,011). O sexo feminino foi maio-
ria nas hepatopatias secundárias (p=0,012). COnCLusãO:  
A alta mortalidade de jovens por causas externas manteve o per-
fil dos doadores de Santa Catarina diferente do observado nos 
países desenvolvidos, nos quais doadores são mais velhos e mor-
rem predominantemente por causas cardiocirculatórias. 

Descritores: Transplante de fígado; Doadores de tecidos; Perfil 
de saúde

INTRODUCTION 

The development of transplantation and its application 
in the replacement of organs is one of the most successful 
advances in the history of medicine. In three decades, organ 
transplantation has evolved from a procedure with limited success 
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to a very efficient procedure.(1) It consists of a surgical procedure 
to replace a problematic organ with another healthy organ from 
a donor.(2)

The first recorded case in the history of transplantation 
was in the Bible, in which Adam was the first living donor.(3) 
Another ancient account is the story of two Chinese doctors who 
transplanted the leg of a dead soldier in another man.(4) After 
the implementation of advances in hygiene and anesthesia, the 
first experimental transplants were feasible, especially of kidney, 
because it is a pair organ and has easy functional evaluation.(5) 
The first transplants of non-regenerative organs occurred in the 
50s, with the aid of the blood vessels suturing technique.(6)

In Brazil, with the first law of transplants in 1968, a procedural 
consensus was established, and in 1980 it was developed in the 
first organizations to notification and allocation of organs.(7,8) 
In 1997, the National Transplant System (SNT), the Centers 
for Notification, Procurement and Distribution of Organs 
(CNCDO), and the donor and recipient lists for distribution of 
organs and tissues(9) were established. The SNT is considered one 
of the largest public transplant systems in the world, and Brazil 
is the country with the second highest number of transplants.(10)

In the first half of 2013, 23,268 transplants were performed 
in Brazil.(11) Liver transplants increased 5.6% between 2012 and 
the first half of 2013; Heart Transplants increased 11%, lung 
transplants grew 1.4%, and pancreas transplants increased by 
5.9%.(12) The National Transplant Program (PTN) is known 
for the increase in the number of transplants and the public 
investment in transplant medical teams.(13) The shortage of 
organs is due to factors such as cultural issues and late diagnosis 
of brain death (BD).(14) The transplant donation list regulated 
by Ordinance 3.407/GM/MS, of August 5, 1998, is unique and 
uses technical, geographical and urgency criteria.(15-16)

The Brazilian population is mostly composed of women, 
and regarding ethnic groups, of Blacks and people of mixed 
descent;(12) however, in Brazil, most donors presented were male, 
aged between 20-44 and of mixed descent.(17) The prevalence of 
men in this study is explained by their more frequent involvement 
in traumatic accidents.(18,19) The profile of donors surveyed by a 
public institution indicated a prevalence of single, white people, 
and those who had not completed primary education.(20) 

This study aims to describe and analyze the distribution 
of some variable, clinical, and epidemiological aspects of the 
donation and transplantation process, allowing the establishment 
of a profile of donors and recipients of liver transplants.

METHODS

This is a cross-sectonal observational epidemiological study, 
developed in CNCDO of the state of Santa Catarina, which 
is considered the institution with the best performance in 
the procurement of organs among all states. Donors’ medical 
records, and organ recipients notified at CNCDO/SC in 2010 
and 2011 were evaluated.

The study was a census that included 389 medical records 
(174 recipients and 215 donors). Data were obtained from the 
records, copies of medical records, and other documents under 

custody of the CNCDO/SC. The study included data from 
cadaveric donors’ records and liver recipients over 18 years of 
age, of either genders. The study was approved by the Research 
and Ethics Committee of the State Health Department of 
Santa Catarina and access to the medical records of all sectors 
of CNCDO/SC was allowed, through the Declaration of 
Acknowledgment and Agreement of the Institutions Involved. The 
use of medical records was approved through an Authorization 
to Use Protected Health Information. 

The statistical associations were calculated with Pearson’s 
chi-square test or Fisher exact test, with a pre-specified level of 
significance of 5% (p<0.05). The Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) version 18.0 was used to analyze data. All 
institutional permits needed to access the data from medical 
records of donors and recipients of organs and tissues of interest 
for this research were requested for submission of the project to 
the relevant ethics committees.

RESULTS

In 2011, CNCDO/SC registered 389 medical records of 
liver donors and recipients. Of the total, 215 matched the 
record of patients with brain death (BD) who have donated 
organs, including the liver, and 174 cases were liver transplant 
recipients. Table 1 shows that a higher proportion of donors is at 
a younger age (<40 years) as compared to recipients (p<0.001). 
Regarding the Body Mass Index (BMI), a greater proportion of 
recipients had BMI>30, with 28% compared to 11.8% among 
donors. Most patients weree white, with 88.6% of donors, and 
76.9% of recipients (p=0.003). In both groups males prevailed 
(p=0.009).

Table 2 shows the causes of death among donors were head 
injury (43.6%), hemorrhagic stroke (37%), ischemic stroke 
(15.4%) and others (3.7%). There was statistical significance 
among cause of death, High Blood Pressure (HBP) and use of 
narcotics. Among organ donors who had died due to ischemic 
stroke, 41.8% suffered from hypertension and this prevalence 
was of 33.3% among donors whose cause of death was ischemic 
stroke (p<0.001). In deaths from other causes, 50% were 
using drugs. This prevalence was of 34.4% among donors with 
ischemic stroke and 31.8% among those who died from head 
injury (p=0.035).

Table 3 shows that 43.1% of recipients had been diagnosed 
with secondary liver disease, 29.9% with infectious liver disease, 
20.1% with toxic liver disease, 4% post-transplant, and 2.9% 
with multiple diagnoses complications. There was statistical 
significance among diagnosis of liver failure, age and gender. 
Among the recipients diagnosed with secondary liver disease, 
a higher proportion was in the youngest age group (<40 years) 
(p=0.011). Female patients were significant majority in secondary 
liver diseases, with 62.2% (p=0.012)

DISCUSSION

The highest prevalence of recipients was among the age 
group between 39 and 60 years (87.9%), and of donors was 
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table 1. Socio-demographic variables and studied correlations between 
liver transplant donors and recipients. Santa Catarina, from 2010 to 2011

Groups variables Recipients 
n (%)

Donors 
n (%) p-value

Age

18-39 21 (12.1) 84 (39.1)

39-59 97 (55.7) 100 (46.5) <0.001
≥60 56 (32.2) 31 (14.4)

BMI

<18,5 2 (1.1) 2 (0.9)

18.5-24.9 53 (30.5) 99 (46.3)

25-29.9 70 (40.2) 89 (41.6) 0.001
30-34.9 35 (20.1) 18 (8.4)

35-39.9 6 (3.4) 4 (1.9)

≥40 8 (4.6) 2 (0.9)

Race

White 110 (76.9) 140 (88.6) 0.003
Brown 30 (21) 11 (7)

Black 3 (2.1) 6 (3.8)

Yellow - 1 (0.6)

Sex

Male 129 (74.1) 132 (61.7) 0.009
Female 45 (25.9) 82 (38.3)

Source: Medical records CNCDO-SC, 2015 organized by the author. BMI: 
body mass index.

table 2. Frequency and istribution of death reasons in liver donors. Santa Catarina, from 2010 to 2011

Death causesvariables ischemic stroke 
n (%)

hemorrhagic stroke 
n (%)

traumatic brain injury 
n (%)

Others 
n (%) p-value

Diabetes mellitus

Yes 2 (6.3) 7 (9.1) 1 (1.1) -

No 30 (93.8) 70 (90.9) 91 (98.9) 8 (100) 0.228
Hypertension

Yes 11 (33.3) 33 (41.8) 4 (4.3) 1 (12.5)

No 22 (66.7) 46 (58.2) 88 (95.7) 7 (87.5) <0.001
Drugs

Yes 11 (34.4) 13(17.3) 29 (31.8) 4 (50)

No 21 (65.6) 62(82.7) 60 (65.2) 4 (50) 0.035
Kind of drugs

Alcohol 8 (80) 13 (100) 18 (62.1) 2 (50)

Crack/cocaine - - 1 (3.4) 1 (25)

Cannabis 1 (10) - 3 (10.3) 1(25)
Multiple 1 (10) - 7 (24.1) - 0.091

Source Medical records CNCDO-SC, 2015 organized by the author.

between 18 and 59 years (85.6%). Freire et al., in Pernambuco, 
observed a predominant age group between 21-30 years(21) 
among donors. In Spain, the donor liver tissue with less than 50 
years prevailed over the older age groups.(22) The predominance 
of young donors suggests that the liver donation and liver 
transplant system in Santa Catarina is a sustained process for 
intergenerational solidarity.

The high number of trauma brain injury (TBI), mostly 
arising from car accidents, is often associated with younger 
age groups and alcohol abuse. It is noteworthy that the organ 
maintenance conditions and its feasibility must match the pre-
defined parameters. However, the gradual prevalence of chronic 
degenerative diseases indicates that this process tends to be 
reduced and even reversed.(23)

In the group of donors, 46.3% were eutrophic and 41.6% 
were classified as overweight (BMI of 25-29.9). In the city of 
Campinas (2014), with the evaluation of donors about their 
background and lifestyle habits, overweight stood out as the 
main personal record.(24) The higher prevalence of overweight 
may be related to the fact that most of the world’s population 
has this problem; among donors, the main causes of death are 
related to chronic degenerative diseases, the risk factors of which 
are physical inactivity, overweight and associated comorbidities.

In this study the white ethnic group had a prevalence of 
83.05% of the total, similar to most results from the South and 
Southeast(24-27) regions. The white race predominated over the 
others in this study, probably reflecting the demographic profile 
of the region where the study was conducted.(28)

Males were more frequent (67.26%), consistent with most 
findings in the literature.(21,24,26,27,29-31) Few studies show a higher 
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prevalence of female donors and recipients.(32) The predominance 
of male donors is possibly related to the fact that the male 
population dies at younger ages, and are more vulnerable to 
risk factors, morbidities and mortality from external causes and 
cardiovascular disease due to riskier lifestyle when compared to 
women. According to MS, the male population has reduced 
longevity compared to females.(33)

The main causes of death among donors were traumatic brain 
injury (43.6%), hemorrhagic stroke (37%) and ischemic stroke 
(15.4%). According to Matesanz, Spain presented a growth 
rate of stroke as a cause of death, which corroborates the results 
found by Noronha et al., and Rodrigues et al.(24,32,34) In contrast, 
Freire et al. found a higher prevalence of traumatic brain injury 
in their study.(21,29,30,35) Data from studies in different periods 
may suggest a change in the organ donor profile. A possible 
explanation in the Brazilian context would be the reduction of 
motor vehicle accidents associated with the “Dry Law”. Twelve 
months after the approval of the law, deaths decreased by 6.2%. 

Among the 46 organ donors with hemorrhagic stroke as cause 
of death, 41.8% had associated high blood pressure (BP), and 
this prevalence was of 33.3% in donors diagnosed with ischemic 
stroke. Mortality from cardiovascular disease (CVD) tends to 
increase linearly, continuously and independently with elevation 
of BP from 115/75 mmHg. A hypothesis that may explain the 
findings is that in the first 48 hours after ischemic stroke, acute 
hypertensive response occurs in about 80% of patients.(36)

Among the donors with death due to other reason, 50% 
were using drugs, while the prevalence was 34.4% among 
donors with ischemic stroke and 31.8% in those with TBI. It 
is known that the use of certain substances predisposes vascular 
diseases and alters the level of consciousness/sensorium being 
closely linked to TBI. According to Sloan, among individuals 
aged 20 to 30 years the rate of strokes related to drug use reaches 
90%.(37)

Regarding the distribution of the most prevalent diseases 
in the recipients, it was observed that 43.1% of the recipients 
had a diagnosis of secondary liver disease, 29.9% of infectious 
liver disease, 20.1% of toxic hepatopathy, 4% of post-transplant 
complications, and 2,9% of multiple diagnoses. Ferreira found 
a higher prevalence, among patients in the preoperative period, 
of liver transplant due to hepatitis C virus followed by alcoholic 
hepatitis.(27) Strauss et al., in an etiological analysis of 200 cases 
of liver cirrhosis, found that alcoholism was the main etiological 
agent, representing 71% of cases, and viral hepatitis followed 
with 15%.(38)

A relevant aspect in this survey is the presence of the category 
“multiple diagnoses”, which includes combined diagnoses in 
other studies. They were analyzed separately and may interfere 
with higher prevalence of infectious and toxic diseases. There 
was a higher prevalence of younger age groups in secondary 
liver diseases, and a majority of males in all liver diseases, with 
the exception of secondary liver diseases. A higher proportion 

table 3. Frequency and distribution of liver failure diagnoses among liver transplant recipients. Santa Catarina, from 2010 to 2011

Failure diagnose 
variables

Complications following 
transplantation  

n (%)*

infectious liver disease 
n (%)*

toxic liver disease 
n (%)*

secondary 
hepatic disease 

n (%)*

Multiple 
n (%)* p-value

Age
18-39 - 2 (9.5) 2 (9.5) 17 (81) -
39-59 5 (5.2) 33 (34.0) 25 (25.8) 32 (33) 2 (2.1)
≥ 60 2 (3.6) 17 (30.4) 8 (14.3) 26(46.4) 3 (5.4) 0.011

BMI
<18.5 - - 1 (50) 1 (50) -
18.5-24.9 2 (3.8) 14 (26.4) 11 (20.8) 25 (47.2) 1 (1.9)
25-29.9 4 (5.7) 24 (34.3) 13 (18.6) 27 (38.6) 2 (2.9)
30-34.9 - 11 (31.4) 6 (17.1) 16 (45.7) 2 (5.7)
35-39.9 1 (16.7) 1(16.7) 3 (50) 1 (16.7) - 0.813
≥40 - 2 (25) 1 (12.5) 5 (62.5) -

Race
White 3 (2.7) 33 (30) 20 (18.2) 51 (46.4) 3 (2.7)
Brown 2 (6.7) 10 (33.3) 4 (13.3) 12 (40) 2 (6.7) 0.656
Black - 2 (66.7) 1 (33.3) - -

Yellow - - - - -
Sex

Male 6 (4.7) 39 (30.2) 32(24.8) 47(36.4) 5 (3.9)
Female 1 (2.2) 13 (28.9) 3 (6.7) 28 (62.2) - 0.012

Source: Medical records CNCDO-SC, 2015 organized by the author. 
*Calculation done in relation to all of the recipients; BMI: body mass index.
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of men with liver disease was also reported by others.(26,39) The 
fact that secondary liver diseases encompass diagnoses such as 
autoimmune hepatitis favors the findings, as they have a higher 
incidence of female and younger patients.(40,41)

The comparison of the groups of liver donors and recipients 
clarifies a number of aspects that are still little studied in the 
country. Some of them relate to contexts of vulnerability and 
social inequality that expose part of the population to risk factors 
that increase both the chances of death due to encephalitis, 
feeding the organ donation system, and of liver failure, extending 
the demand for organ transplants in the system.

CONCLUSION

Studies in the field of organ and tissue transplants 
appear to be increasingly necessary, as there is a shortage of 
investigation on the subject. Considering the high cost of the 
organ donation, distribution and transplantation system, it is 
important to develop public policies that reduce the identified 
causes, and extend the company’s awareness so it can mostly 
choose behaviors and lifestyles that incorporate strategies for 
reduction of risks associated with early mortality from trauma, 
and fatal consequences of preventable or controllable chronic 
degenerative diseases.
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RESUMO 

ObjetivO: Caracterizar os fatores de risco para lesão renal 
aguda em pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas na uni-
dade de terapia intensiva e sua influência na evolução clínica 
no pós-operatório. MétODOs: Estudo clínico, prospectivo, 
observacional com 98 pacientes na unidade de terapia intensiva 
de pós-operatório do Hospital Servidor Público Estadual entre 
novembro de 2012 e fevereiro de 2013. As variáveis estudadas 
foram idade, sexo, risco pré-operatório, tipo de cirurgia e anes-
tesia, comorbidades, necessidade de ventilação mecânica, drogas 
vasoativas, transfusão, diálise e sobrevida em 30 dias. O diag-
nóstico da lesão renal aguda foi estabelecido pelos critérios Acute 
Kidney Injury Network (AKIN). Na análise estatística, variáveis 
categóricas foram avaliadas pelo teste qui quadrado e níveis de 
p<0,05 foram considerados significantes. ResuLtaDOs: Os 
pacientes apresentavam idade de 70,7±13,8 anos, 57,1% eram 
do sexo masculino e 88,8% estavam em pós-operatório de ci-
rurgia eletiva. Desenvolveram lesão renal aguda 35 (35,7%) pa-
cientes e, destes, 20 (59,2%) eram AKIN 1, (3) 8,6% AKIN 2 
e 12 (34,2%) AKIN 3. Necessitaram de diálise 24 (68,57%) 
pacientes. Risco anestésico elevado nas cirurgias eletivas, inter-
corrências no intraoperatório e presença da doença renal crônica 
foram fatores que influenciaram no aparecimento da lesão renal 

aguda especialmente nos idosos. A mortalidade nos pacientes 
com lesão renal aguda foi 46% vs. 11% daqueles sem lesão re-
nal aguda. COnCLusãO: A lesão renal aguda apresentou alta 
mortalidade em idosos submetidos à cirurgia eletiva com risco 
pré-operatório elevado e doença renal crônica prévia. É impor-
tante a identificação precoce destes fatores de risco e da lesão 
renal aguda nesses pacientes. 

Descritores: Lesão renal aguda; Cirurgia geral; Insuficiência renal 
crônica; Complicações pós-operatórias; Idoso

ABSTRACT

ObjeCtives: To characterize risk factors for acute 
kidney injury in patients undergoing non-cardiac surgeries in 
Intensive Care Unit (ICU), and their influence on clinical 
outcomes postoperatively. MethODs: Clinical, prospective, 
observational study of 98 patients admitted to the Intensive 
Care Unit after surgery at Hospital do Servidor Público 
Estadual from November/2012 to February/2013. The variables 
studied were: age, gender, preoperative anesthetic risk, type 
of surgery and anesthesia, comorbidities, need for mechanical 
ventilation, use of vasoactive drugs, need for blood transfusion, 
renal replacement therapy (RRT) and survival at 30 days. The 
diagnosis of acute kidney injury has been established through 
the Acute Kidney Injury Network (AKIN) criteria. At statistical 
analysis, categorical variables were analyzed using the chi-square 
test and p levels <0.05 were considered significant. ResuLts: 
Patients were 70.7 ± 13.8 years old; 57.1% were male, and 88.8% 
were in postoperative period of elective surgery. Thirty-five 
patients (35.7%) had an acute kidney injury, with 20 (59.2%) 
being AKIN1, 8.6% AKIN2 (3), and 12 (34.2%) AKIN3. 
High anesthetic risk in elective surgeries, complications during 
surgery, and the presence of chronic kidney disease were factors 
that influenced the onset of acute kidney injury, especially 
in the elderly. Mortality in patients with acute kidney injury 
was of 46%, versus 11% of those without acute kidney injury. 
COnCLusiOn: Acute kidney injury showed high mortality 
in the elderly patients undergoing elective surgery with a high 
preoperative risk and previous chronic kidney disease. The early 
identification of these risk factors, as well as the early diagnosis 
of acute kidney injury in these patients is important. 

Keywords: Acute kidney injury; General surgery; Renal 
insufficiency, chronic; Postoperative complications; Aged 
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INTRODUÇÃO 

A lesão renal aguda (LRA) é um problema comum em pa-
cientes hospitalizados e um fator de risco independente para a 
mortalidade.(1) Pacientes com LRA e falência de múltiplos órgãos 
podem apresentar taxas de mortalidade maiores que 50%.(2-4)

De todos os casos de LRA durante a internação, 30 a 40% 
são observados após procedimentos cirúrgicos.(5,6) Muitos es-
tudos foram feitos relacionando LRA com pós-operatório de 
cirurgias cardíacas, porém um número limitado desses estudos 
relacionou a LRA com cirurgias não cardíacas.(7) Em cirurgia de 
bypass gástrico para obesidade mórbida, a incidência de LRA no 
pós-operatório foi de 8,5%.(8) Em transplante de fígado, um em 
cada três pacientes pode desenvolver LRA, com necessidade de 
diálise em 17% dos casos.(9)

A identificação de pacientes com risco potencial de LRA 
ainda no pré-operatório é de grande importância para instituir 
medidas visando evitar a evolução desta condição. Entre fato-
res de risco para LRA no pós-operatório estão: idosos, cirurgia 
de emergência, cirrose, obesidade, doença vascular periférica e 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).(10,11,12) 

Outros estudos relacionaram a mortalidade pós-operatória 
com fatores como idade, hipertensão, diabetes mellitus, insufi-
ciência cardíaca, doença vascular periférica, doença vascular ce-
rebral e doença renal crônica (DRC) preexistente.(13-15) Talvez, o 
mais importante deles seja o último, com taxas de necessidade 
de diálise de até 30%.(11)

Vários estudos têm mostrado que a LRA é mais comum em 
idosos. Isso pode ocorrer pela associação de idosos com fatores 
como: morbidades que acumulam necessidade de procedimen-
tos e medicamentos nefrotóxicos, além das alterações estruturais 
e funcionais dependentes do envelhecimento.(12) 

Considerando que há poucos dados publicados relacionan-
do a ocorrência da LRA em pacientes submetidos à cirurgias 
não cardíacas, é importante a identificação dos fatores que au-
mentam o risco de LRA ainda no pré-operatório, para tentar 
medidas que evitem a evolução dessa condição. Com isso, 
propomos, neste estudo, caracterizar a presença de fatores de 
risco para LRA em pacientes submetidos a grandes cirurgias não 
cardíacas e sua influência na evolução clínica desses pacientes no 
pós-operatório. 

Os objetivos deste estudo foram: caracterizar a presença dos 
fatores de risco para o desenvolvimento de LRA no pós-opera-
tório de cirurgias não cardíacas; e avaliar a repercussão da LRA 
na evolução clínica dos pacientes no pós-operatório imediato e 
em 30 dias.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo prospectivo observacional, entre 
novembro de 2012 e fevereiro de 2013, com 98 pacientes inter-
nados na unidade crítica de pós-operatório de cirurgias não car-
díacas do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo 
(HSPE/SP). Foram avaliadas as variáveis: idade, sexo, risco anes-
tésico pela classificação da American Society of Anesthesiologists 
(ASA),(13) tipo de cirurgia e anestesia, morbidades associadas, 

uso de ventilação mecânica, drogas vasoativas, presença de sepse 
e transfusão de sangue. Foram incluídos pacientes internados no 
pós-operatório imediato de cirurgias não cardíacas internados 
na unidade de terapia intensiva (UTI). Os critérios de admis-
são na UTI foram definidos pela equipe de anestesistas no pré-
-operatório, considerando a presença das morbidades e tipo de 
cirurgia proposta, sendo excluídos pacientes com risco cirúrgico 
muito elevado no pré-operatório (ASA 4 e 5) para evitar fatores 
de confusão em relação a etiologia da LRA e aqueles com DRC 
dialítica. A permanência na UTI por mais de 24 horas era de-
finida pós-operatório pela equipe da UTI, tentando manter a 
aleatoriedade da seleção.

O diagnóstico da LRA foi estabelecido pelos critérios do 
Acute kidney Injury Network (AKIN)(14) com o aumento abso-
luto de creatinina sérica (sCr) maior ou igual a 0,3mg/dL, ou 
aumento porcentual da sCr ≥50% (1,5 vez do valor basal) em 48 
horas, ou uma redução no débito urinário menor que 0,5mL/kg  
por hora por mais de 6 horas, aplicados no pós-operatório ime-
diato. Entre as morbidades, foram definidos: pacientes com hi-
pertensão arterial sistêmica (HAS) aqueles com pressão arterial 
(PA) >140/90mmHg ou em uso de hipotensores; a DRC com 
Ritmo de filtração glomerular estimado (eRFG) <60mL/min; os 
pacientes diabéticos com glicemia em jejum >126mg/dL ou em 
uso de hipoglicemiantes (orais ou insulina). A avaliação do ne-
frologista foi realizada quando formalmente solicitada pela equi-
pe da UTI. Nos pacientes em que foi indicada a hemodiálise, a 
escolha do método foi definida pelo nefrologista que o acom-
panhou no dia do procedimento, baseada no estado hemodinâ-
mico do paciente entre: hemodiálise intermitente (HDI) com 
duração entre 3 e 4 horas naqueles sem necessidade de droga 
vasoativa (noradrenalina) e hemodiálise estendida intermitente 
por 6 a 8 horas (SLED, sigla do inglês sustained low-efficiency 
dialysis), naqueles com uso de droga vasoativa. 

As variáveis independentes foram divididas em pré-opera-
tórias (idade, sexo, morbidades associadas e creatinina prévia a 
cirurgia) e intraoperatórias (tipo de cirurgia realizada, necessi-
dade de transfusão sanguínea no intraoperatório e creatinina 
do primeiro dia do pós-operatório). As características clínicas, 
morbidades, presença de LRA e necessidade de diálise foram 
confrontadas com o desfecho clínico de sobrevida em 30 dias 
a partir da internação hospitalar. O trabalho foi aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do HSPE/SP (CAAE: 
00740712.1.0000.5463). 

As variáveis qualitativas foram representadas por frequência 
absoluta (n) e relativa (%) e as quantitativas, por média e desvio 
padrão. A associação entre alta e óbito e as demais variáveis cate-
góricas foram avaliadas pelo teste qui quadrado e, quando neces-
sário, pelo teste qui quadrado da razão de verossimilhança. Foi 
adotado o nível de significância de 0,05 (a=5%), e níveis descri-
tivos (p) inferiores a esse valor foram considerados significantes. 

RESULTADOS

Foram avaliados 98 pacientes internados na unidade crítica 
de pós-operatório, com idade média de 70,7±13,8 anos, sendo 
77,1% maiores de 65 anos (n=74) e 57,1% do sexo masculino 
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(n=56). Com relação às morbidades associadas: 74,1% eram hi-
pertensos, 31% tinham neoplasia, 28,6% diabéticos e 22,4% 
com DRC. A mediana de tempo de cirurgia foi de 180 minutos 
(50 a 570 minutos) e a da solicitação da avaliação da nefrologia 
foi de 2 dias (zero a 13 dias após a cirurgia). A média da sCr do 
pré-operatório foi de 1,25±0,8mg/dL, do primeiro pós-opera-
tório de 1,58±1,1mg/dL e no dia da avaliação da nefrologia de 
3,10±1,2mg/dL.

Verificamos que 88,8% (n=87) desses pacientes eram pro-
venientes de cirurgia eletiva, e 80% receberam anestesia geral 
(n=79). As abordagens cirúrgicas mais frequentes envolviam a 
cirurgia do aparelho digestivo (48,0%), seguidos de cirurgia or-
topédica (29,6%) e urológica (10,2%) (Tabela 1).

Dentre os 98 pacientes estudados, 35 (35,7%) apresentaram 
LRA segundo os critérios do AKIN, sendo em 57,1% (n=20) 
classificados com AKIN 1, 8,6% (n=3) AKIN 2 e 34,2% (n=12) 
AKIN 3. Durante a internação no pós-operatório, 68,57% dos 
pacientes (n=24) necessitaram de algum método de diálise 
e a maioria foi submetida à SLED (41,7%), seguido de HDI 
(37,5%). Os pacientes idosos >65 anos apresentaram mais LRA 
que os mais jovens (86% vs. 14%) (Tabela 1). 

No que se refere à presença de morbidades associadas, o fato 
de já ter uma disfunção renal prévia era fator de risco de piora 
dos níveis de creatinina no pós-operatório (48,6% vs. 7,9%), 
como mostra a tabela 2. As demais morbidades estudadas não 
influenciaram significativamente no desenvolvimento de LRA. 
Uso de droga vasoativa, necessidade de transfusão sanguínea, 
ventilação mecânica e sepse no pós-operatório imediato, tam-
bém não foram preditores do risco para LRA. Entretanto os 
pacientes que apresentaram complicações graves, como hipo-
tensão, choque hipovolêmico, parada cardiorrespiratória, bron-
coespasmo, broncoaspiração na indução anestésica, foram os 
que mais desenvolveram LRA. A mortalidade foi maior naqueles 
que desenvolveram LRA no pós-operatório. 

Como nesta casuística foram encontrados mais idosos do 
que jovens evoluindo com LRA, fez-se uma análise em separado 
desse subgrupo, sendo identificado como fatores de risco, o fato 
de terem DRC no pré-operatório, e apresentar intercorrências 
graves (hipotensão, choque hipovolêmico, parada cardiorrespi-
ratória, broncoespasmo, aspiração brônquica na indução anes-
tésica). Esses pacientes também foram os que mais necessitaram 
de acompanhamento nefrológico, de diálise e tiveram maior 
mortalidade. Esses dados são descritos na tabela 3.

DISCUSSÃO

Os pacientes submetidos a grandes cirurgias estão predispos-
tos a desenvolver LRA no pós-operatório devido à resposta infla-
matória desencadeada pelo procedimento cirúrgico, morbidades 
associadas e complicações no intraoperatório e pós-operatório, 
entre outros fatores.(15) Poucos estudos foram realizados relacio-
nando a LRA após cirurgias não cardiovasculares.(7)

tabela 1. Características clínicas, anestésicas e cirúrgicas dos pacientes 
no pós-operatório de cirurgia não cardíaca e o desenvolvimento de 
lesão renal aguda

Dados clínicos e 
demográficos

Com LRa
(n=35)
n (%)

sem LRa
(n=63)
n (%)

valor 
de p

Sexo 
Masculino 20 (57) 36 (57) 1,00
Feminino 15 (43) 27 (43)  

Idade, anos 
≥65 30 (86) 44 (44) <0,05*
<65 5 (14) 19 (30)  

Cirurgia 
Eletiva 32 (91) 55 (87) 0,535
Urgência 3 (9) 8 (13)  

Risco cirúrgico 
ASA 1 4 (11) 17 (27) <0,05*
ASA 2 25 (71) 41 (65)  
ASA 3 6 (17) 5 (8)  

Tipo de cirurgia 
Aparelho digestivo 16 (46) 31 (49) 0,934
Ortopédica 11 (31) 18 (29)  
Urológica 4 (11) 6 (10)  
Vascular 3 (9) 3 (5)  
Outras 1 (3) 5 (8)  

Tipo de anestesia 
Local 2 (6) 0 (0) 0,143
Regional 5 (14) 12 (19)  
Geral 28 (80) 51 (81)  

*Valor de p<0,05. LRA: lesão renal aguda; ASA: American Society of Anesthe-
siologists.

tabela 2. Morbidades associadas no pré-operatório, complicações no 
pós-operatório e o desenvolvimento de lesão renal aguda

Morbidades
Com LRa 

(n=35)
n (%)

sem LRa 
(n=63)
n (%)

valor 
de p

Diabetes 14 (40%) 14 (22) 0,70
Hipertensão arterial 27 (77) 46 (73) 0,65
Insuficiência cardíaca 7 (20) 43 (68) 0,94
Neoplasias 15 (43) 16 (25) 0,75
Insuficiência hepática 1 (3) 0 (0) 0,17
DRC 17 (49) 5 (8) <0,05*
Droga vasoativa 16 (46) 18 (29) 0,88
Transfusão sanguínea 10 (29) 15 (24) 0,6
Ventilação mecânica 16 (46) 18 (29) 0,88
Sepse 16 (46) 18 (29) 0,88
Intercorrências** 4 (11) 0 (0) <0,05*
Chamado nefrologista 26 (74) 2 (3) <0,05*
Diálise 24 (69) 0 (0) <0,05*
Óbito 16 (46) 7 (11) <0,05*

*Valor de p<0,05; **hipotensão, choque hipovolêmico. LRA: lesão renal aguda; 
DRC: doença renal crônica. 
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Neste estudo, demonstramos que a LRA ocorreu em 35,7% 
dos casos, sendo a maioria em procedimentos cirúrgicos eletivos 
(88,8%), o que não costuma ser frequente nos levantamentos, 
nos quais há uma maior prevalência de LRA em pacientes de ci-
rurgias emergenciais, pelas características clínicas mais instáveis 
desses pacientes.(16) 

Um achado relevante foi o fato de a faixa etária ser mais 
elevada, com uma média de idade de 71,2 anos, diferente do 
encontrado em outros estudos com médias de idade mais baixas 
entre 41,1 e 60 anos.(17-19) 

Encontramos também a tendência maior dos idosos evoluí-
rem com LRA (86% vs. 14 %). Isso pode ser explicado em parte 
pelo fato de as características do hospital ser de alta complexi-
dade e concentrar idosos com múltiplas morbidades submetidos 
a grandes cirurgias. As morbidades mais prevalentes associadas 
com LRA no pós-operatório em outros estudos também foram 
HAS, DRC e diabetes mellitus.(18,20-22)

É importante destacar que 48,6% dos nossos pacientes que 
desenvolveram LRA apresentavam DRC prévia, que é o maior 
fator de risco do pré-operatório para evolução com LRA na 
maioria dos estudos.(18,22,23)

Com relação ao tipo de cirurgia, encontramos uma maior 
incidência de LRA após cirurgias do aparelho digestivo (45,7%), 
assim como encontrado em outros estudos.(23-25) Sugere-se que 
a pressão de perfusão renal inadequada, possivelmente causa-
da por cirurgias abdominais mais complexas, possa ser um dos 
pontos chave no aumento da pressão intra-abdominal induzin-
do LRA.(23,24)

Os pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos ele-
tivos e com risco anestésico ASA 3 (62,5%) evoluíram mais 
frequentemente com LRA. Este achado está de acordo com os 
dados disponíveis na literatura, que mostram o quanto o risco 
anestésico consegue predizer a maior predisposição desses pa-
cientes complicarem clinicamente no perioperatório, principal-
mente quando submetidos a grandes cirurgias.(17,24,25) 

Dos pacientes que desenvolveram LRA, observa-se que 32,4% 
(n=24) necessitaram de terapias renais substitutivas (TRS). A 
taxa de pacientes dialíticos no pós-operatório variou de 27,1% a 
51,5% em alguns estudos e reflete a gravidade do acometimento 
renal desses indivíduos.(10,20,26)

Há ampla variabilidade descrita e divergências na literatura 
sobre a influência da diálise nas taxas de mortalidade, que va-
riam no grupo dialítico de 65,8% em um estudo, enquanto em 
outros não mostraram diferenças entre dialíticos e não dialíticos.
(27,28) A taxa de mortalidade dos pacientes estudados com LRA 
foi de 45,7%, semelhante ao encontrado na literatura, que varia 
de 42,1% a 90% em unidades de terapia intensiva.(29)

Ressalta-se a necessidade do diagnóstico precoce da LRA, 
utilizando critérios estabelecidos, como o Risk, Injury, Failure, 
Loss of kidney function, and End-stage kidney disease (RIFLE), 
AKIN e as recomendações Kidney Disease Improving Global Out-
comes (KDIGO),(30) assim como promover novos estudos mul-
ticêntricos, prospectivos e controlados em busca de marcadores 
precoces da LRA no pós-operatório, e para traçar um perfil de 
risco mais fidedigno na maior parte da população. 

LIMITAÇõES DO ESTUDO

Apesar de ser um estudo clínico e prospectivo, este é um 
estudo observacional. Ter sido realizado em um único centro e 
comparar pacientes submetidos a cirurgias tão diferentes, como 
as do aparelho digestivo e as ortopédicas, são grandes limitações, 
o que dificulta a generalização dos resultados, embora mostre
algumas características importantes que devem ser valorizadas 
na prevenção da LRA em todo o período de pré, intra e pós-
-operatório, principalmente de pacientes idosos submetidos a 
cirurgias eletivas e não cardíacas.

CONCLUSÃO

A presença da lesão renal aguda complica a evolução clínica 
de pacientes no pós-operatório, mesmo em cirurgias não cardía-
cas. Os pacientes idosos submetidos à cirurgia eletiva e classifi-
cados no risco cirúrgico ASA 3 apresentaram maior risco para 
desenvolvimento de lesão renal aguda no pós-operatório des-
se tipo de cirurgia. Os idosos que evoluíram dialíticos tiveram 
maior mortalidade no pós-operatório. A presença de algum grau 
de disfunção renal crônica no pré-operatório foi o fator de maior 
risco do desenvolvimento de piora da função. A identificação 
precoce dos fatores de risco e agravantes é de extrema importân-
cia e pode intervir na evolução do paciente, inclusive orientar 
protocolos de prevenção da lesão renal aguda no pós-operatório 
de grandes cirurgias, principalmente nos mais idosos.

tabela 3. Características clínicas, cirúrgicas e anestésicas dos idosos (≥65 
anos) no pós-operatório de cirurgia não cardíaca e o desenvolvimento 
de lesão renal aguda (n=74)

Características  
clinico-cirúrgicas

Com LRa 
(n=30)
n (%)

sem LRa 
(n=44)
n (%)

valor 
de p

Tipo de cirurgia 
Eletiva 27 (42) 38 (86) 0,64
Urgência 3 (33) 6 (14)

ASA 
1 2 (29) 5 (11) 0,17
2 22 (39) 35 (80)
3 6 (60) 4 (9)

Anestesia 
Regional 4 (44) 5 (11) 0,14
Geral 24 (38) 39 (89)
Local 2 (100) 0 (0)

Transfusão 7 (32) 15 (34) 0,32
DRC 17 (90) 2 (5) <0,05*
Intercorrências** 2 (100) 0 (0) 0,05
Chamado Nefrologista 23 (98) 1 (2) <0,05*
Diálise 24(100) 0 (0) <0,05*
Óbito 13 (72) 5 (27,8) <0,05*

*Valor de p<0,05; **hipotensão, choque hipovolêmico. LRA: lesão renal aguda;
ASA: American Society of Anesthesiologists; DRC: doença renal crônica.
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RESUMO

ObjetivO: Aferir complicações pós-operatórias imediatas e 
tardias em pacientes portadores de hérnia inguinal submetidos 
à correção cirúrgica, comparando a utilização da tela de poli-
propileno monofilamentar com a tela de polipropileno/poligle-
caprone-25. MétODOs: Estudo retrospectivo dos pacientes 
submetidos ao reparo inguinal com uso de tela cirúrgica, ava-
liando as complicações precoces e tardias por meio de levanta-
mento de prontuários e contato telefônico. Foram utilizadas te-
las de polipropileno monofilamentar e telas polipropileno com 
poliglecaprone-25, sendo os pacientes alocados em cada um dos 
grupos de forma aleatorizada. ResuLtaDOs: Foram incluí-
dos 114 pacientes no estudo submetidos ao reparo inguinal pela 
técnica de Lichtenstein. No grupo que utilizou a tela de poli-
propileno monofilamentar (81,5%), foram identificados quatro 
pacientes (4,30%) com seroma, dois (2,15%) com hematoma, 
dois (2,15%) apresentaram infecção de ferida operatória, três 
(3,22%) apresentaram hipoestesia, nove (9,67%) apresentaram 
dor ou desconforto crônico na região inguinal e não houve casos 
de recorrência da hérnia no período. No grupo que utilizou a 
tela de polipropileno/poliglecaprone-25 (18,5%), foram iden-
tificados um paciente (4,76%) com seroma e um (4,76%) com 
hipoestesia e dois pacientes (9,52%) apresentaram desconforto 
ou dor crônica. COnCLusãO: O reparo inguinal com uso de 
tela foi o meio mais eficiente para o tratamento da hérnia ingui-
nal apresentando baixos índices de complicação e fácil aplicabili-
dade. O uso das telas de polipropileno/poliglecaprone-25 ainda 

não está totalmente estabelecido, apresentando taxas globais de 
complicações iguais às telas de polipropileno monofilamentar.

Descritores: Hérnia inguinal/cirurgia; Polipropilenos; Telas ci-
rúrgicas; Resultado de tratamento

ABSTRACT

ObjeCtive: To assess postoperative early and late 
complications in patients with inguinal hernia undergoing 
surgical correction, comparing the use of monofilament 
polypropylene mesh with polypropylene/poliglecaprone-25 
mesh. MethODs: A retrospective study of patients undergoing 
inguinal repair with the use of surgical mesh, evaluating early 
and late complications through the analysis of medical records, 
and telephone contact. Monofilament polypropylene mesh and 
polypropylene/polyglecaprone-25 mesh were used, with the 
patients being randomly allocated to each group. ResuLts: 
The study included 114 patients who underwent inguinal repair 
through Lichtenstein technique. In the group that used the 
monofilament polypropylene mesh (81.5%) 4 patients (4.30%) 
were identified with seroma, 2 patients (2.15%) with hematoma, 
2 patients (2.15%) had surgical wound infection, 3 patients 
(3.22%) had hypoesthesia, 9 patients (9.67%) had chronic pain 
or discomfort in the groin, and there were no cases of recurrence 
of hernia in the period. In the group that used the polypropylene/
poliglecaprone-25 mesh (18.5%), 1 patient (4.76%) had seroma, 
1 patient (4.76%) had hypoesthesia, and 2 patients (9.52%) 
showed chronic discomfort or pain. COnCLusiOn: The 
inguinal repair with mesh use is the most efficient treatment for 
inguinal hernia, showing low rate of complications, and being 
easy to apply. The use of polypropylene/poliglecaprone-25 
mesh is not yet fully established, presenting overall rates of 
complications similar to monofilament polypropylene mesh.

Keywords: Hernia, inguinal/surgery; Polypropylenes; Surgical 
mesh; Treatment outcome

INTRODUÇÃO

As hérnias inguinais são responsáveis por grande parte das ci-
rurgias eletivas no mundo. O reparo livre de tensão descrito por 
Lichtenstein em 1989(1,2) representa hoje a principal técnica para 
reparo de hérnias inguinais devido à sua simplicidade técnica e 
aos baixos índices de recorrência e complicações.(3)
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A partir da introdução do conceito de reparo livre de tensão, 
algumas técnicas foram desenvolvidas desde Lichtenstein, como 
o reparo laparoscópico transabdominal pré-peritoneal ou extra-
peritoneal,(4,5) o reparo pré-peritoneal de Nyhus et al.(6) e, recen-
temente, de Kingsnorth et al., empregando o uso de uma prótese 
de polipropileno com poliglecaprone-25 em proporções iguais.(7-9)

No estudo de Kingsnorth et al., o uso da tela de polipropi-
leno/poliglecaprone-25 não apresentou casos de recorrência, e 
a taxa de complicação foi de 5,8%.(8) No Brasil, Mottin et al. 
relataram taxas de recorrência próximas a 1% em pacientes sub-
metidos ao reparo inguinal com uso de telas planas de polipropi-
leno/poliglecaprone-25, além de baixos índices de sangramento 
e dor no pós-operatório.(10)

Os resultados com uso da tela monofilamentar de polipro-
pileno são amplamente conhecidos com o uso da técnica de 
Lichtenstein, entretanto os resultados com o uso da tela de po-
lipropileno/poliglecaprone-25 ainda são escassos, mesmo com 
alguns estudos demonstrando menor taxa de dor no pós-opera-
tório com seu uso.(11-14)

O presente estudo objetivou aferir complicações pós-opera-
tórias imediatas e tardias em pacientes portadores de hérnia in-
guinal submetidos à correção cirúrgica, comparando a utilização 
da tela de polipropileno monofilamentar com a tela de polipro-
pileno/poliglecaprone-25. 

MÉTODOS

Estudo retrospectivo de todos os pacientes submetidos ao 
reparo inguinal com uso de tela cirúrgica no Serviço de Cirurgia 
Geral do Hospital Ipiranga UGA II, no período de 1o de março 
de 2012 até 1o de dezembro de 2013. Foram investigados todos 
os pacientes submetidos à herniorrafia inguinal no serviço du-
rante o período com uso de tela cirúrgica no período de 4 meses, 
após o ato cirúrgico, avaliando complicações precoces e tardias 
por meio do levantamento de prontuários e contato telefônico. 

O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa do Hospital Ipiranga UGA II, sob registro CAAE: 
12204313.8.0000.5488.

Foram incluídos 114 pacientes no estudo, todos portado-
res de hérnia inguinal (direta, indireta ou mista), submetidos 
à correção cirúrgica eletiva da hérnia inguinal pela técnica de 
Lichtenstein. Os pacientes foram escolhidos e alocados nos gru-
pos de forma aleatória, de acordo com a disponibilidade da tela 
no serviço.

Todos os pacientes foram submetidos ao procedimento ci-
rúrgico eletivo, com raquianestesia e antibioticoterapia profilática 
com cefazolina 2g por via endovenosa previamente ao ato cirúr-
gico. Os critérios de exclusão foram idade menor de 18 anos, 
hérnias recidivadas, hérnias femorais e hérnias encarceradas.

Foram utilizadas telas de polipropileno monofilamentar 
(Marlex®) de tamanho 10,0x10,0cm e de polipropileno com po-
liglecaprone-25 (Ultrapro™ Lightweith Mesh UMM3, Ethicon, 
Hamburgo, Alemanha) de tamanho 15,0x15,0cm. A escolha 
das telas cirúrgicas para cada paciente foi aleatória, determina-
dos pela disponibilidade da tela durante o período, não havendo 
seleção prévia para uso de qualquer tipo de tela cirúrgica. 

Os dados coletados contemplaram aspectos epidemiológi-
cos assim como foram consideradas as complicações precoces e 
tardias do procedimento (sangramento, hematoma, infecção de 
ferida operatória, infecção e rejeição da tela, seroma, edema es-
crotal, dor crônica e hipoestesia local).

RESULTADOS

As características demográficas dos pacientes estão demons-
tradas na tabela 1.

Os pacientes foram selecionados em dois grupos distintos, 
um grupo no qual foi utilizada a tela de polipropileno/poligle-
caprone-25, com 21 pacientes (18,5%), e outro grupo em que 
foi utilizada a tela de polipropileno monofilamentar, com 93 
pacientes (81,5%).

No grupo que utilizou a tela de polipropileno monofilamen-
tar, foram identificados: quatro pacientes (4,30%) com seroma; 
dois (2,15%) com hematoma; dois (2,15%) apresentaram in-
fecção de ferida operatória, tratada com antibioticoterapia sem 
necessidade de retirada da tela cirúrgica; três pacientes (3,22%) 
apresentaram hipoestesia em face interna da coxa, configurando 
o ramo genital do nervo genitofemoral; nove pacientes (9,67%)
apresentaram dor ou desconforto crônicos na região inguinal 
sem limitação das práticas diárias e não houve casos de recorrên-
cia da hérnia no período.

No grupo que utilizou a tela de polipropileno/poliglecapro-
ne-25, foram identificados um paciente (4,76%) com seroma, 1 
paciente (4,76%) com hipoestesia da face interna da coxa e dois 
pacientes (9,52%) apresentaram desconforto ou dor crônica na 
região inguinal. Nenhum paciente desse grupo apresentou he-
matoma, infecção de ferida operatória ou recorrência da hérnia. 
Todas as complicações estão listadas na tabela 2.

DISCUSSÃO

A utilização de telas cirúrgicas de polipropileno se baseia no 
conceito livre de tensão, popularizada por Lichtenstein e aper-
feiçoada por muitos outros cirurgiões. O desenvolvimento de 
novas telas cirúrgicas com materiais reabsorvíveis, como o poli-

tabela 1. Características demográficas dos 114 pacientes
Características n
Total 114 hérnias
Homem/mulher 102/12
Idade média (anos) 49,9 (24-79)
Localização da hérnia

Esquerda 21
Direita 65
Bilateral 28

Tipo de hérnia
Indireta 69
Direta 28
Mista 17
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glecaprone-25, dá suporte ao seu uso, por conta da reabsorção 
parcial do material após utilização no reparo inguinal.

O uso das telas de polipropileno/poliglecaprone-25 atual-
mente é sustentado pela menor dor no pós-operatório e pelas 
menores taxas de complicações em alguns estudos. Kingsnorth 
et al. já descreviam taxas menores de dor pós-operatória bem 
como retorno precoce às atividades diárias nos pacientes que 
utilizavam as telas parcialmente reabsorvíveis.(8)

Resultados semelhantes foram mostrados em outros estudos. 
Para Vironem et al., apenas a dor pós-operatória foi igual nos 
dois grupos.(9) Chauhan et al. compararam o uso das telas de 
polipropileno monofilamentar com das telas de polipropileno/
po liglecaprone no reparo inguinal, e não houve diferença sig-
nificativamente estatística quanto a complicações e recidivas.(11)

Neste estudo, foram avaliados 114 pacientes submetidos ao 
reparo inguinal com uso de tela cirúrgica em um Serviço de 
Cirurgia Geral e Gastrocirurgia. A taxa global de complicações 
pós-operatórias foi de 21% (24 pacientes) no presente estudo. 
Comparativamente, a taxa de complicações no grupo no qual o 
reparo inguinal foi realizado com a tela de polipropileno mono-
filamentar foi de 21,5% (20 pacientes), enquanto no grupo em 
que o reparo foi realizado com a tela de polipropileno/poligle-
caprone-25, a taxa de complicações foi de 19% (4 pacientes).

Ficou evidente que a inguinodinia (dor e desconforto ingui-
nal pós-operatório) se apresenta com principal complicação do 
reparo inguinal com tela.(9) A dor crônica foi observada em 2,1 
a 7,2% dos pacientes após reparo convencional sem tela e em 
0,7 a 9,7% dos pacientes após reparo com tela pela técnica de 
Lichtenstein.(3,8,9,13,14)

Nosso estudo apresentou taxa global de inguinodinia de 
9,6% (11 pacientes), sendo comparáveis aos resultados da litera-
tura, e não havendo diferença entre o grupo que utilizou tela de 
polipropileno monofilamentar (9,67%) e o grupo que utilizou a 
tela de polipropileno/poliglecaprone-25 (9,52%).

No entanto, mostrou-se que o uso da tela de polipropileno 
monofilamentar se associa com uma incidência maior de hema-
toma (2,15%) e infecção de ferida operatória (2,15%) quan-
do comparado à tela de polipropileno/poliglecaprone-25. Não 
houve diferença significativa nas taxas de ocorrência de seroma 
e recorrência da hérnia.

O tratamento cirúrgico das hérnias inguinais com uso de telas 
é facilmente executável, associado a baixos riscos e amplamente 
reprodutível.(15,16) O uso da tela de polipropileno/poligleca prone 
durante o estudo apresentou menores taxas de hematoma e in-
fecção de ferida operatória, mas não foi superior à tela de po-
lipropileno monofilamentar quanto à taxa de inguinodinia e 
à recorrência da hérnia, apresentando valores comparáveis em 
ambos os grupos estudados com um custo maior no grupo que 
utilizou a tela de polipropileno/poliglecaprone-25.

CONCLUSÃO

O reparo inguinal com uso de tela foi o meio mais eficien-
te para o tratamento da hérnia inguinal, apresentando baixos 
índices de complicação e fácil aplicabilidade. O uso das telas 
de polipropileno/poliglecaprone-25 ainda não está totalmente 
estabelecido e tem taxas globais de complicações iguais às das 
telas de polipropileno monofilamentar.
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RESUMO 

ObjetivO: Analisar a prevalência e os fatores associados à 
dislipidemia em pacientes que utilizam a Highly Active Antire-
troviral Therapy (HAART). MétODOs: Estudo observacional 
transversal que incluiu 100 pacientes que realizam acompanha-
mento em ambulatórios de Infectologia de Santa Catarina. Os 
dados foram obtidos por meio de revisão de prontuários e ana-
lisados no programa Statistical Package for Social Science (SPSS), 
versão 13.0. Utilizou-se o teste qui quadrado de Pearson ou teste 
exato de Fisher para as variáveis qualitativas. A associação entre 
as variáveis quantitativas foi avaliada por meio do teste t de Student. 
O nível de significância estabelecido foi p<0,05. ResuLta-
DOs: Homens corresponderam a 51% e a média de idade foi 
de 42,90±11,39 anos. A prevalência de dislipidemia foi de 75% 
nos pacientes que utilizavam HAART e de 85% nos pacientes 
antes de iniciá-la. O colesterol total médio dos pacientes an-
tes de iniciar HAART encontrou-se em 171,33±37,12, a HDL 
média em 41,01±14,57 e o LDL médio em 98,05±32,35. Já o 
colesterol total médio dos pacientes que utilizam HAART ficou 
em 199,97±42,47 (p<0,01), o HDL médio em 46,93±16,34 
(p<0,01) e o LDL médio em 118,88±36,57 (p<0,01). Houve 
menor média de linfócitos TCD4+ pré-HAART entre pacien-
tes com HDL reduzido (p=0,04) ou qualquer dislipidemia 
(p=0,01). COnCLusãO: Há alta prevalência de dislipidemia 
em pacientes infectados pelo HIV que utilizam ou não HAART.

Descritores: HIV; Terapia antirretroviral de alta atividade; Dis-
lipidemias; Síndrome de imunodeficiência adquirida; Colesterol

ABSTRACT 

ObjeCtive: To assess the prevalence and factors associated 
with dyslipidemia in patients using the Highly Active 
Antiretroviral Therapy (HAART). MethODs: Cross-sectional 
observational study that included 100 patients who are being 
followed in infectious diseases clinics of the state of Santa 
Catarina. Data was obtained through the review of medical 
records and analyzed using SPSS 13.0 software. Chi-square test 
or Fisher’s exact test were used for qualitative variables. Student’s 
t test was used for the association of quantitative variables. 
The significance level was p<0.05. ResuLts: Men were 51% 
and the average age was 42.90±11.39 years. The prevalence 
of dyslipidemia was 75% in patients using Highly Active 
Antiretroviral Therapy and 85% before the beginning of therapy. 
The average total cholesterol of patients before starting Highly 
Active Antiretroviral Therapy was 171.33±37.12, average high-
density lipoprotein (HDL) was 41.01±14.57 and the average 
low-density lipoprotein was 98.05±32.35. The average total 
cholesterol of patients using Highly Active Antiretroviral Therapy 
remained at 199.97±42.47 (p<0.01), the average high-density 
lipoprotein at 46.93±16.34 (p<0.01) and the average low-density 
lipoprotein at 118.88±36.57 (p<0.01). There was a lower average 
of TCD4+ lymphocytes counts pre-Highly Active Antiretroviral 
Therapy among patients with low high-density lipoprotein 
(p=0.04) or any dyslipidemia (p=0.01). COnCLusiOn: There 
is high prevalence of dyslipidemia in HIV-infected patients using 
or not the Highly Active Antiretroviral Therapy.

Keywords: HIV; Antiretroviral therapy, highly active; Dyslipidemia; 
Acquired immunodeficiency syndrome; Cholesterol

INTRODUÇÃO

Desde que houve, no Brasil, a implementação da Highly Active 
Antiretroviral Therapy (HAART) em 1996, mudou-se o curso da 
infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), que 
passou de uma síndrome fatal para uma doença crônica, embora 
ainda não curável.(1) Todavia, tem-se mostrado que uma alta 
proporção de pacientes tratados com regimes HAART, particu-
larmente aqueles que utilizam inibidor da protease (IP), apre-
senta dislipidemia ou alterações no metabolismo lipídico, cul-
minando em um aumento do risco de doenças cardiovasculares 
(DCV),(2) sobretudo em pacientes idosos, em que a prevalência 
de dislipidemia é maior.(3)
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Dados na literatura mostram que a prevalência de dislipide-
mia varia de 30 a 82% em pacientes que recebem HAART.(2-6) 
Estas alterações do metabolismo lipídico estão principalmente 
relacionadas ao uso de IP.(7,8) A maioria dos pacientes que desen-
volvem dislipidemia utiliza esquemas de inibidor nucleosídeo da 
transcriptase reversa (INTR) associados a inibidor não nucleo-
sídeo da transcriptase reversa (INNTR) ou IP.(2-6,9) Mudanças 
pró-aterogênicas nos lipídios plasmáticos e lipoproteínas, tanto 
em consequência da infecção pelo HIV quanto pela HAART, 
estão associadas a um risco aumentado de DCV em indivíduos in-
fectados.(10) Existe uma associação positiva entre a longa exposi-
ção à HAART e o risco de infarto agudo do miocárdio (IAM).(11)

Há importante associação de dislipidemia e outras desor-
dens metabólicas com a utilização de HAART.(1-11) Entendendo 
a íntima relação da dislipidemia com eventos cardiovasculares, 
evidencia-se a importância de políticas públicas visando ao con-
trole destas complicações relacionadas ao uso dos antirretrovirais.

A partir desta pesquisa, pretendeu-se entender mais sobre a 
associação da dislipidemia com as drogas antirretrovirais, ava-
liando se os dados refletem o que a literatura mostra atualmente.

MÉTODOS

Realizou-se um estudo observacional transversal por meio de 
revisão de prontuários de indivíduos infectados pelo HIV que 
realizam acompanhamento no ambulatório de Infectologia do 
Hospital Regional de São José Dr. Homero de Miranda Gomes 
(HRSJ), em São José (SC) e na Policlínica Municipal de Palhoça 
(PMP), em Palhoça (SC).

Os participantes do estudo foram selecionados por amos-
tragem consecutiva. Critérios de inclusão para o estudo foram: 
fazer uso de HAART, ter idade superior ou igual a 18 anos e rea-
lizar acompanhamento nos centros. Foram excluídos pacientes 
cujos prontuários não tinham avaliação do lipidograma.

Os dados foram coletados a partir de revisão de prontuários 
de pacientes atendidos em ambulatórios de infectologia. A coleta 
de dados foi realizada avaliando-se primeiramente os critérios de 
inclusão e exclusão. Após a avaliação do perfil lipídico, as outras 
variáveis presentes neste estudo foram analisadas e descritas fiel-
mente, a fim de preencher um instrumento de coleta de dados 
de cada paciente.

O instrumento de coleta de dados construído para este estudo 
caracterizou-se como um instrumento criado pelo autor, com as 
variáveis do estudo (perfil lipídico, idade, sexo, classe de antirre-
troviral, hipolipemiante, contagem de linfócitos TCD4+, conta-
gem de ácido ribonucleico viral - RNA viral, lesão coronariana 
prévia e história familiar de IAM). 

A classificação entre os diferentes tipos de dislipidemia foi 
realizada segundo a V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Pre-
venção da Aterosclerose: hipercolesterolemia isolada, se elevação 
isolada do lipoproteína de baixa densidade (LDL) ≥160mg/dL; 
hipertrigliceridemia isolada, se elevação isolada dos triglicerí-
deos ≥150mg/dL; hiperlipidemia mista, se valores aumentados 
de LDL ≥160mg/dL e triglicerídeos ≥150mg/dL; lipoproteína 
de alta densidade (HDL) baixa, se redução do HDL <40mg/dL 
em homens e <50mg/dL em mulheres.(12)

A amostra foi calculada em 93 pacientes, estimando uma pre -
valência de dislipidemia de 40% e margem de erro de ±10%. 
O banco de dados foi elaborado no software Excel e, em seguida, 
exportado para o programa Statistical Package for Social Science 
(SPSS), versão 13.0. As variáveis qualitativas foram expressas por 
meio de números absolutos e frequências, e as variáveis quanti-
tativas, por média e desvio padrão. Utilizou-se o qui quadrado 
de Pearson ou teste exato de Fisher para as variáveis qualitati-
vas. A associação entre as variáveis quantitativas foi avaliada por 
meio do teste t de Student. Foi utilizada a medida de associação 
razão de prevalência. O nível de significância estabelecido foi 
valor de p<0,05.

O presente estudo foi submetido e aprovado pelos comitês 
de éticas locais sob protocolo número 975.039. O estudo pre-
servou a privacidade e o anonimato dos dados dos sujeitos pes-
quisados em ambas as instituições. Não há conflito de interesses 
neste estudo.

RESULTADOS

Foram revisados prontuários de 100 pacientes que realizaram 
acompanhamento no período de 2003 a 2015. 

Em relação às características da população em estudo, 51% 
eram do sexo masculino, 58% realizavam acompanhamento 
na PMP. Quanto às comorbidades, 8% apresentavam diabetes 
mellitus, 14% apresentavam hipertensão arterial sistêmica, 5% 
já tinham sido diagnosticados com doença arterial coronariana 
(DAC) e 20% possuíam o diagnóstico de DAC na família. 
A média de idade era de 42,90±11,39 anos, e a carga viral média 
foi de 3.879,54±2.3948,74.

Com relação à prevalência de dislipidemia em pacientes pré 
e pós-HAART (Tabela 1), foi observado que 85% dos pacientes 
antes de iniciar HAART tiveram dislipidemia, principalmente 
devido à HDL reduzido (74%). Após o início da HAART, 75% 
dos pacientes tiveram dislipidemia, às custas de HDL reduzido 
(46%) e hipertrigliceridemia (50%).

Quanto às classes de antirretrovirais utilizados, verificou-se que 
38% dos pacientes utilizavam IP, 66% INNTR, 100% INTR, 
1% Inibidor da integrase. Já em relação aos hipolipemiantes, 
5% utilizavam fibratos.

tabela 1. Prevalência de dislipidemia em pacientes pré e pós-highly active 
antiretroviral therapy (HAART)

variáveis
haaRt

Pré Pós
n (%) n (%)

LDL elevado 4 (4,00) 12 (12,00)
HDL reduzido 74 (74,00) 46 (46,00)
Hipertrigliceridemia 46 (46,00) 50 (50,00)
Alguma dislipidemia 85 (85,00) 75 (75,00)
HAART: highly active antiretroviral therapy; LDL: lipoproteína de baixa densi-
dade; HDL: lipoproteína de alta densidade.
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tabela 2. Diferença entre resultado do lipidograma antes e após o iní-
cio da highly active antiretroviral therapy (HAART)

variáveis
Pré-haaRt Pós-haaRt

valor de p
Média ± DP Média ± DP

Colesterol total 171,33±37,12 199,97±42,47 <0,01
HDL  41,01±14,57  46,93±16,34 <0,01
LDL  98,05±32,35 118,88±36,57 <0,01
Triglicerídeos 161,92±85,96 169,74±95,57 0,27
HDL: lipoproteína de alta densidade; HDL: lipoproteína de baixa densidade.

tabela 3. Variação dos níveis de colesterol de acordo com as classes de antirretrovirais

variáveis
Dislipidemias

Δ* Colesterol total ± DP ΔLDL ± DP ΔhDL ± DP Δ triglicerídeos ± DP
INNTR

Sim 28,52±37,41 21,94±28,61 6,38±12,66  3,83±65,71
Não 28,85±28,58 18,67±28,97 5,01±12,83 15,57±79,44
Valor de p 0,96 0,59 0,61 0,43

Inibidor da protease
Sim 28,13±27,64 19,48±27,63 5,01±12,35 9,01±82,06
Não 28,95±38,33 21,65±29,42 6,47±12,93 7,09±63,08
Valor de p 0,91 0,72 0,58 0,90

*Variação. DP: desvio padrão; LDL: lipoproteína de baixa densidade; HDL: lipoproteína de alta densidade; INNTR: inibidor não nucleosídeo da transcriptase 
reversa.

Após a HAART houve um significativo aumento nos valo-
res de colesterol total, HDL e LDL (p<0,01, p<0,01 e p<0,01, 
respectivamente), conforme a tabela 2. Não houve, entretanto, 
associação entre variações no perfil do lipidograma com alguma 
classe de droga específica (Tabela 3). 

Com relação à associação de dislipidemia com linfócitos 
TCD4+ e cópias virais pós-HAART (Tabela 4), foi verificado 
que pacientes com HDL reduzido antes da HAART apresenta-
ram uma média de linfócitos TCD4+ inferior (485,73±248,09) 
quando comparados com aqueles com HDL normal ou elevado 
(621,00±355,49) (p=0,04). Além disso, pacientes com qualquer 
dislipidemia também apresentaram média de linfócitos TCD4+ 
inferior (491,75±261,95) quando comparados com outros indi-
víduos sem dislipidemia (686,07±354,48) (p=0,01). Não houve 
associação entre dislipidemia e carga viral pré e pós-HAART, 
bem como entre dislipidemia e contagem de linfócitos TCD4+ 
pós-HAART.

DISCUSSÃO

O presente estudo encontrou uma prevalência de 85% de dis-
lipidemia nos pacientes HIV positivos antes de iniciar HAART, 
principalmente às custas de HDL reduzido. A prevalência de 
dislipidemia após HAART foi de 75%, principalmente devido 
à HDL reduzida e à hipertrigliceridemia. Foi constatado, ainda, 
que os níveis de todos os lipídeos plasmáticos aumentaram após 

a instituição da terapia, com exceção dos níveis de triglicerídeos. 
Estes dados são similares àqueles apresentados por estudos pre-
viamente publicados.(2-6) Estudo realizado na Malásia mostrou 
prevalência de 82,3% de dislipidemia em pacientes sob uso de 
HAART.(6) A maioria deles tinham hipercolesterolemia e hiper-
trigliceridemia (60%), e a minoria possuía HDL baixo (28,7%). 
Outros estudos(10) também corroboram os dados aqui apresenta-
dos, no que tange ao declínio dos níveis de colesterol total, LDL 
e HDL após a infecção, e ao aumento dos dois primeiros após o 
início da HAART. Da Silva et al.(13) mostraram que os pacientes 
em uso de HAART tinham maiores níveis de colesterol total, 
HDL, LDL e, diferindo deste estudo, também taxas de triglice-
rídeos maiores. 

Com relação à associação entre dislipidemia com linfócitos 
TCD4+ e cópias virais, foi verificado, no presente estudo, que 
pacientes com HDL reduzida antes da HAART apresentaram 
número de linfócitos TCD4+ inferior quando comparados àque-
les com HDL normal ou elevada. Outrossim, pacientes com 
qualquer dislipidemia também apresentaram número de linfó-
citos TCD4+ inferior, quando comparados com indivíduos sem 
dislipidemia. El-Sadr et al.(14) mostraram que os níveis de HDL 
são inversamente proporcionais à carga viral e diretamente rela-
cionados à contagem de linfócitos TCD4+ – este último resulta-
do semelhante ao encontrado neste estudo. Existem ainda dados 
que demonstram que altas taxas de linfócitos TCD4+ e carga 
viral indetectável estiveram associadas a hipercolesterolemia.(7) 
Já Hezaji et al.,(6) de forma contrária, demostraram que conta-
gem alta de linfócitos TCD4+ é fator de risco para hipertriglice-
ridemia. A HAART impulsiona o sistema imune, aumentando 
as células TCD4+ e diminuindo a carga viral.(14) Portanto, o fato 
de os pacientes com número de células TCD4+ menores apre-
sentarem HDL reduzido poderia ser justificado pelo fato de que 
quanto mais avançada a infecção pelo vírus, maior é o declínio 
nos lipídios plasmáticos, principalmente o HDL.

Embora tenha sido constatado que a HAART em si predis-
ponha a alterações do lipidograma, não foi encontrada relação 
entre dislipidemia e classes de antirretrovirais nesta pesquisa. 
Estes dados vão ao encontro de dados de outros estudos transver-
sais que demostraram que todos os regimes HAART causaram 
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tabela 4. Associação de dislipidemia com linfócitos TCD4+ e cópias virais pré e pós-highly active antiretroviral therapy (HAART)

variáveis
LtCD4+ Carga viral

Pré Pós Pré Pós

LDL elevado
Sim 535,25±230,46 463,25±254,12 11.455,00±22.910,00 8.575,17±18.060,27
Não 520,30±287,35 528,76±288,65  3.563,90±24.054,09 3.239,23±24.656,74
Valor de p 0,92 0,46 0,52 0,47

HDL reduzido 

Sim 485,73±248,09 501,61±232,84 4.940,69±27.715,93 2.631,83±10.064,05

Não 621,00±355,49 537,33±323,11  859,35± 3.917,07 4.942,41±31.350,19

Valor de p 0,04 0,53 0,46 0,63

Hipertrigliceridemia

Sim 501,46±263,38 507,20±247,51 2.117,89± 7.893,44 1.517,30± 70.14,43

Não 537,46±302,53 534,60±318,92 5.380,20±31.834,63 6.241,78±33.139,08

Valor de p 0,53 0,63 0,50 0,50

Alguma dislipidemia

Sim 491,75±261,95 506,16±249,95 4.555,64±25.939,81 2.093,01±8.266,46

Não 686,07±354,48 565,12±371,73  48,33± 137,88 9.239,12±45.992,04

Valor de p 0,01 0,37 0,50 0,50
LTCD4+: linfócitos TCD4+; LDL: lipoproteína de baixa densidade; HDL: lipoproteína de alta densidade.

alterações no perfil lipídico quando comparados com o perfil 
dos pacientes não tratados com HAART, porém sem diferenças 
entre as classes de antirretrovirais.(13) Estes achados, entretanto, 
são contrários a outros dados da literatura, que apontam que 
pacientes que utilizavam IP têm risco 3,4 vezes maior de disli-
pidemia quando comparados com pacientes sob outros regimes, 
sendo que 79% dos pacientes que utilizam IP desenvolvem qual-
quer tipo de dislipidemia.(2) Não obstante, DAD Study Group 
et al.(11) mostraram que pacientes HIV-positivos sob regime de 
HAART têm risco aumentado de dislipidemia, doença isquêmi-
ca cardíaca e infarto do miocárdio, principalmente se a HAART 
contém IP – por aumentar os níveis de colesterol total e LDL. 
Dados da coorte ATHENA, por sua vez, evidenciaram que os 
INTR são altamente associados à dislipidemia.(15) As alterações 
metabólicas provenientes da HAART, logo, podem ocorrer não 
só com IP, mas com qualquer classe de droga antirretroviral.(4) 

Este estudo apresentou algumas limitações que escaparam 
do controle dos pesquisadores: a amostra reduzida pode ser 
considerada uma limitação do estudo, impedindo a obtenção de 
resultados mais expressivos. Além disso, não foi calculado o es-
core de risco de Framingham dos pacientes por limitações dos 
dados contidos nos prontuários; assim, a prevalência de dislipi-
demia foi inferida com os valores preconizados para a população 
sem fatores de risco cardiovascular, muito embora houvesse, na 
amostra, pacientes com fatores de risco para doenças cardiovas-
culares. Tal fato pode resultar em prevalência de dislipidemia 
inferior à existente na amostra. Apesar de uma cautelosa avalia-
ção dos dados, não se podem descartar os vieses inerentes aos 
estudos transversais, como falhas de registros. Desta forma, este 

estudo torna-se um importante gerador de hipóteses, o que per-
mitirá novas pesquisas para confirmar os resultados encontra-
dos. Ainda, não se pode descartar a presença de erro beta no 
que tange, por exemplo, à associação entre as dislipidemias e aos 
diferentes tipos de droga utilizadas na HAART, já que a amostra 
não contemplou poder suficiente para fazê-lo.

CONCLUSÃO 

Este estudo demonstrou que a prevalência de dislipidemia 
na coorte de pacientes infectados pelo vírus HIV é considerada 
alta, tanto nos pacientes que utilizam HAART, quando naqueles 
que não o fazem. A diferença entre resultado do lipidograma 
antes e após o início da HAART mostra significativo aumento 
nos níveis de colesterol total, HDL e LDL nesta população. Há 
predominância do uso de inibidor nucleosídeo da transcripta-
se reversa, inibidor não nucleosídeo da transcriptase reversa e 
ini bidor da protease, e não existe diferença significativa entre 
dislipidemia e classes de antirretrovirais. Existe significativa as-
sociação entre HDL reduzido e qualquer dislipidemia com os 
níveis de linfócitos TCD4+ pré-HAART.
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RESUMO

ObjetivO: Identificar o conhecimento de profissionais da saú-
de sobre o uso da varfarina no âmbito hospitalar. MétODOs: 
Trata-se de um estudo transversal, qualitativo, realizado em um 
hospital do Estado do Rio Grande do Sul, com 18 profissionais. 
ResuLtaDOs: A maioria dos entrevistados possui pouco co-
nhecimento sobre as interações varfarina-medicamento, as quais 
poderiam ser fornecidas pela equipe de farmácia. As interações 
medicamentosas podiam representar riscos ao indivíduo e au-
mento de gastos ao sistema de saúde. Os profissionais também 
desconheciam a interação da varfarina com alimentos ricos 
em vitamina K, que podiam interferir no controle adequado 
da anticoagulação. COnCLusãO: As informações sobre seu 
uso e manejo estão descritas na literatura, mas os profissionais 
não têm como reter todas elas. Assim, verifica-se a importância 
das instituições de saúde implementarem programas específicos 
para manejo desses pacientes, como base em trabalho conjunto 
da equipe de saúde multiprofissional. 

Descritores: Trombose/quimioterapia; Trombose/prevenção & 
controle; Anticoagulantes; Varfarina; Coeficiente internacional 
normatizado; Interações de medicamentos

ABSTRACT

ObjeCtive: To identify health professionals’ knowledge about 
the use of warfarin in hospitals. MethODs: This is a cross-
sectional, qualitative study, conducted in a hospital of the state 
of Rio Grande do Sul, Brazil, with 18 professionals. ResuLts: 
It was found that most interviewees have little knowledge 
about warfarin drug interactions, and this information could 
be provided to professionals by the pharmacy staff. Drug 
interactions may pose risks to the patient and increase costs 
for the health system. These professionals also ignore warfarin 
interaction with food rich in vitamin K, which can interfere 
with the proper control of anticoagulation. COnCLusiOn: 
The information on use and handling of this product is widely 
described in the literature, but health professionals are not able 
to remember all of them. Thus, it is important that healthcare 
institutions implement specific programs for these patients’ 
management, based on joint work of a multidisciplinary health 
team.

Keywords: Thrombosis/drug therapy; Thrombosis/prevention 
& control; Anticoagulants; Warfarin; International normalized 
ratio; Drug interactions

INTRODUÇÃO

A terapia de anticoagulação tem sido cada vez mais indicada 
para a prevenção de eventos tromboembólicos.(1) Consideran-
do-se o uso contínuo, a preferência é por anticoagulantes orais 
(AO); dentre estes, a varfarina é o mais importante, consideran-
do sua relação de custo-efetividade. Entretanto, considerando-se 
o fato deste medicamento ter estreita janela terapêutica, o uso 
deste fármaco exige um cuidadoso equilíbrio, para evitar a ad-
ministração de uma subdose, que não modifica a coagulação, e 
uma sobredose, que pode causar hemorragia. Em geral, a dose 
de varfarina é ajustada para obter a Razão Normalizada Interna-
cional (INR), que pode variar de 2 a 4, dependendo do objetivo 
terapêutico.(2)

Além da estreita margem terapêutica da varfarina, a grande 
variabilidade interindividual na resposta terapêutica e o grande 
número de interações entre ela e outros fármacos e com alimen-
tos evidenciam a importância de conhecer e monitorar a tera-
pêutica deste fármaco.(3)

Entre os efeitos indesejáveis da varfarina, o principal consiste 
no risco de hemorragia, seguido de necrose da mama, da parede 
abdominal, do pênis e da pele de extremidades inferiores, assim 



Uso de varfarina em ambiente hospitalar 

205Rev Soc Bras Clin Med. 2016 out-dez;14(4):204-11

como dermatite, irritações gastrintestinal, urticária, elevação das 
transaminases e, quando usada no primeiro trimestre de gravidez, 
pode provocar embriopatias.(4)

Desta forma, considera-se importante que os profissionais de 
saúde tenham um amplo conhecimento quanto aos riscos po-
tenciais associados ao uso de medicamentos, fitoterápicos, plantas 
medicinais e suplementos nutricionais entre aqueles que rece-
bem terapia da varfarina.(5) Uma das justificativas refere-se ao 
fato de a varfarina, na atenção secundária, estar entre os dez 
medicamentos mais relacionados à ocorrência de erros de dis-
pensação. Nos Estados Unidos e na Austrália, os anticoagulantes 
encontram-se entre as cinco classes mais relacionadas aos inci-
dentes com medicamentos(6) e correspondem aos principais me-
dicamentos potencialmente perigosos sinalizados pelo Instituto 
de Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP).(7) 

A administração de medicamentos é uma das práticas rea-
lizada nas instituições hospitalares e deveria ser compreendida 
por todos os profissionais de saúde envolvidos com o cuidado 
como apenas uma das partes dos processos relacionados ao uso 
do medicamento. Os profissionais devem se ater não somente 
aos procedimentos técnicos e básicos, mas também identificar 
os caminhos percorridos pelo medicamento, desde o momento 
que o médico o prescreve até a sua administração ao sujeito, 
e analisar criticamente o sistema de medicamentos, refletindo 
sobre suas possíveis falhas e causas.(8) De forma complementar, 
estudos apontam a insuficiência de conhecimento da farmaco-
logia entre profissionais da saúde.(9)

O uso racional do medicamento nas instituições de saúde é 
um compromisso multidisciplinar, no qual os profissionais en-
volvidos são médico, farmacêutico, auxiliar do farmacêutico, 
en fermeiro, e auxiliar ou técnico de enfermagem.(10) A atuação 
dessa equipe envolve o aprimoramento dos conhecimentos sobre 
terapêutica, sendo que isto pode contribuir para o adequado tra-
tamento, melhorando a segurança do indivíduo e a qualidade 
assistencial.(11)

Em especial sobre a varfarina são encontrados poucos arti-
gos que abordem o conhecimento de profissionais da saúde. No 
Brasil, estudo de Borlina et al.(12) refere-se ao conhecimento de 
varfarina, principalmente de médicos de emergência; já outro 
trabalho(13) teve como foco o conhecimento do paciente sobre 
a varfarina. Não foram encontrados estudos relacionados ao co-
nhecimento de profissionais de saúde sobre este medicamento. 

Neste contexto, este estudo teve o objetivo de identificar o 
conhecimento de profissionais da saúde (médico, farmacêutico, 
auxiliar de farmácia, nutricionista, enfermeiros e técnicos de en-
fermagem), sobre o uso da varfarina no âmbito hospitalar, em 
uma perspectiva de prover ou promover conhecimento sobre o 
uso seguro e racional de medicamentos.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal com abordagem qualitativa. 
A pesquisa de campo foi realizada em um hospital de nível IV 
do noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.

Participaram do estudo 18 profissionais da saúde, sendo eles 
4 médicos, 1 farmacêutico, 4 auxiliares de farmácia, 4 enfermei-

ros, 4 técnicos em enfermagem e 1 nutricionista. A escolha desses 
profissionais esteve relacionada ao envolvimento na dispensação 
de varfarina ou na preparação de dieta para pessoas em uso desse 
medicamento. Para cada área de formação profissional, foram 
estabelecidas letras e números para melhor identificar as falas, 
sendo, respectivamente, letra A para médicos, seguida dos núme-
ros 1 a 4 para diferenciar cada profissional; B para farmacêutico, 
tendo apenas o número 1; C para auxiliar de farmácia, seguida 
dos números 1 a 4; D para enfermeiros, e os números de 1 a 4; 
letra E para técnicos de enfermagem e os números de 1 a 4; e F 
para nutricionista, com número 1. A coleta de dados ocorreu no 
mês de setembro de 2013. 

Foi construído um questionário contendo variáveis quantita-
tivas, como aspectos relacionados ao perfil sociodemográfico do 
profissional, grau de escolaridade, profissão, tempo de forma-
ção e tempo de atuação no hospital pesquisado. Continha ainda 
variáveis qualitativas: conhecimento sobre o anticoagulante 
varfarina em relação às interações medicamentosas, interações 
alimentares, aos cuidados gerais de saúde e conhecimento dos 
profissionais sobre o exame laboratorial para monitorar o uso 
deste fármaco. Os questionários foram diferentes para cada pro-
fissional da saúde, sendo aplicado de forma verbal, utilizando-se 
de um gravador para registrar os depoimentos. Ao final da coleta, 
as in formações prestadas foram transcritas para análise posterior. 

A análise qualitativa foi feita por meio da técnica do Discurso 
do Sujeito Coletivo (DSC).(14) A operacionalização desta técni-
ca ocorreu em três etapas: na primeira etapa selecionaram-se as 
expressões-chave a partir do discurso de cada participante do es-
tudo, ou seja, dos segmentos contínuos ou descontínuos de dis-
curso que revelaram o foco principal do seu conteúdo; a segunda 
etapa caracterizou-se pela identificação da ideia central de cada 
uma das expressões-chave. Esse momento constituiu a síntese 
do conteúdo das referidas expressões. Na terceira etapa, foram 
reunidas as expressões-chave referentes às ideias centrais, em um 
discurso síntese, que retrata o DSC.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Unijuí (CEP/UNIJUI), sob parecer consubstanciado 414. 
851/2013.

RESULTADOS

As entrevistas foram realizadas com 18 profissionais, sendo 
77,8% do sexo feminino, 55,6% casados, com idade média de 
33,8±13,7 anos. Quanto ao tempo de trabalho na profissão, a 
média foi de 8,0±12,6 anos. 

Os DSC são apresentados de acordo com as ideias centrais 
retiradas das perguntas. No quadro 1, verifica-se que muitas fo-
ram as considerações sobre o mecanismo de ação da varfarina. 
Alguns profissionais referiram-se ao grupo farmacológico quan-
do questionados sobre o mecanismo de ação, outros demons-
traram conhecimento, mas não o afirmaram com segurança, e 
houve também um entrevistado que não sabia sobre o mecanis-
mo de ação.

Muitas variáveis podiam interferir na resposta ao tratamento, 
de modo que era fundamental que os profissionais conhecessem 
como o medicamento agia no organismo e sua finalidade de uso 
(Quadro 2) na terapia medicamentosa, para que se minimizassem 
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os problemas relacionados com medicamentos (PRM) e melho-
rasse a eficiência terapêutica.

Um dos fatores importantes para o uso seguro dos medica-
mentos foi o conhecimento sobre as interações medicamentosas 
(Quadro 3). Os médicos da instituição hospitalar pesquisada de-
monstraram pouco conhecimento sobre os medicamentos que 
possuíam interações com a varfarina, sendo que um desconhecia 
totalmente essas interações, e outro disse “sim, mas não lembro 
agora” resposta que podia ser um indicativo de desconhecimento.

Quando questionados, os médicos apontaram a vitamina K 
como o medicamento para reverter a ação da varfarina e, em 
relação à conduta, eles suspendiam a medicamento até a norma-
lização do quadro; apenas um profissional apontou a reposição 
de plasma em casos de complicações. “Em princípio não se utiliza 
‘medicação’ com interação. Utiliza outro anticoagulante ou reduz a 
dose. Mas se ocorrer, interna o paciente, faz vitamina K, suspende o 
medicamento e vai acompanhando. Também se utiliza a reposição 
de plasma fresco”.

Esses dados são discutidos no quadro 4. Ao questionar a nu-
tricionista sobre a interação entre varfarina e alimentos, ela não 
soube responder. “Costumamos tomar mais cuidados em relação a 
antibióticos”. 

O desconhecimento sobre as interações da varfarina com 
alimentos e outros medicamentos pode refletir na INR, cujo 
conhecimento está exposto no quadro 5.

O conhecimento dos profissionais de saúde em relação aos 
cuidados com anticoagulados encontra-se no quadro 6.

Nem todos os profissionais possuíam conhecimento sobre a 
importância do cuidado de pacientes anticoagulados, dado preo-
cupante já que o enfermeiro era o profissional que deveria orientar 
sua equipe técnica para melhor atender estes indivíduos.

Quadro 1. Ideia central e Discurso do Sujeito Coletivo de médicos (A), 
farmacêutico (B) e enfermeiro (D) em resposta à pergunta: “Você sabe 
explicar qual o mecanismo de ação da varfarina?”.
ideia central Discurso do sujeito coletivo
Antagonista da vitamina K É um antagonista da vitamina K 

(A3, B1), faz com que a coagulação 
esteja modificada (A3). Atua na 
cascata de coagulação (A1, A4). 

Interfere na cadeia da coagulação, 
aumenta o tempo de protrombina 

(A2). Inibe os fatores de coagulação 
da vitamina K (A4, B1)

Anticoagulante, antiagregante A varfarina é um anticoagulante 
(A2, A4, B1, D3). É um 

antiagregante pláquetario (D2). 
Evita a trombose (D3). Efeito mais 
tardio que a heparina, mecanismo 

de ação tardio (D4)
Carência de informação Não sei o mecanismo de ação (D1)

Quadro 2. Ideia central e Discurso do Sujeito Coletivo de médicos (A), 
farmacêutico (B) e auxiliar de farmácia (C) em resposta à pergunta: 
“Você saberia explicar para que o medicamento varfarina é utilizado?”.
ideia central Discurso do sujeito coletivo
Principais usos Tromboembolismo pulmonar, 

cerebral, usuários com arritmia 
cardíaca, impede a formação de 

êmbolos (B1). Infarto, no tratamento 
de trombose atrial, profilaxia de 
tromboembolismo pulmonar, 

profilaxia de infarto coronariano (A1). 
Trombose venosa, fibrilação atrial 

crônica (A4). Anticoagulação (A2, A3). 
Anticoagulante de maneira geral (B1)

Desconhecimento do uso Não sei (C1, C2, C3, C4)

Quadro 3. Ideia central e Discurso do Sujeito Coletivo de médicos (A), 
farmacêutico (B) e auxiliar de farmácia (C), enfermeiros (D) e técnicos 
de enfermagem (E) em resposta à pergunta: “Você tem conhecimento 
das interações entre varfarina e outros fármacos? Quais medicamentos 
que você conhece, possuem interação com a varfarina?”.
ideia central Discurso do sujeito coletivo
Vários medicamentos Antiagregantes plaquetário em 

geral, extrato de ginkgo biloba, 
anti-inflamatórios (A1), vitamina 

k (antagonista) (A2), aspirina 
(potencializa o efeito) (A2, E2), 
sinvastatina (potencializa) (A2), 

heparina (E2). Todos os fármacos 
que possuem metabolização 
hepática, anticoncepcionais, 

antifúngicos, carbamazepina (B1)
Tenho conhecimento das 
interações, mas não lembro 
os medicamentos

Sim, mas não lembro agora (A4)

Desconhecimento das 
interações

Não (A3, D1, D2 D3, E1, D4, E3, 
E4, C1, C2, C3, C4), nunca foi 

passada nenhuma orientação (E3)

Quadro 4. Ideia central e Discurso do Sujeito Coletivo de médicos 
(A), farmacêutico (B) e auxiliar de farmácia (C) e nutricionista (F) 
em resposta à pergunta: “Você tem conhecimento das interações entre 
varfarina e alimentos? Quais?”.
ideia central Discurso do sujeito coletivo
Folhas verdes Folhas verdes contêm vitamina K (A3). 

Todos os alimentos verdes alteram 
INR (A4). Verduras, repolho, couve. 

Entretanto as interações com alimentos 
não são relevantes pois ninguém come 

só uma determinada verdura, as pessoas 
comem de forma diversificada (A2)

Não possui interação Não, pois pode ser tomado com água em 
jejum ou após as refeições (B1)

Não (A1, C1, C2, C3, C4)
Desconhecimento das 
interações

Acredito que não tenha interação. Não, 
costumamos tomar mais cuidados em 

relação a antibióticos (F1)
INR: Razão Normalizada Internacional.
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DISCUSSÃO

Além das interações com medicamentos, a varfarina interage 
com alimentos ricos em vitamina K, como fígado, vegetais crus 
e alguns cereais, também podem interferir no controle adequado 
da anticoagulação com varfarina, provocando variações na con-
centração plasmática da mesma.(15,16) 

Muitos profissionais demonstraram insegurança para descre-
ver o mecanismo de ação da varfarina, sendo fundamental que 
os profissionais saibam interpretar uma resposta inesperada ao 
medicamento como, por exemplo, ausência de efeito terapêutico 
ou presença de efeitos colaterais pronunciados, que geralmente 
são causadas por não adesão do usuário, modificações de bio-
disponibilidade, erros de medicação, interação medicamento-
medicamento e medicamento-alimento.(17) Diante de tantas 
va   riáveis que podem interferir na resposta ao tratamento, mos-
tra-se a necessidade dos profissionais terem conhecimento da 
varfarina, para que se minimizem os PRM e melhore a eficiência 
terapêutica.

A varfarina é um medicamento amplamente utilizado para 
prevenir embolia arterial sistêmica em usuários com válvulas 
cardíacas ou fibrilação atrial, acidente vascular cerebral, infarto 
recorrente etc. Seu efeito terapêutico varia de indivíduo para in-
divíduo, e depende de fatores genéticos e ambientais.(18) Nunes 
et al.,(19) em estudo das intervenções farmacêuticas e prevenção 
de eventos adversos, verificou que um dos PRM mais frequente 
foi usuários que utilizavam medicamentos que não necessita-
vam. Os autores destacam o uso de anticoagulantes em períodos 
nos quais os mesmos deveriam estar suspensos, como antes de 
procedimentos cirúrgicos. Outro estudo(13) objetivou avaliar o 
conhecimento de usuários de varfarina sobre o próprio trata-
mento, com 69 pacientes internados na enfermaria de um hos-
pital-escola de Curitiba (PR) e verificou que, em sua maioria, 
estes possuem pouco conhecimento sobre o próprio tratamento.

Diante do exposto, verifica-se a importância de os profissio-
nais de saúde conhecerem as aplicações clínicas dos medicamen-
tos, já que todos os profissionais são responsáveis por identificar 
erros e diminuir riscos de eventos adversos, evitando possíveis 
danos à saúde do usuário e sempre visando à atuação em equipe 
multiprofissional.

Quadro 5. Ideia central e Discurso do Sujeito Coletivo de enfermeiros 
(D) e técnicos de enfermagem (E) em resposta à pergunta: “Você 
saberia explicar o que é a Razão Normalizada Internacional (INR) e a 
importância de ser monitorado?”.
ideia central Discurso do sujeito coletivo
Desconhecimento da importância Não sei responder (D18, D5, 

E7, D8, E9, E10). Não sei o que 
é INR, mas já ouvi falar (E11)

Fator coagulação Para verificar a coagulação e o 
efeito do anticoagulante (D6)

Quadro 6. Ideia central e Discurso do Sujeito Coletivo de enfermeiros 
(D) e técnicos de enfermagem (E) em resposta à pergunta: “Quais os 
cuidados que devem ser tomados com usuários em uso de varfarina?”.
ideia central Discurso do sujeito Coletivo
Sangramento Cuidamos sangramento nasal, sangramento 

oral (D5). Observar sangramentos (D8). 
Observa sangue nas fezes e urina (E9). 

Avaliar sangramento (E10)
Exames Observar os exames laboratoriais (D6, D8). 

Observar fator de coagulação (D8). Alguns 
procedimentos e alguns exames não podem 
ser realizados entre quem faz varfarina (D5)

Manejo Nós cuidamos os pacientes na questão dos 
acessos, nas punções, escovação dos dentes, 
quando o paciente está com sonda vesical 
a gente observa o aspecto da urina (D5). 

Fazer rodízio nos acessos (D8). Cuidar para 
não pegar o paciente com força, cuidar no 
manuseio para não ficar hematomas (E9). 
Paciente com trombo não é indicado sair 

do leito, orientar o paciente, verificar sinais 
vitais, ouvir as queixas do paciente (E10)

Desconhecimento 
dos cuidados

Não sei responder (D18). A princípio não se 
toma nenhum cuidado (E7). Cuidar diurese 
(D6). Geralmente é o médico que toma os 

cuidados (E11)

Com os resultados descritos no quadro 7, pode-se perceber 
que os profissionais não costumavam fornecer informações aos 
usuários na alta hospitalar, acreditando que estas eram atribui-
ções do médico, já que era este que assinava a alta hospitalar. 
Nesse aspecto, poderia haver a colaboração do farmacêutico, 
contudo, no hospital pesquisado, este não participava da equipe 
que orientava na alta hospitalar - por isso este profissional não 
foi incluído na questão do quadro 7. Destaca-se que esta ausên-
cia podia contribuir para o uso irracional deste medicamento e, 
talvez, para reinternações hospitalares que poderia ser evitadas. 

Quando questionados se gostariam de saber mais sobre 
anticoagulantes, em especial a varfarina, todos os profissionais 
demonstraram grande interesse. “Muito (D1). Seria interessante, 
pois está aumentando o uso da varfarina (E3). Gostaria de saber 
mais no geral, sobre qualquer medicação (E4)”.

Quadro 7. Ideia central e Discurso do Sujeito Coletivo de enfermeiros 
(D) e técnicos de enfermagem (E) em resposta à pergunta: “Quais 
informações você costuma fornecer aos usuários em uso de varfarina 
na alta hospitalar?”.
ideia central Discurso do sujeito coletivo
Seguir orientação médica. 
Não forneço informações

Não forneço informações (D18, D6, 
D8, E9). Não costumo fornecer, quem 

faz isso é o médico (E7, E11).  
Sempre utilizar conforme orientação 

médica, não parar de tomar o 
medicamento por conta própria (E10)

Cuidados Cuidados para queda, ferimentos, 
corte contuso o paciente deve vir  

para o hospital (D5)
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Observou-se, neste estudo, que o conhecimento de interações 
varfarina-medicamento era mínimo, mesmo entre os médicos 
entrevistados. Interações medicamentosas representam riscos ao 
usuário e aumento de gastos associados à assistência à saúde.(20) 
Esses resultados corroboram o estudo de Borlina et al.,(12) em 
que foi avaliado o conhecimento sobre anticoagulantes orais e 
seu manejo por médicos atuantes em pronto atendimento de 
dois hospitais públicos e três privados em Curitiba, demons-
trando que 82,5% dos médicos não possuem conhecimento 
dos medicamentos que interagem com a varfarina. Esses autores 
constataram também que a falta de conhecimento sobre intera-
ções com AO expõe os usuários anticoagulados que, por algum 
motivo, procuram o pronto atendimento, a complicações graves, 
como hemorragias graves e até a morte. 

Guidoni,(21) em estudo da utilização da varfarina em hospi-
talizados, verificou que 96,4% receberam prescrições cujos me-
dicamentos têm potencial risco de interações com a varfarina. 
Além disso, 14,1% dos usuários receberam prescrição de vita-
mina K, que possivelmente foi utilizada para reverter possível 
ocorrência de reação adversa relacionada à varfarina, mostrando 
que eventos adversos relacionados com esse medicamento são 
frequentes e poderiam ser evitados com o conhecimento da far-
macologia do mesmo. 

Durante o tratamento com antagonistas da vitamina K, a 
principal complicação é a hemorragia. Os principais determi-
nantes de sangramento são: a intensidade e a duração da an-
ticoagulação; o uso de medicamentos concomitantes; as carac-
terísticas do usuário, como idade superior a 75 anos, câncer, 
hipertensão arterial sistêmica, doença vascular cerebral, doença 
cardíaca grave, insuficiência renal, doença hepática e alcoolismo. 
São vários os medicamentos que interferem na farmacocinética da 
varfarina, aumentando ou diminuindo seu efeito, sendo necessá-
rio um maior controle da anticoagulação quando qualquer medi-
camento for adicionado ou retirado, inclusive os fitoterápicos.(15)

Oliveira(22) complementa que a maioria das interações medi-
camentosas da varfarina classifica-se como moderada à leve, 
mas as interações são bastante frequentes, uma vez que existem 
muitos medicamentos que interagem com a varfarina. Qualquer 
substância, ou condição, deve ser considerada potencialmente 
perigosa se for capaz de alterar a captação ou o metabolismo do 
anticoagulante oral ou da vitamina K. 

Nesse sentido, deve-se destacar que o farmacêutico tem papel 
de orientar os profissionais da saúde sobre medicamentos, pres-
tando assistência farmacêutica por meio de ações de educação 
sanitária e informação quanto ao modo de utilização dos medi-
camentos, sobretudo aqueles que tenham efeitos colaterais inde-
sejáveis.(23) Para complementar Anacleto et al.(24) apontam como 
uma das soluções para minimizar o risco de erros é prover aos 
profissionais de saúde um acesso à informação atualizada sobre 
os medicamentos, por meio de textos, protocolos, acesso a siste-
mas informatizados, registros da administração dos medicamen-
tos e, em especial, suporte clínico regular dos farmacêuticos.

É necessário que os profissionais de saúde estejam atentos 
às interações medicamentosas e aptos a descreverem o resultado 
de uma potencial interação, além de sugerirem intervenções 
apropriadas a cada situação, individualizando as recomendações 

com base nas particularidades de cada sujeito. Dado o risco das 
interações da varfarina, é essencial que os médicos atuantes com 
pessoas em tratamento com este medicamento conheçam qual a 
conduta e o manejo a serem tomados em casos de complicações 
hemorrágicas. 

Neste contexto, todos citaram a vitamina K, e apenas um pro-
fissional apontou a reposição de plasma em casos de complica-
ções, resultado também encontrado por Borlina et al.,(12) em que 
apenas 65% dos médicos responderam corretamente que a vita-
mina K é a substância que reverte a ação anticoagulante; metade 
destes também respondeu plasma fresco. Os autores ressaltam 
que, principalmente neste quesito, o índice deveria ser de 100%, 
já que a simples administração da vitamina K e do plasma pode 
representar o diferencial entre a vida e a morte de um sujeito.

Além das interações com medicamentos a varfarina no am-
biente hospitalar, as interações fármaco-alimento podem com-
prometer a eficácia da terapia medicamentosa. Em geral, a maio-
ria das pessoas internadas é representada por idosos que fazem 
uso de diversos medicamentos e/ou apresentam distúrbios me-
tabólicos. Nesses casos, se o medicamento não for administrado 
corretamente, ele pode ocasionar falha terapêutica e/ou aumen-
to nos efeitos adversos. A administração de varfarina concomi-
tante com dieta enteral pode reduzir o efeito do anticoagulante, 
resultando da interferência da dieta na absorção do medicamen-
to e da vitamina K presente na formulação da nutrição (efeito 
de antagonismo). Neste caso, a dieta enteral deve ser pausada 1 
hora antes e após a administração da varfarina.(20)

Ressalta-se o desconhecimento da nutricionista sobre a inte-
ração entre varfarina e alimentos, considerando que ela deveria ter 
um maior conhecimento sobre as restrições alimentares e a ro tina 
do usuário durante a internação, além de ser uma das profissio-
nais da saúde que deveriam orientar sobre potenciais interações 
entre varfarina e alimento. 

Diante do exposto, é necessário avaliar os fatores que poten-
cialmente podem interferir no tratamento, como hábitos alimen-
tares, tabagismo, histórico de reações alérgicas, uso de outros me-
dicamentos ou drogas, outras doenças etc., ou até mesmo a falta 
de adesão.(25)

Ferreira(3) verificou em seu estudo que usuários que fazem te-
rapia oral com varfarina têm pouco conhecimento da possibili-
dade de ocorrência de interações entre o fármaco e os alimentos. 
Portanto, as pessoas devem ser orientadas pelos profissionais de 
saúde sobre quais alimentos são ricos em vitamina K e quais de-
vem ser evitados ou moderadamente consumidos, já que podem 
interferir nos níveis de INR.(26)

A vitamina K, quando ingerida em quantidades superiores 
a 1µg/kg de peso em usuários em terapia com varfarina, pode 
ocasionar estados de hipercoagulação. Atua como cofator essen-
cial para o processo de gama-carboxilação dos fatores de coagu-
lação, levando à diminuição dos valores de INR. Consumos mais 
altos de alimentos ricos em vitamina K contribuem para valores 
baixos de INR, que indicam doses subterapêuticas de varfarina. 
Por outro lado, os alimentos com baixo teor de vitamina K, em 
consumo moderado, não alteram os valores de INR mantendo-se 
no intervalo terapêutico.(3)

INR é o exame para a monitoração do nível adequado de an-
ticoagulação, sendo que os valores normais variam de 2,0 a 4,0. 
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Existe uma necessidade que se faça rigorosamente um controle 
do tempo de coagulação dos usuários da terapia de AO, pois, se 
esse tempo for curto demais, existe um risco aumentado para 
formação de trombos e, se o tempo de coagulação for alargado 
demais, um foco hemorrágico pode surgir. A preocupação em 
controlar os exames laboratoriais desses usuários se faz presente, 
pois o limite entre a formação de trombos ou de um sangramento 
é muito tênue.(26)

Ressalta-se que esta questão foi direcionada para enfermeiros 
e técnicos de enfermagem, uma vez que estes exames, quando 
so licitados no hospital pesquisado, são enviados pelo laboratório 
à unidade de internação, para serem anexados ao prontuário, 
e os primeiros profissionais a terem acesso aos exames são os 
pesquisados, justificando a necessidade de saberem interpretá-lo 
para informar ao médico e, talvez, antecipar alguma conduta. 

Ao analisar a ideia central, percebe que a maioria dos enfer-
meiros e técnicos de enfermagem desconhece a importância de 
monitorar a INR. O enfermeiro desempenha um papel decisivo 
na gestão e no controle de indivíduo anticoagulados, porém, para 
isto, deve ter conhecimento sobre o funcionamento e as compe-
tências técnicas para a realização do teste de INR. Ele deve pro-
por um plano de cuidados, em resposta à avaliação realizada no 
usuário e, de acordo com os diagnósticos de enfermagem, propor 
intervenções adequadas, a fim de alcançar um número de critérios 
de desempenho, cujos indicadores incluem INR. 

Wysowski et al.,(27) sugerem que a monitorização regular da 
INR deve ser realizada em todos os usuários tratados, sendo que 
aqueles que apresentam mais fatores de risco devem ser monitora-
dos de forma mais frequente e, a partir destes resultados realizar 
o ajuste da dose, lembrando que isso é necessário em caso de 
usuários ambulatoriais. Já no caso de internados em institui-
ções hospitalares, essa responsabilidade é dos profissionais da 
en fermagem, além do médico responsável, o que é preocupante, 
considerando que os resultados dessa pesquisa mostram desco-
nhecimento por parte dos enfermeiros. 

Além disso, Wysowski et al.(27) também frisam que os médi-
cos devem ampara-se no controle da INR como uma medida de 
prevenção para minimizar o risco de hemorragia, e orientar os 
usuários a procurá-los imediatamente em casos de INR fora da 
faixa recomenda. 

Durante a entrevista, os profissionais de enfermagem foram 
questionados sobre a conduta a ser tomada quando a INR esti-
ver acima de cinco. Apenas um profissional informou que entra-
ria em contato com o médico, sendo que todos os outros não 
souberam responder. Valores de INR acima de cinco aumentam 
em sete vezes o risco de desenvolvimento de quadros hemorrági-
cos.(28) É responsabilidade dos profissionais de saúde saber como 
proceder em casos de INR superior a cinco, já que este indica 
risco a saúde. 

De forma complementar, o Guidelines on Oral Anticoagula-
tion(2) recomenda, para usuários com INR acima do recomenda-
do, e que não apresentam sangramento significativo, reduzir ou 
suspender a dose, monitorar com mais frequência, e retomar a 
terapia com uma dose menor quando a INR estiver dentro da 
faixa terapêutica. Deve-se reduzir a dose se a INR estiver mini-
mamente acima da faixa terapêutica. 

Já para indivíduos com INR maior ou igual a 5,0, mas menor 
que 9,0, que não têm sangramento significativo, devem-se sus-
pender as duas próximas doses e monitorar com mais frequência 
a INR, até voltar para a faixa terapêutica, para assim retomar 
a terapia. São ainda necessários, alternativamente, suspender 
uma dose e administrar vitamina K (1 a 2,5mg por via oral), 
especialmente se o usuários tem um risco aumentado de hemor-
ragia. Adicionalmente, se o mesmo precisar de uma cirurgia de 
urgência para a qual seja necessária uma reversão rápida da INR, 
institui-se a terapia com vitamina K.(2)

É fundamental que os profissionais saibam a importância de 
a INR ser monitorada e interpretem os resultados, para que se 
possa adotar a conduta adequada para cada situação em especial. 
Tanto os usuários quanto todos os profissionais envolvidos com 
os mesmos devem ter conhecimentos dos cuidados a serem to-
mados durante a terapia de anticoagulação, visto que esta traz 
riscos à saúde do usuário e o profissional que está em contato 
com o mesmo deve saber identificar estes riscos e as medidas a 
serem tomadas em casos de complicações. 

Entre as recomendações para o uso seguro da varfarina, des-
tacam-se disponibilização de informações sobre o risco de so-
bredose com varfarina e sobre interações com alimentos e me-
dicamentos, e orientações para detecção precoce de sinais de 
toxicidade como, por exemplo, sangramentos anormais na gen-
giva ou nariz, tosse, vômito ou urina com sangue, petéquias e 
fluxo menstrual aumentado.(7)

O reduzido número de orientações sobre a terapêutica medi-
camentosa, fornecidas ao usuário e familiar durante a internação 
hospitalar, pode contribuir para a ocorrência de erros de medi-
cação no domicílio, após a alta hospitalar.(29)

É fundamental que o enfermeiro, juntamente da equipe de 
saúde, elabore um plano de alta individualizado para o usuário, 
a partir de sua admissão na instituição, com o objetivo de asse-
gurar a continuidade de seu tratamento no domicílio. A equipe 
de saúde e a instituição devem se mobilizar para buscar novas 
estratégias de educação em saúde, atendendo as necessidades 
individuais e coletivas das populações e buscando sempre asse-
gurar uma administração de medicamentos segura no domicílio.

Portanto, as orientações realizadas pelos farmacêuticos tam-
bém podem contribuir com a segurança do usuário, auxiliando 
na prevenção e/ou manejo adequado de problemas relacionados 
com o uso de medicamentos que possam ocorrer após o retorno 
ao domicílio. Os farmacêuticos podem e devem compartilhar 
com os usuários e demais membros da equipe de saúde conheci-
mentos que permitam a tomada de consciência sobre a melhor 
forma de obtenção dos resultados farmacoterapêuticos após alta 
hospitalar, contribuindo para a redução do sofrimento do indi-
víduo e melhor utilização dos serviços de saúde.(30) 

Vale ressaltar que o farmacêutico é o profissionais mais capa-
citado para realizar as orientações referentes aos medicamentos 
na alta hospitalar do paciente, assim como para assessorar a 
equipe nas dúvidas relativas a varfarina, que é um medicamen-
tos de alta vigilância.

Por fim, a instituição deve se empenhar em desenvolver pro-
gramas de formação permanente para seus profissionais, a fim 
de melhorar a qualidade da assistência e realizar efetivamente a 
promoção da saúde. 
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A varfarina é um medicamento classificado entre os poten-
cialmente perigosos, e esse risco está relacionado com seus efei-
tos adversos, e as interações com outros fármacos e alimentos. 
As informações sobre seu uso e seu manejo estão amplamente 
descritas na literatura, mas certamente os profissionais da saúde 
não têm como reter todas elas. Por conta disso, verifica-se a im-
portância de as instituições de saúde, seja em Atenção Primária, 
Secundária ou Terciária, implementarem programas específicos 
para manejo desses pacientes, como base em trabalho conjunto 
de uma equipe de saúde multiprofissional.

A equipe poderia receber educação continuada (ou treina-
mento) específico para atender esses pacientes e cada profissio-
nal elaborar conjuntamente estratégias para o manejo da terapia, 
com o objetivo de prevenir os eventos adversos, e, quando ne-
cessário, do tratamento dos eventos.

CONCLUSÃO

O presente estudo sugere que, pelo menos na população em 
estudo, há bastante desinformação e, mais que isso, não existe 
uma estratégia clara para tratar do tema. Acredita-se que trabalhar 
nos serviços de saúde com grupos específicos e mais vulneráveis 
ao risco de eventos adversos por uso de medicamentos de alta 
vigilância pode ser um bom início para aumentar a segurança 
do paciente e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. No 
caso de uso contínuo de varfarina, os programas podem incluir 
educação inclusive aos usuários, proporcionando-lhes, e aos fa-
miliares, autonomia no manejo, esclarecendo sobre as possíveis 
reações adversas, efeitos colaterais, eventos alérgicos e outras si-
tuações que possam surgir no decorrer da terapia. 
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RESUMO

ObjetivO: Avaliar a bioequivalência de duas formulações de 
cloridrato de propafenona 300mg em comprimido revestido. 
MétODOs: Estudo randomizado, cruzado, aberto, com dois 
tratamentos, duas sequências e quatro períodos com 60 partici-
pantes sadios de ambos os sexos. Os voluntários foram interna-
dos em quatro oportunidades durante 24 horas; em cada perío-
do, os sujeitos receberam a formulação teste ou a formulação 
referência, em regime pós-prandial. Foram coletadas 23 amos-
tras de sangue após administração da droga para determinação 
plasmática da propafenona. Para quantificação da droga, foi 
utilizada técnica de cromatografia líquida acoplada à espectro-
metria de massas sequencial. ResuLtaDOs: As formulações 
foram consideradas clinicamente bem toleradas. A concentração 
máxima e a área sob a curva de zero a 36 horas foram compa-
radas: a média geométrica da razão entre as formulações teste 
e referência para concentração máxima foi de 110,16%, com 
intervalo de confiança de 99,44% a 122,04% e coeficiente de 
variação de 33,95%. A média geométrica da razão entre as for-
mulações teste e referência para a área sob a curva de zero a 36 
horas foi de 107,92%, com intervalo de confiança de 99,58% a 
116,96% e coeficiente de variação de 26,39%. A média geomé-

trica da razão entre o medicamento teste e referência para área 
sob a curva de zero ao infinito foi de 107,12%, com intervalo 
de confiança de de 99,11% a 115,78% e coeficiente de variação 
de 25,48%. COnCLusãO: As formulações teste e referência 
foram estatisticamente bioequivalentes, de acordo com sua taxa 
e extensão de absorção.

Descritores: Propafenona; Antiarrítmicos; Arritmias cardíacas; 
Equivalência terapêutica; Farmacocinética; Disponibilidade bio-
lógica

ABSTRACT

ObjeCtive: To evaluate the bioequivalence of two 300mg 
profanone hydrochloride coated tablets. MethODs: 
Randomized, cross-over, openstudy, with two treatments, two 
sequences, and four periods with 60 healthy participants of both 
genders. The volunteers were admitted in four opportunities 
over 24 hours; on each period, the subjects received a test 
formulation, or a reference formulation, in a postprandial 
administration. Twenty-three samples of blood were collected 
after oral administration of the drug for determining plasma 
level of propafenone. Liquid chromatography-mass spectrometry 
was used for quantifying propafenone. ResuLts: The 
formulations were considered clinically well tolerated. The 
maximum concentration and the area under the curve from 
zero to 36 hours were compared: the geometric mean of the 
ratio between the test and reference formulations for maximum 
concentration was 110.16%, with confidence interval of 99.44% 
- 122.04%), coefficient of variation of 33.95%. The geometric 
mean of the ratio between the test and reference formulations 
for the area under the curve of zero to 36 hours was 107.92%, 
with confidence interval of 99.58% - 116.96%, and coefficient 
of variation of 26.39%. The geometric mean of the ratio between 
the formulations for area under the curve of zero to infinitum 
was 107.12% with confidence interval of 99.11% - 115.78%), 
and coefficient of variation of 25.48%. COnCLusiOn: 
According to the rate and extension of absorption, the test and 
reference formulations are statistically bioequivalent. 

Keywords: Propafenone; Anti-arrhythmia agents; Arrhythmias, 
cardiac; Therapeutic equivalency; Pharmacokinetics; Biological 
availability
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INTRODUÇÃO

Estudos de bioequivalência são de suma importância, pois é 
por meio deles que surge a oportunidade de lançar no mercado 
formulações farmacêuticas genéricas que podem proporcionar à 
população consumidora medicamentos a valores mais acessíveis, 
sem prejuízo do tratamento.

Os antiarrítmicos são uma classe de droga altamente consu-
mida no Brasil. Sabe-se que a fibrilação atrial é uma das prin-
cipais causas da arritmia, atingindo cerca de 0,4% da população 
geral brasileira e cerca de 2% de todos os idosos do país.(1) Ape-
sar de existirem outras formas de tratamento para a fibrilação 
atrial,(2) a mais utilizada ainda é a medicamentosa, sendo o clori-
drato de propafenona uma droga eficaz e considerada bem tole-
rada pelos pacientes. 

O cloridrato de propafenona tem efeito estabilizador de mem-
brana na célula miocárdica, possuindo propriedades bloqueadoras 
de canais de sódio nas fibras ventriculares e de Purkinje (Vaughan 
Williams, classe 1C). Tem também ação betabloqueadora (Vaughan 
Williams, classe II), com potência aproximada de 1/50 em relação 
ao propranolol, e fraca atividade bloqueadora de canais de cálcio 
(Vaughan Williams, classe IV).(3,4)

A propafenona atinge concentrações plasmáticas máximas 
em 2 a 3 horas após a administração e é conhecida por sofrer ex-
tensa e saturável biotransformação pré-sistêmica, o que resulta em 
biodisponibilidade de dosagem-dependente(5). Cerca de 90% da 
dose administrada é eliminada pelas fezes e urina, tendo uma 
meia-vida de eliminação entre 2 e 32 horas.(6,7)

O objetivo deste estudo foi avaliar a bioequivalência de duas 
formulações de cloridrato de propafenona 300mg em compri-
mido revestido. 

MÉTODOS 

Foram selecionados e incluídos 60 participantes de pesquisa 
saudáveis e de ambos os sexos. Os participantes poderiam ter 
entre 18 e 50 anos e possuir um peso corporal variando até 15% 
do peso ideal para sua altura. Foram excluídos aqueles que par-
ticiparam de qualquer outro tipo de investigação clínica nos 6 
meses anteriores ao início do estudo, grávidas ou em período de 
lactação, com história de abuso de álcool ou drogas ilícitas, ou 
histórico de alergia à propafenona ou excipientes do medica-
mento. Os sujeitos de pesquisa também não puderam participar 
se tivessem feito uso de medicação nos 14 dias que antecederam 
o estudo, com exceção de terapia anticoncepcional; e se tivessem
resultados reagentes para hepatite B, C ou HIV, ou alguma alte-
ração clinicamente significativa nos exames laboratoriais reali-
zados. Os sujeitos de pesquisa não participaram se sabidamente 
possuíssem alguma condição médica que pudesse interferir na 
participação no estudo ou se tivessem sido hospitalizados nas 
8 semanas que antecederam o estudo. 

Todos os participantes da pesquisa assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade São Francisco juntamente 
do protocolo clínico.(8)

O estudo foi aberto, randomizado, cruzado, com dois trata-
mentos e duas sequências, utilizando um delineamento com duas 

sequências,(9) e cada participante de pesquisa foi aleatoriamente 
designado a uma das seguintes sequências de tratamento: re fe-
rên cia - teste - teste - referência (RTTR) ou teste - referência - re-
fe rência - teste (TRRT). As formulações foram administradas 
em dose única por via oral em situação pós-prandial, seguidas de 
coletas de sangue de pelo menos três meias-vidas. 

Os sujeitos de pesquisa foram internados por períodos de 
apro ximadamente 36 horas cada, e um desjejum hipercalórico 
foi servido 30 minutos antes da administração da droga.

Os sujeitos de pesquisa receberam uma dose única em cada 
período, de 300mg de cada formulação com 200mL de água, de 
acordo com a aleatorização. Em cada período, os sujeitos rece-
beram a formulação teste ou a formulação referência, em regime 
pós-prandial. Foram coletadas amostras de sangue de 4,5mL por 
meio de um cateter salinizado colocado em veia do antebraço. 
Um total de 23 amostras de sangue foram coletadas em tubo 
com heparina de lítio. Os tempos de coleta foram: zero hora; 30 
minutos; 1 hora; 1 hora e 20 minutos; 1h40 minutos; 2 horas;  
2 horas e 15 minutos; 2 horas e 30 minutos; 2 horas e 45 minu-
tos; 3 horas; 3 horas e 15 minutos; 3 horas e 30 minutos; 3 horas 
e 45 minutos; 4 horas ; 4 horas e 30 minutos; 5 horas; 6 horas; 
8 horas; 10 horas; 12 horas; 16 horas; 24 horas e 36 horas após a 
administração do medicamento. As amostras foram centrifugadas 
a 3.000rpm por 10 minutos e o plasma resultante foi separado 
em dois tubos criogênicos, os quais foram armazenados a -20°C. 

As análises das concentrações plasmáticas de propafenona fo-
ram conduzidas em um sistema de cromatografia líquida de alta 
eficiência (CLAE) (Agilent 1200 Series RRLC System, Alemanha) 
acoplado a um espectrômetro de massas (Sciex, API5500Qtrap, 
Canadá). O padrão interno utilizado foi propafenona -d5. 

Para extração das amostras, foram pipetados 50µL de plasma 
em tubo Eppendorf de 2mL e adicionados 50µL de padrão inter-
no (30ng/mL de propafenona-d5) e 500µL de metanol + 5mM 
ácido fórmico. As amostras foram agitadas por 30 segundos em 
vórtex e centrifugadas a 20.800rcf por 3 minutos. O sobrena-
dante foi vertido para tubo de ensaio 13x120mm; foram adicio-
nados 5,0mL de metanol/água (80/20; v/v) + 2,5mM amônia; e 
a mistura foi agitada por 30 segundos em vórtex. Por fim, foram 
transferidos 600µL para placa de reação em cadeia em polime-
rase (PCR). A metodologia para o presente estudo foi validada 
para os seguintes parâmetros: seletividade, curva de calibração, 
precisão e exatidão do limite inferior de quantificação (LIQ), 
precisão e exatidão das amostras de controle de qualidade e para 
controle de diluição, efeito matriz e efeito residual. Foram reali-
zados teste de estabilidade de pós-processamento, de curta e lon-
ga duração, estabilidade de congelamento e descongelamento, 
em solução do analito e em solução do padrão interno isotópico. 

As concentrações do analito nas amostras foram determina-
das a partir de curvas de calibração, definidas pelo método de 
regressão linear, cujos pontos foram obtidos a partir de plasma 
humano branco, contaminado com quantidades conhecidas do 
analito (propafenona) e do padrão interno (propafenona -d5).

Como fase móvel, foram utilizados: metanol/água (80/20; v/v) 
+ 2,0mM amônia em fluxo de 1,0mL/min com tempo de corrida 
de 3,5min. Foi utilizada uma coluna Phenomenex, Gemini®, 
C18, 5µm (50x4,6mm) e uma pré-coluna Phenomenex, Gemini® 
C18 5µm (4x3,0mm id).
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O espectrômetro de massas operou no modo de ionização 
em electrospray positivo (ES+). Os íons resultantes das moléculas 
propafenona foram íon-precursor (342,3) e íon-produto (116,1) 
e, da propafenona -d5, foram íon-precursor (347,3) e íon-produto 
(121,1), sendo monitorados no modo Multiple Reaction Monito-
ring (MRM). A temperatura da fonte foi de 450 com voltagem 
do cone (CV) para a propafenona de 20V e, para propafenona -d5, 
de 20V. A energia de colisão (CE) para a propafenona foi de 
30V e, para propafenona -d5, foi de 30V.

Foram usados como padrão de referência a propafenona 
(lote: 10K-184) e a propafenona -5d (TRC, Toronto Research 
Chemicals, lote: 5-XAL-172-3), ambas da U.S. Pharmacopeia.

O cálculo das concentrações foi realizado pelo software 
Analyst, versão 1.5.2. A função aplicada às diferentes amostras da 
curva de calibração foi calculada por um sistema de regressão linear 
ponderada, utilizando a relação área do analito/área do padrão 
interno (resposta) proveniente dos respectivos cromatogramas. 
Essa função foi previamente validada, conforme disposto nas 
legislações vigentes. As amostras de branco, zero ou rejeitadas 
pelos critérios de aceitação/rejeição não foram utilizadas para 
a construção da curva de calibração. As respostas provenientes 
de cada amostra desconhecida foram, então, interpoladas pelo 
próprio software na curva de calibração, a fim de proporcionar a 
concentração do composto de interesse.

A análise estatística dos dados foi realizada por meio dos pro-
gramas Phoenix/WinNonlin™ versão 6.3, Microsoft Excel, versão 
97, Microsoft Word versão 97. 

Foi utilizado um delineamento cruzado replicado com duas for-
mulações, quatro períodos, duas sequências (TRRT e RTTR), 
e cada indivíduo foi aleatoriamente alocado para uma dessas se-
quências. Este desenho foi utilizado devido à alta variabilidade 
intraindividual da propafenona.

RESULTADOS

Finalizaram o estudo 57 participantes, pois 2 foram retirados 
do estudo (1 no período 1 de intenção e outro no período 2 de in-
ternação), e 1 saiu por razões pessoais no período 1. Os exames 
clínicos pós-estudo não demonstraram nenhuma modificação 
no estado geral de saúde dos participantes de pesquisa que pu-
desse ser atribuída ao tratamento. Ambas as formulações foram 
bem toleradas nas doses administradas e não foram relatados 
eventos adversos graves. O evento adverso mais comum foi cefa-
leia, possivelmente relacionada ao tratamento, totalizando 25% 
de todos os eventos. Os participantes também apresentaram 
vômito, possivelmente relacionado ao tratamento, sendo 11% 
de todos os eventos. O evento adverso mais comum não rela-
cionado ao tratamento foi alterações de resultados laboratoriais 
pós-estudo, totalizando 50%. Todos os eventos adversos foram 
resolvidos sem sequela. 

A tabela 1 mostra os resultados dos parâmetros farmacociné-
ticos médios obtidos dos participantes de pesquisa sadios após a 
administração da formulação de propafenona 300mg em regime 
pós-prandial. A razão entre as médias geométricas entre a propafe-
nona formulação teste e a formulação referência para o parâmetro 
concentração máxima foi de 110,16%, com intervalo de confian-
ça (IC) de 90% igual a 99,44% a 112,04%. Para o parâmetro área 
sob a curva de zero a 36 horas, a razão das médias geométricas foi 
107,92% com IC de 90% igual a 99,58% a 116,96%.

Na tabela 2 estão apresentados os resultados da Análise de 
Variância (ANOVA), para o parâmetro concentração máxima. 
Não foi observado efeito de formulação e período ao nível de 5% 
de significância, e não houve efeito de sequência ao nível de 
10% de significância.

Os resultados da ANOVA para o parâmetro área sob a curva 
de zero a 36 horas estão descritos na tabela 3. 

tabela 1. Média e desvio padrão dos parâmetros farmacocinéticos 

Parâmetro
Formulação referência Formulação teste

Média Desvio padrão Média Desvio padrão

Cmax, ng/mL 370,304 296,1 396,563 298,000
ASC0-t, ng.h/mL 1.569,703 2.093,294 1.625,175 1.991,904
ASC0-inf, ng.h/mL 1.669,339 2.489,097 1.708,234 2.334,760
Cmax , hora 3,247 1,565 3,178 1,361
K0, 1/hora 0,234 0,088 0,237 0,080
T1/2, hora 3,677 2,857 3,533 2,426
Cmax: concentração máxima; ASC0-t: área sob a curva de zero a 36 horas; ASC0-inf: área sob a curva de zero ao infinito; K0: constante de eliminação; T1/2: meia-vida de 
eliminação.

tabela 2. Análise de variância para concentração máxima
Fonte de variação Graus de liberdade - numerador Graus de liberdade - denominador estatística F valor de p
Interação 1 55 1910.107 0,000
Sequência 1 55 0,095 0,759
Formulação 1 162 2,447 0,120
Período 3 162 0,657 0,580
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Assim como na concentração máxima, não foram observa-
dos efeito de formulação e nem período ao nível de 5% de signi-
ficância, e não houve efeito de sequência ao nível de 10% de 
sig nificância.

A concentração plasmática média da propafenona vs. o perfil 
de tempo obtido após a administração de cada formulação de 
propafenona 300mg encontra-se na figura 1. Já a figura 2 mostra 
a concentração plasmática média apresentada por cada voluntá-
rio vs. a razão (área sob a curva de zero a 36 horas teste/área sob 
a curva de zero a 36 horas referência) para as formulações teste 
e referência.

A curva de calibração utilizada para validar o método foi 
linear, cujo coeficiente de regressão foi ≥0,99 e intercepto não 
significativo.

O limite de quantificação (LIQ) foi obtido como o menor ní-
vel determinável com precisão e exatidão aceitáveis (≤20%), sen-
do o valor encontrado igual 1ng/mL de propafenona no plasma.

DISCUSSÃO

Existem evidências científicas de que as concentrações plas-
máticas da propafenona são maiores quando o medicamento é 
ingerido após alimentação, razão pela qual o presente estudo foi 
desenvolvido em regime pós-prandial.(5)

Não foi encontrada, na literatura, uma grande gama de estu-
dos de bioequivalência de formulações de propafenona, mas duas 
publicações destacaram-se, sendo uma relativa à propafenona ra-
cêmica e outra à propafenona para uso pediátrico. (10,11)

Koytchev et al.(10) publicaram os resultados do estudo de 
bioequivalência entre duas formulações de propafenona 300mg 
realizado em voluntários sadios do sexo masculino. Os autores 
encontraram parâmetros farmacocinéticos bastante parecidos 
com os do presente estudo, corroborando os resultados aqui 
apresentados. O IC para a concentração máxima encontrado 
pelos autores foi de 81% a 1.112%, valores bem próximos aos 
encontrados no presente estudo. Ambos os estudos demonstra-
ram que os valores de Tmax entre as formulações testes variavam 
pouco − em média aproximadamente 15 minutos.

Juarez Olguin et al.(11) realizaram uma pesquisa de avaliação 
de bioequivalência para uma suspensão teste de propafenona 
vs. uma formulação referência de comprimidos, em voluntários 
sadios no México. O intuito da pesquisa foi verificar se o fár-
maco teste poderia ser utilizado em pacientes pediátricos, e os 
resultados encontrados dos parâmetros farmacocinéticos foram 
favoráveis à hipótese de intercambialidade proposta.

O presente estudo também apresentou metodologia analí-
tica destacada para quantificação das amostras plasmáticas da 

pro pafenona. A determinação dos níveis plasmáticos da propa-
fenona pode ser obtida por outros métodos além de cromato-
grafia líquida acoplada à espectrometria de massas sequencial. 
Hofmann et al. utilizaram a CLAE acoplada à espectrometria 
de massas por meio de extração única sólida para quantificar 
propafenona, 5-hidroxipropafenona e N-despropilpropafenona 
em plasma e urina humanos.(12) Os autores observaram um LIQ 
de 10pmol/mL para a propafenona. Outro estudo realizado em 
1999 realizou a quantificação de propafenona e 5-hidroxipropa-
fenona por meio de CLAE acoplada à espectrometria de massas 
em amostras de plasma de voluntários do sexo masculino que 
ingeriram 300mg de propafenona racêmica. O LIQ encontrado 
para ambos os enantiômetros de propafenona e 5-hidroxipro-
pafenona foi de 20ng/mL.(13) No entanto, nas últimas décadas, 
a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas se-
quencial se tornou uma das principais ferramentas de análise 
bioanalítica.(14) As técnicas de cromatografia líquida acoplada à 
espectrometria de massas sequencial frequentemente fornecem 
resultados quantitativos específicos e sensíveis com relativo baixo 
tempo de preparo de amostras e análise em relação a outras téc-

Figura 1. Concentrações plasmáticas médias da propafenona for-
mulação teste e formulação referência.

Figura 2. Voluntários vs. razão (área sob a curva de zero a 36 
horas teste/área sob a curva de zero a 36 horas referência - ASC0-t 
teste/ASC0-t ref ).

tabela 3. Análise de variância para área sob a curva de zero a 36 horas
Fonte de variação Graus de liberdade - numerador Graus de liberdade - denominador estatística F valor de p
Interação 1 55 2208.448 0,000
Sequência 1 55 0.213 0,646
Formulação 1 166 2.458 0,119
Período 3 164 0.818 0,485
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nicas existentes.(15) Os resultados apresentados neste estudo, 
quando comparados a outros realizados com técnicas analíticas 
diversas, mostraram-se ótimos no que se referiu à velocidade de 
análise, sua especificidade e sensibilidade.

CONCLUSÃO

A comparação da biodisponibilidade de formulações distin-
tas em relação a um mesmo princípio ativo e na mesma con-
centração garante sua intercambialidade. Partindo-se do prin-
cípio de que as duas formulações atingem os mesmos níveis 
plas máticos, espera-se que o efeito farmacológico seja o mesmo. 
Deve-se considerar que foram empregadas a taxa e a extensão 
de absorção requeridas pelos órgãos reguladores Food and Drug 
Administration (FDA) e Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (ANVISA). As razões das médias dos mínimos quadrados e 
intervalos de confiança de 90% derivados das análises das me-
didas farmacocinéticas log-transformadas da área sob a curva de 
zero a 36 horas, área sob a curva de zero ao infinito e concentra-
ção máxima para propafenona encontram-se dentro dos limites 
de 80 a 125% para as medidas com transformação, conforme 
critérios definidos pela ANVISA. Diante disso, conclui-se que 
as formulações de propafenona referência e teste analisadas são 
bioequivalentes em média e, portanto, equivalentes terapêuti-
cos na prática médica.
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RESUMO 

A infecção pelo vírus Epstein-Barr tem alta prevalência, ao passo 
que 90% da população mundial adulta já teve contato com ele. 
A primo-infecção geralmente ocorre na infância, apresentando-
-se de forma subclínica. Com o avançar da idade, a incidência 
de infecção sintomática aumenta progressivamente, atingindo 
o pico entre 15 e 24 anos de idade. Em geral, trata-se de uma
doença benigna, na qual a manifestação clínica mais comum é a 
mononucleose infecciosa. No entanto, a infecção pode acometer 
qualquer órgão ou sistema, e podem estar presentes tosse, dor 
abdominal, náuseas, vômitos, hepatoesplenomegalia, icterícia, 
entre outros. As complicações são raras e podem acometer o fí-
gado, os rins, o sistema nervoso central, o coração, os pulmões 
e os genitais. Relatamos o caso de paciente adolescente previa-
mente hígido com infecção por vírus Epstein-Barr e evolução 
para icterícia, pericardite e lesões importantes em orofaringe e 
genitais. O diagnóstico de infecção pelo Epstein-Barr foi feito 
por sorologia, e houve boa evolução do caso.

Descritores: Infecções por vírus Epstein-Barr/complicações; 
Her pesvirus humano 4; Antivirais; Humanos; Relatos de casos

ABSTRACT

Epstein-Barr virus infection has a high prevalence, since 90% of 
the adult population worldwide have already had contact with 
the virus. The primary infection usually occurs in childhood, 
being subclinically presented. With aging. the incidence of a 
symptomatic infection progressively increases, reaching the peak 
between 15 and 24 years of age. In general, it is a benign disease, 
in which the most common clinical manifestation is Infectious 

Mononucleosis; however, the infection can occur in any organ 
or system, and cough, abdominal pain, nausea, vomiting, 
hepatosplenomegaly, jaundice, and other symptoms may be 
present. Complications are rare and can affect the liver, kidneys, 
central nervous system, heart, lungs and genitals. We report the 
case of a previously healthy adolescent patient with Epstein-Barr 
Virus infection and progression to jaundice, pericarditis, and 
important lesions in the oropharynx and genitals. The diagnosis 
of Epstein-Barr infection was made through serology, and the 
patient had good evolution.

Keywords: Epstein-Barr virus infections/complications; Herpesvirus 
4, human; Antiviral agents; Humans; Case reports

INTRODUÇÃO 

O vírus Epstein-Barr (VEB) é um herpes-vírus humano tipo 
4 (HHV-4) com dupla fita de DNA, como os demais da famí-
lia herpesviridae.(1) Prevalente, aproximadamente 90 a 95% da 
população mundial apresenta sorologia positiva para ele.(2) O 
vírus está presente nas secreções da orofaringe e é transmitido 
pelo contato com a saliva; após a infecção, atinge o sistema re-
ticuloendotelial, estimulando a imunidade celular e humoral.(1) 
A primo-infecção geralmente ocorre na infância, apresentando-
-se de forma subclínica. Com o avançar da idade, a incidência 
de infecção sintomática aumenta progressivamente, atingindo o 
pico entre 15 e 24 anos de idade.(2)

A manifestação clínica mais comum é a mononucleose in-
fecciosa, que se caracteriza por febre, linfonodomegalia, fadiga, 
faringite e leucocitose com atipia linfocitária e aumento de mo-
nonucleares.(3) No entanto, a infecção pode acometer qualquer 
órgão ou sistema, e podem estar presentes tosse, dor abdominal, 
náuseas, vômitos, hepatoesplenomegalia, icterícia e edema bi-
palpebral (sinal de Hoagland), entre outros. 

As complicações são raras e podem acometer o fígado (he-
patite aguda, hepatite aguda fulminante ou síndrome colestá-
tica)(4,5) − icterícia ocorre em apenas 5% dos casos;(2) rins (in-
suficiência renal aguda);(6) sistema nervoso central (meningite, 
encefalite e síndrome de Guillain-Barré); coração (miocardite 
e pericardite); pulmões (pneumonite e pneumonia)(2) e geni-
tais (úlceras).(7) Doenças associadas ao VEB incluem doen-
ças linfoproliferativas em indivíduos imunocomprometidos 
e tumores, como o carcinoma da rinofaringe e o linfoma de 
Burkitt, observados em países de zona tropical, como Brasil, 
China e países da África.(2)
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RELATO DO CASO

Paciente de 15 anos, sexo masculino, pardo, sem anteceden-
tes patológicos, natural e procedente de São Paulo (SP), admi-
tido em pronto-socorro de hospital terciário com diarreia sem 
muco ou sangue, vômitos, picos febris de até 38,9ºC e icterícia 
há 3 dias. Negava colúria, acolia fecal ou dor abdominal, uso 
de medicações ou suplementos alimentares. Referia vacinação 
adequada para a idade. 

Na admissão, apresentava-se em regular estado geral, com 
icterícia pronunciada, febril, taquipneico (frequência respira-
tória − FR de 26irpm), taquicárdico (frequência cardíaca − FC 
de 110bpm), pressão arterial (PA) de 120/80mmHg e satura-
ção de oxigênio (SatO2) de 95%, com lesões vesiculares agru-
padas em lábio superior direito. Exame cardíaco, pulmonar 
e de extremidades sem alterações. Abdome normotenso com 
fígado palpável a 4cm do rebordo costal direito, baço percutí-
vel no espaço de Traube. As hipóteses diagnósticas formuladas 
inicialmente foram sepse devido à gastroenterocolite aguda e 
síndrome colestática.

Exames laboratoriais iniciais demonstraram bilirrubina to-
tal (BT) 18,2mg/dL, predomínio de bilirrubina direta (BD) 
13,8mg/dL, razão normalizada internacional (INR) 2,02, albu-
mina 4,3mg/dL, sem alterações de aminotransferases ou enzi-
mas canaliculares. Hemograma com 9.200 leucócitos e reação 
em cadeia da polimerase (PCR) de 17,2mg/dL. Diante do qua-
dro clínico e da suspeita de sepse secundária a foco infeccioso 
abdominal, a conduta adotada foi a prescrição de antibióticos 
(ciprofloxacina e metronidazol). 

A utrassonografia e a tomografia computadorizada do ab-
dômen evidenciaram vesícula biliar espessada, sugerindo pro-
cesso reacional, hepatoesplenomegalia e linfonodomegalia em 
hilo hepático, medindo o maior 1,5cm. As sorologias para HIV, 
citomegalovírus (CMV), toxoplasmose, rubéola, dengue, VEB 
e hepatites A, B e C foram negativas. Fator antinúcleo (FAN) 
não reagente. Hemoculturas, uroculturas e coproculturas seria-
das sem crescimento bacteriano. A radiografia simples de tórax 
revelou área cardíaca discretamente aumentada e transparência 
pulmonar normal. 

Após 5 dias da admissão, evoluiu com piora clínica, apresen-
tando vários episódios de diarreia e febre, apesar do uso contí-
nuo de antipirético. Ao exame da cavidade oral, evidenciaram-
-se lesões pustulosas (Figura 1). Estas lesões foram submetidas à 
biópsia e a exame histopatológico, que evidenciaram células de 
inclusão viral não especificada, sugerindo diagnóstico de infec-
ção por vírus do grupo herpes, associada à infecção bacteriana 
secundária, o que motivou a prescrição de gentamicina tópica e 
aciclovir. 

Na evolução, observou-se hiperbilirrubinemia com predo-
mínio da fração direta (com valor máximo de BT de 25mg/dL 
após 5 dias de sintomas, caindo após 7 dias para 6,8mg/dL), 
queda hematimétrica (hemoglobina inicial de 13,5g/dL e 7,8g/dL 
após 8 dias), com provas para hemólise negativas, sem sangra-
mentos. Hemogramas seriados mostraram leucocitose (atingin-
do máximo de 18.300 leucócitos, com progressiva redução) e 
plaquetose progressiva (chegando a 914 mil plaquetas). Até a 
primeira semana do quadro, observou-se aumento das amino-

transferases, AST/ALT (160/180U/L) e das avaliadoras de fluxo 
biliar, FA/G-GT (592/917U/L), com queda gradual posterior. 

A endoscopia digestiva alta revelou placas amarelas em esô-
fago semelhantes às presentes na cavidade oral. A fundoscopia 
foi normal. Embora não tivesse iniciado práticas sexuais, o pa-
ciente referiu à equipe médica surgimento de lesões em região 
genital há 2 dias. No exame do pênis e testículos, notaram-se 
lesões ulceradas em glande e corpo peniano (Figura 2), lesões 
descamativas em região escrotal e linfonodomegalia cervical, 
axilar e inguinal, consistência fibroelástica, não dolorosos e mó-
veis a palpação.

Na investigação, foram descartadas as hipóteses de hepatite 
autoimune, doença de Wilson, deficiência de alfa-1-antitripsina 
e tuberculose. Outros exames realizados, como eletroforese de 

Figura 1. Lesões pustulosas em cavidade oral.

Figura 2. Lesões ulceradas em glande e corpo peniano.
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proteínas, dosagem de imunoglobulinas (IgG, IgM e IgA), mie-
lograma e mielocultura não apresentavam alterações. 

A biópsia das lesões orais foi sugestiva de infecção viral. Fo-
ram solicitados PCR para herpes-vírus tipos 1 e 2, CMV e VEB, 
com PCR qualitativo positivo para VEB.

Evoluiu com atrito pericárdico. Ecocardiograma transtorácico 
revelou espessamento de pericárdio visceral, sem derrame pericár-
dico. Com conduta conservadora, houve resolução espontânea.

Houve melhora clínica e laboratorial, com remissão da ic-
terícia, febre, diarreia e cicatrização das lesões orais (Figura 3), 
labiais e genitais, e alta no 12o dia de internação. Diante do 
quadro, concluímos tratar-se de primo-infecção aguda dissemi-
nada por VEB, com apresentação atípica. Após a alta, foi en-
caminhado para acompanhamento ambulatorial, sem sequelas 
pós-infecção. 

DISCUSSÃO

A primo-infecção pelo vírus VEB geralmente ocorre na in-
fância. É pouco sintomática e facilmente confundida com qua-
dro de amigdalite, faringite ou resfriado comum. Com o decor-
rer da idade, os sintomas se tornam mais exuberantes, visto que 
o pico de incidência da mononucleose infecciosa ocorre entre os 
15 e 24 anos de idade.(2)

A principal manifestação clínica associada ao VEB em imu-
nocompetentes é a mononucleose infecciosa, que se apresenta 
com febre, linfadenopatia, fadiga, faringite e linfocitose mono-
nuclear. Além da apresentação típica, podem ocorrer quadros 
atípicos,(1) com manifestações hepáticas,(4,5) pulmonares, neuro-
lógicas, cardiológicas, hematológicas, renais(6) ou cutâneas.(7)

No caso relatado, o paciente iniciou quadro gastrintestinal, 
com febre, disfunção hepática (distúrbio de coagulação e icterí-
cia relacionada à hiperbilirrubinemia com predomínio da fração 
direta) associada à anemia, seguida de lesões orais e genitais e, 
por fim, acometimento cardíaco (pericardite), caracterizando 
o caráter sistêmico infrequente que a infecção por VEB pode 
acarretar.

Dentre as manifestações atípicas, a mais comum é a hepatite 
viral aguda. Na maioria dos casos descritos, apresenta-se apenas 
com aumento transitório de aminotransferases, em média cinco 
vezes o valor de referência, com pico após 2 semanas e melhora 
após 3 a 5 semanas, sendo incomum a presença de icterícia e 
rara a evolução para hepatite fulminante.(8) Neste caso relatado, 
um aspecto marcante foi o surgimento de icterícia desde o início 
e dos valores de BD, transaminases e G-GT muito elevados.

A presença de lesões genitais e orais também é incomum, po-
dendo ocorrer por resposta imunitária citotóxica antiviral, devi-
do à deposição de complexos imunes ou por replicação direta do 
vírus da hepatite B nos queratinócitos.(9) O paciente apresentou 
lesões muito exsudativas e importantes, que até impediam a ali-
mentação, demonstrando raro e intenso acometimento sistêmico.

Durante a evolução, o paciente apresentou pericardite. A 
miopericardite decorrente de infecção por VEB é uma mani-
festação rara, descrita em imunocompetentes pela primeira vez 
somente em 2008.(10) 

Estudos mostraram que a infecção por VEB é responsável 
por apenas 1% das causas de miocardite, sendo menor ainda se 
forem considerados apenas os pacientes imunocompetentes.(11)

Diante do quadro apresentado com diversas manifestações 
atípicas, após extensa investigação, o principal diagnóstico foi 
infecção de etiologia viral ou coinfecção viral-bacteriana. Por 
esse motivo, foram solicitados exames sorológicos para herpes-
-vírus simples tipos 1 e 2, CMV, HIV, enterovírus, parvovírus 
B16 e VEB, além de culturas seriadas (hemocultura, urocultura, 
coprocultura e mielocultura). 

O diagnóstico de infecção por VEB baseia-se nos achados 
clínicos e na confirmação laboratorial sorológica. No entanto, 
os anticorpos específicos, pesquisados por exame sorológico pelo 
método ELISA, só se tornam detectáveis 2 semanas após a infec-
ção, sendo que o primeiro a se elevar é o IgM, que persiste eleva do 
por 4 a 8 semanas, porém decresce progressivamente, enquanto o 
IgG se eleva lentamente e persiste indefinidamente.(3) 

Por se tratar de quadro hiperagudo, só foi possível consta-
tar a infecção pelo papilomavírus humano realizando a pesquisa 
pelo DNA-VEB por PCR. Após 4 semanas do início do quadro, 
em consulta de retorno ambulatorial, sorologias coletadas para 
VEB pela técnica de ELISA revelaram a presença de anticorpos 
da classe IgG reagente de 268,79U/mL, ou seja, muito acima do 
valor de referência (>14U/mL), e da classe IgM inconclusivos 
(valor de referência inconclusivo: 10 a 13U/mL; valor de refe-
rência reagente: >13U/mL; valor obtido: 11U/mL). Uma vez 
que o anticorpo de classe IgM após seu pico (2 semanas após 
início) decresce progressivamente, interpretamos o valor incon-
clusivo como indicativo de que houve infecção aguda por IgM 
e que, no momento em que foi coletada amostra para sorologia, 
estes títulos estavam em queda, enquanto que os valores de IgG 
aumentavam. 

Na maioria dos casos, o prognóstico é bom, sem compli-
cações tardias e com desenvolvimento de imunidade adquirida 
duradoura. Em relatos de casos divulgados na literatura, nota-se 
que o indicador de pior prognóstico nas apresentações graves de 
infecção aguda pelo VEB é a presença de hepatite fulminante, 
visto que a maioria dos óbitos é relacionada a tal condição. Fe-Figura 3. Lesões cicatrizadas em cavidade oral.
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lizmente, é uma complicação rara, visto que, dentre as causas 
de hepatite fulminante, apenas 0,21% correspondem à infecção 
aguda por VEB.(12)

Não há tratamento específico para o vírus, visto que o aci-
clovir não demonstrou benefícios em comparação ao placebo no 
tratamento de infecções agudas por VEB.(13) O tratamento ba-
seia-se somente em suporte clínico e manejo das complicações. 
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RESUMO

Descrevemos o caso de uma paciente de 19 anos diagnosticada 
com hipobetalipoproteinemia primária. A paciente apresentava 
sintomas compatíveis com a doença como diarreia desde o pri-
meiro mês de vida, défice de crescimento e retinopatia. A biópsia 
duodenal evidenciou presença de vacúolos lipídicos intraepite-
liais, os quais foram altamente sugestivos para o diagnóstico. Os 
exames complementares evidenciaram disfunção he  pática, bai-
xos níveis séricos de triglicerídeos, e de colesterol total e frações. 
Após a dosagem de apolipoproteína B abaixo dos valores da nor-
malidade, aliada a clínica e exames complementares, o diagnóstico 
foi realizado. A relativa escassez de dados na literatura em nosso 
meio, atrelada à raridade da doença, ilustra a relevância deste 
relato de caso, somado à importância do diagnóstico precoce.

Descritores: Hipobetalipoproteinemias/diagnóstico; Abetalipo-
proteinemia; Apolipoproteínas B/genética; Hipobetalipoprotei-
nemia familiar por apolipoproteína B; Mutação/genética; Lipí-
deos; Humanos; Relatos de casos

ABSTRACT

The case of a 19-year-old female patient who was diagnosed 
with Primary Hypobetalipoproteinemia (HBL) is described. 
The patient presented symptoms that were consistent with 
the disease, such as diarrhea from the very first month of life, 
growth failure and retinopathy. The duodenal biopsy showed 
the presence of intraepithelial lipid vacuoles that were highly 
suggestive of the diagnosis. Further tests showed liver dysfunction, 
low serum levels of triglycerides and total cholesterol and 
fractions. After the dosage of Apolipoprotein B below normal 

values, and clinical exam along with laboratory tests, the 
diagnosis was made. The lack of data in the literature and the 
rarity of the disease illustrate the importance of this case report, 
and of an early diagnosis.

Keywords: Hypobetalipoproteinemias/diagnosis; 
Abetalipoproteinemia; Apolipoproteins B/genetics; 
Hypobetalipoproteinemia, familial, apolipoproteins B; Mutation/
genetics; Lipids; Humans; Case reports

INTRODUÇÃO

O termo “hipobetalipoproteinemia primária” refere-se a um 
grupo heterogêneo de desordens genéticas, caracterizado por 
baixas concentrações de lipoproteína de baixa densidade (LDL) 
e de apolipoproteína (apo), abaixo do quinto percentil de dis-
tribuição na população.(1) Engloba três principais desordens: 
hipobetalipoproteinemia familiar (FHBL), abetalipoproteine-
mia (ABL) e doença de retenção dos quilomícrons (CRMD).(2) 
A incidência da FHBL homozigótica e da ABL é relatada como 
menor que um caso em um milhão, com acometimento seme-
lhante em ambos os sexos, e a consanguinidade é frequente-
mente encontrada.(3) A ABL e a FHBL homozigótica, embora 
causadas por mutações em genes diferentes, são clinicamente 
indistinguíveis.(1) As manifestações clínicas incluem diarreia, 
esteatorreia, défice no crescimento, acantocitose, má absorção 
intestinal, deficiência de vitaminas lipossolúveis, esteatose he-
pática, acumulação de lipídios nos enterócitos, e disfunções 
neurológicas e oftalmológicas.(2-4)

A apo B desempenha um papel central no metabolismo lipí-
dico. O gene humano da apo B está localizado no cromossomo 
dois e produz duas isoformas de lipoproteínas circulantes, deno-
minadas apoB-48 e apoB-100.(5) A apoB-48 é sintetizada no in-
testino e essencial para a formação e secreção de quilomícrons.(5) 
A apoB-100 é sintetizada no fígado e é um componente da lipo-
proteína de muito baixa densidade (VLDL), da lipoproteína de 
densidade intermediária e do LDL.(5)

A abetalipoproteinemia, também conhecida como síndrome 
de Bassen-Kornzweig, é uma rara doença autossômica recessiva 
caracterizada por níveis extremamente baixos de colesterol total 
(CT) e triglicerídeos (TG), e quase completa ausência de apo B, 
VLDL e LDL.(6) Essa desordem ocorre devido a mutações no 
gene que codifica a proteína de transferência microssomal de tri-
glicerídeos (MTF), que é um componente de um complexo de 
proteínas envolvidas nas fases iniciais de lipidação da apo B no 
intestino e fígado.(2-6) Consequentemente, a disfunção da MTF 
prejudica severamente o processamento e a secreção da apo B, o 



Araújo VF, Vieira GA, Benze MD, Saldanha JC

222 Rev Soc Bras Clin Med. 2016 out-dez;14(4):221-4

que ocasiona um defeito na secreção e no transporte de lipídios 
e vitaminas lipossolúveis.(3)

A CRMD é muito rara. Trata-se de uma doença recessiva (in-
ferior a um caso em um milhão), causada por mutações no gene 
SAR1B, caracterizada pela ausência de apo B 48 no plasma.(1-2) 
Mutações no SAR1B resultam na incapacidade para secretar 
quilomícrons, o que ocasiona o acúmulo de gotículas lipídicas 
nos enterócitos.(1) Como a síntese hepática de apo B é mantida, 
as lipoproteínas de baixa densidade estão presentes no plasma, e 
os quilomícrons são ausentes.(2)

A FHBL é uma doença autossômica dominante hereditária 
do metabolismo das lipoproteínas, caracterizada por diminuição 
das concentrações plasmáticas de apo B e LDL.(7) Ocorre devido 
a mutações no gene da apo B, sendo que os heterozigotos para 
a FHBL geralmente são assintomáticos, e os homozigotos apre-
sentam concentrações extremamente baixas de TG e LDL.(7)

RELATO DE CASO 

Paciente do sexo feminino, 19 anos, branca, encaminhada 
ao ambulatório de gastrenterologia para investigação de qua-
dro diarreico de início no primeiro mês de vida. Apresentava 
fe zes líquidas e amareladas, que flutuavam na água, sem muco 
ou sangue, com piora após ingesta de derivados lácteos, com 
frequência de duas vezes na semana, alternando com perío-
dos de evacuações normais. Negava etilismo, uso de medicações 
ou quadro semelhantes na família. Relatava nos anteceden-
tes pessoais dificuldade de ganho ponderal durante a fase de 
lactente, necessidade de três internações prévias para tratamento 
de pneumonia, e acompanhamento em oftalmologia devido a 
quadro de retinopatia, miopia e ceratocone. Aos exames labora-
toriais, apresentava aspartato aminotransferase 60U/L, alanina 
aminotransferase 85U/L, fosfatase alcalina 206U/L, gamaglu-
tamiltransferase 23U/L, bilirrubina total 2,2mg/dL, bilirrubina 
indireta 1,7mg/dL, tempo de atividade de protrombina (TAP) 
de 37%, razão normalizada internacional (INR) de 1,9, CT de 
32mg/dL, TG de 6mg/dl, HDL de 24mg/dL, LDL 7mg/dL, 
VLDL 1mg/dL. Os demais exames laboratoriais vieram sem al-
terações (hemograma, função renal, albumina, fator antinuclear, 
fator reumatoide, velocidade de hemossedimentação, ferritina, 
cobre sérico, antitireoglobulina, ceruloplasmina, antimitocôndria, 
antimúsculo liso, anti-LKM1, alfa-1-antitripsina, antiendomí-
sio IgA, antitransglutaminase tecidual IgA, pesquisa de IgA, 
ele troforese de proteínas, sorologias para hepatites A, B e C). 
Realizou também teste do suor, teste da D-xilose, SUDAM III 
(em vigência de dieta hipolipídica), e todos foram negativos. 
Foram solicitados um ultrassom de abdome, o qual foi descrito 
como normal; uma tomografia computadorizada de abdome, 
que evidenciou somente a presença de um baço acessório; e uma 
endoscopia digestiva alta (EDA), a qual descreveu bulbo e se-
gunda porção do duodeno com mucosa aveludada e de colora-
ção esbranquiçada. Ao exame anatomopatológico, a biópsia do 
bulbo e da segunda porção do duodeno descartou doença celía-
ca, porém descreveu a presença de vacúolos lipídicos intraepi-
teliais, sugestivos de ABL (Figuras 1 e 2). Foi então pesquisada 
a apo B sérica com resultado de 5mg/dL (valor de referência: 46 
a 142mg/dL).

Devido ao quadro clínico descrito de diarreia, retinopatia e 
défice de crescimento, associado aos baixos níveis de perfil lipí-
dico e de dosagem de apo B, com anatomopatológico compatí-
vel, foi realizado diagnóstico de FHBL primária. Optamos por 
realizar tratamento com reposição vitamínica. Houve normaliza-
ção do TAP e INR após reposição de vitamina K, e melhora do 
quadro clínico.

DISCUSSÃO

A HBL primária refere-se a um eclético grupo de distúr-
bios hereditários de lipoproteínas, o qual pode ser classificado 
de acordo com a bioquímica lipídica, gene envolvido, modo de 
he  rança da condição, em conjunto com a severidade e os ti-

Figura 1. Exame anatomopatológico de biópsia duodenal, corado 
por hematoxilina-eosina, evidenciando acúmulo intracitoplas-
mático de lipídeos.

Figura 2. Exame anatomopatológico de biópsia duodenal, corado 
por hematoxilina-eosina, evidenciando presença de vacúolos li-
pídicos intraepiteliais.
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pos de mutações presentes.(1,2) O grupo engloba três principais 
condições, que são ABL, FHBL e CRMD, com manifestações 
multissistêmicas.

A ABL é uma rara doença metabólica autossômica recessiva 
causada por mutações no gene que codifica a MTF.(8) A FHBL 
é uma doença autossômica dominante hereditária, causada por 
mutações no gene da apo B. Já a CRMD é uma doença recessiva 
causada por mutações no gene SAR1B.(1) Na CRMD, as mani-
festações clínicas são de esteatorreia, desnutrição e retardo no 
crescimento.(1,2) Podem ocorrer deficiência de vitaminas liposso-
lúveis, alterações neurológicas, como hiporreflexia e perda da 
propriocepção, hepatomegalia e esteatose hepática, todavia não 
há relatos de cirrose, e a acantocitose é rara e transitória.(1) Os por -
tadores da FHBL heterozigótica são geralmente assintomáticos, 
mas frequentemente desenvolvem esteatose hepática.(9) As ma-
nifestações clínicas da ABL e da FHBL homozigótica são se-
melhantes. No primeiro ano de vida, incluem a esteatorreia, o 
défice no desenvolvimento e a má absorção de lipídeos, muitas 
vezes acompanhados de vômitos e distensão abdominal.(3) Esses 
achados foram compatíveis com a sintomatologia inicial da pa-
ciente relatada. O envolvimento hepático inclui hepatomegalia 
e aumento sérico de transaminases, com amostras de biópsia he-
pática que evidenciam esteatose hepática, com possibilidade de 
evolução para esteato-hepatite, fibrose e cirrose.(1) Um possível 
mecanismo é relacionado à retenção lipídica crônica no fígado 
devido à falha na montagem de partículas de VLDL.(3) No caso 
apresentado, observou-se um aumento de transaminases, porém 
com ausência de esteatose hepática. As alterações neurológicas 
ocorrem geralmente na segunda década de vida e são resultado da 
desmielinização de axônios espinocerebelares, principalmente 
pela deficiência de vitamina E.(3-9) A disfunção cerebelar acontece 
na forma de ataxia, dismetria e comprometimento da proprio-
cepção e de reflexos profundos.(3) No presente caso, apesar de a 
paciente estar na segunda década de vida, ela não apresentava 
alterações neurológicas. As alterações oftalmológicas são varia-
das e incluem retinite pigmentosa atípica, e perda da visão no-
turna e para cores, relacionadas à deficiência de vitamina A.(3-5) 

Sem intervenção, o quadro pode levar à cegueira, e a fundosco-
pia revela pigmentação escura atípica irregularmente distribuída 
na retina.(3) A paciente em questão realizava seguimento na oftal-
mologia devido a quadro de retinopatia. Pode ocorrer também 
ptose palpebral e oftalmoplegia, devido a desmielinização dos 
nervos cranianos, ocasionada pela deficiência de vitamina E.(3)  
O envolvimento muscular afeta tanto músculo liso quanto es-
quelético, com quadro de miosite relacionada a deposição de 
pigmento ceroide, além de fraqueza muscular relacionada à de-
ficiência de vitamina E e neuropatia.(8) As manifestações hema-
tológicas incluem acantocitose, a qual pode ser relacionada à 
deficiência de vitamina E ou alteração na composição lipídica 
da membrana, e alargamento do INR, resultado da deficiência 
de vitamina K.(5) Os acantócitos podem corresponder a 50% ou 
mais dos eritrócitos na ABL.(1) Apesar da acantocitose, definida 
como uma alteração na morfologia do eritrócito, não ter sido 
encontrada na paciente em questão, ela apresentou alteração 
importante de INR aos exames laboratoriais, e aumento de bi-
lirrubinas, às custas da fração indireta. Além disso, nesse grupo 

de doenças, observam-se baixas taxas de velocidade de hemosse-
dimentação, anemia, icterícia, hemólise, redução no tempo de 
vida das hemácias.(5) Estudos epidemiológicos mostram que in-
divíduos com HBL têm risco inferior para desenvolvimento de 
doença cardiovascular aterosclerótica, porém risco superior para 
câncer, doenças pulmonares e gastrintestinais do que pessoas com 
níveis mais elevados de colesterol.(10)

O diagnóstico clínico para ABL pode ser feito com base no 
perfil lipídico, esfregaço de sangue periférico e sintomas.(3) Com 
níveis virtualmente indetectáveis ou extremamente baixos de 
TG, apo B e LDL, o diagnóstico pode ser restrito a ABL ou 
FHBL homozigótica.(3) No caso em questão, não foi realizada 
análise genética; dessa forma, o diagnóstico da paciente, após 
análise clínica e laboratorial, fica restrito a essas duas condições. 
A ABL e a FHBL homozigótica podem ser clinicamente diferen-
ciadas quando analisamos os pais do paciente, sendo que os pais 
de portadores da FHBL homozigótica, quando heterozigotos 
obrigatórios, têm níveis normais de apo B e LDL, enquanto os 
pais de portadores da ABL, quando heterozigotos obrigatórios, 
têm perfil lipídico normal, de acordo com o padrão de herança 
dominante e recessiva, respectivamente.(3) Ao exame endoscópi-
co, a mucosa duodenal é visualizada com coloração amarelada 
devido ao acúmulo intestinal de lipídeos, com histologia eviden-
ciando vilosidades normais, com enterócitos distendidos por 
gotículas lipídicas,(1) conforme pode-se observar nas figuras 1 
e 2 do caso supracitado. O diagnóstico definitivo é pelo teste 
molecular por sequenciamento do gene MTP ou APOB, sendo 
identificadas mais de 30 mutações no gene MTP e mais de 60 
mutações no gene APOB.(3)

O tratamento padrão da ABL atualmente é a modificação 
dietética e a reposição de vitaminas lipossolúveis.(8) A dieta po-
bre em gordura tem mostrado melhora na esteatorreia, a qual é 
associada à má absorção de gorduras. Uma dieta contendo me-
nos de 30% de lipídeos, em relação ao total de calorias, elimina a 
esteatorreia e permite a absorção de outros nutrientes essenciais 
para o crescimento e desenvolvimento.(1) Além da restrição de li-
pídeos em geral na dieta, é recomendada a redução na ingesta de 
ácidos graxos de cadeia longa.(4) Suplementação oral com altas 
doses de vitamina E (100 a 300mg/kg/dia) é recomendada para 
parar a progressão da doença neurológica, no entanto, os níveis 
séricos não se normalizam completamente.(1) Pacientes tratados 
com altas doses de vitamina E desde a idade de 16 meses não 
desenvolvem lesões neurológicas ou retinianas, e a progressão 
é interrompida ou algumas vezes revertida em pacientes mais 
velhos que já mostravam sintomas de disfunção neurológica.(1) 
Um perfil de coagulação anormal com TAP prolongado e au-
mento do INR tem sido descrito em muitos pacientes com ABL, 
com descrição de pacientes com sangramento gastrintestinal se-
vero.(8) Em nosso caso, a paciente apresentava elevação do tempo 
de atividade de protrombina e INR, que foi normalizado após 
administração de vitamina K. A dose diária recomendada de vi-
tamina A é de 100 a 400UI/kg/dia, de vitamina D de 800 a 
1.200UI/kg/dia e de vitamina K de 5 a 35mg/semana.(4)

O prognóstico para indivíduos com ABL e FHBL homozi-
gótica depende da natureza da mutação, de influências ambientais, 
de características individuais, do curso da doença e da resposta 
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ao tratamento.(3) Sem tratamento, muitos pacientes sofrem uma 
degeneração neurológica progressiva e irreversível, com piora na 
qualidade de vida e redução na expectativa de vida; todavia o 
prognóstico é bom para pacientes tratados corretamente, com 
expectativa até a sexta década.(3)

A FHBL primária corresponde a um grupo de raras doenças 
genéticas, com manifestações clínicas iniciadas na infância. Na 
ausência de tratamento, os sintomas podem ser debilitantes, 
associados a importante redução na expectativa de vida. Dessa 
forma, a difusão do conhecimento da doença é fundamental. 
O diagnóstico precoce da condição, aliado ao tratamento com 
reposição vitamínica e dieta hipolipídica, é crucial na melhora 
da qualidade e da expectativa de vida do paciente.
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RESUMO

A linfo-histiocitose hematofagocítica é uma síndrome pouco 
comum, caracterizada por descontrolada ativação e proliferação 
imunopatológica, levando a evidências clínicas e laboratoriais 
de inflamação extrema. Pode ser causada primariamente por 
mutações genéticas (linfo-histiocitose hematofagocítica fami-
liar) ou secundariamente, por uma condição esporádica (linfo-
-histiocitose hematofagocítica adquirida), como infecções e ma-
lignidades. O objetivo deste trabalho foi chamar a atenção para 
a hinfo-histiocitose hematofagocítica em sua forma secundária 
(adquirida), com discussão de relato de caso e breve revisão da 
literatura. Em razão da forma secundária da linfo-histiocitose 
hematofagocítica ser rara e letal, pouco difundida no meio mé-
dico-acadêmico, ter apresentação variável e possuir testes que 
exigem tempo necessário para o diagnóstico, ela constitui desa-
fio para a realização do diagnóstico precoce e do pronto início da 
imunoquimioterapia necessária à sobrevivência. O tratamento é 
complicado por curso clínico dinâmico, alto risco de morbida-
de e recorrência da doença. O prognóstico geralmente é muito 
ruim, com evolução potencialmente letal em curto período de 
tempo se não tratada.

Descritores: Linfo-histiocitose hemofagocítica/diagnóstico; Lin-
fo-histiocitose hemafogocítica/quimioterapia; Ferritinas; Perfo-
rina; Etoposídeo; Humanos; Relatos de casos

ABSTRACT

Hemophagocytic Lymphohistiocytosis (HLH) is an uncommon 
syndrome, characterized by uncontrolled immunopathologic 
activation and proliferation, leading to clinical and laboratory 
evidence of severe inflammation. It can be primarily caused 
by genetic mutations (familial HLH), or secondarily, by a 
sporadic condition (acquired HLH), such as an infection or 
malignancy. The purpose of the study is to draw the attention 
to hematophagocytic Lymphohistiocytosis in its secondary 
(acquired) form, discussing a case report and briefly reviewing 
the literature. Because the secondary form of hematophagocytic 
lymphohistiocytosis is rare and lethal, and poorly widespread 
in the medical-academic area, with variable appearance, and 
requiring time-consuming diagnostic tests, it represents a 
challenge for getting an early diagnosis, and immediately starting 
immunochemotherapy necessary for survival. Treatment is 
complicated by the dynamic clinical course, high morbidity 
risk and recurrence. The prognosis is generally very poor, with 
potentially fatal outcomes in short time if not treated. 

Keywords: Hemophagocytic lymphohistiocytosis/diagnosis; 
Lymphohistiocytosis, hemophagocytic/drug therapy; Ferritins; 
Perforin; Etoposide; Humans; Case reports

INTRODUÇÃO

Linfo-histiocitose hematofagocítica (HLH, sigla do inglês 
hemophagocytic lymphohistiocytosis) é uma rara e catastrófica sín-
drome de hiperativação imunopatológica, caracterizada por evi-
dências clínicas e laboratoriais de inflamação extrema.(1)

Foi descrita pela primeira vez em 1939, por Scott e Robb- 
Smith e, novamente, em 1952, quando foi reconhecida como 
uma doença desregulatória imune hereditária da infância, 
chamada “reticulose hematofagocítica familiar”. Naquele ano,  
Farquhar e Claireaux relataram um caso de dois meninos irmãos 
com citopenias progressivas e fatais, hepatoesplenomegalia e 
febre, com autópsia apresentando hemofagocitose.(2,3) Risdal 
et al., descreveram esta patologia associada à infecção viral e, 
posteriormente, Hadchouel et al., o fez relacionando à doença 
reumática.(4,5)

A HLH é classificada como primária (ou familiar) e secun-
dária (ou adquirida). A HLH primária se apresenta em crianças 
já nos primeiros anos de vida e é causada por mutações genéticas 
que afetam a função citotóxica das células de defesa,(6,7) com des-
taque para o gene da perforina, o qual se apresenta com expressão 



Fernandes LM, Gama P

226 Rev Soc Bras Clin Med. 2016 out-dez;14(4):225-9

reduzida em até 40% dos casos.(8) A incidência estimada é de  
1,2 para cada 1 milhão de nascidos vivos, sem predileção por 
sexo.(9) O risco de recorrência é alto, e os pacientes não apresen-
tam boas chances de sobreviver em longo prazo sem o transplan-
te de células hematopoiéticas.

Já a HLH secundária ocorre no cenário de doenças infec-
ciosas, malignas, reumatológicas ou condições metabólicas, as 
quais atuam como gatilho para a disfunção imunopatológica. 
Sua incidência se situa na faixa dos 16 aos 80 anos, com maior 
prevalência entre 44 e 53 anos. A relação entre sexo é de 2,2 
homens para cada 1 mulher.(9) O risco de recorrência não é bem 
estabelecido. Quando surge em associação com uma patologia 
reumática, é denominada síndrome de ativação do macrófago 
(SAM). 

A etiologia não está bem esclarecida. Porém, sabe-se que a 
HLH secundária ocorre por disfunção no mecanismo da cito-
toxicidade causada por algum gatilho, com ativação prolongada 
e excessiva de macrófagos, histiócitos e de células T CD8+, le-
vando a um estado inflamatório extremo com intensa hemofa-
gocitose na medula óssea e no sistema retículo-endotelial. Como 
consequências, têm-se manifestações clínicas que podem até re-
sultar em falência múltipla de órgãos. 

O diagnóstico, assim como na HLH primária, é feito através 
de um conjunto de sinais, sintomas e alterações laboratoriais. 
Constitui-se num desafio, pois os sintomas são muitas vezes ines-
pecíficos e muitas características são sobrepostas com outras cau-
sas de doença grave, incluindo sepse e neoplasia hematológica.

O primeiro protocolo internacional de tratamento da HLH 
foi organizado pela  International Histiocyte Society, em 1994, 
com base em ensaios clínicos. Denominado Protocolo HLH-94, 
inclui esquema de quimioterapia com dexametasona, etoposí-
deo e metotrexato intratecal.

O prognóstico da HLH secundária em adultos sem trata-
mento é muito ruim, mas as estatísticas são limitadas pelo peque-
no número de casos relatados. Série de casos de adultos tratados 
com variedade de esquemas reportou mortalidade em 30 dias de 
20 a 44%, porém a mortalidade global foi de 50 a 75%.(3)

RELATO DO CASO

M.C.S, sexo feminino, 66 anos, parda, viúva, lavradora, na-
tural e moradora do sul do Estado de Minas Gerais, foi interna-
da no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti em outubro de 2014 
para investigação de quadro de febre de origem indeterminada, 
associada à síndrome consumptiva. Era portadora de hiperten-
são arterial, diabetes tipo 2 não insulinodependente, síndrome 
depressiva e obesidade.

Há 1 mês apresentava picos febris esporádicos (37,5° a 40°C), 
inapetência, adinamia, sudorese noturna, dor abdominal difusa 
intermitente do tipo cólica, diarreia aquosa em moderada quan-
tidade sem muco, pus ou sangue, presença de vômitos, além 
de perda ponderal de 10kg. Negou tosse, dor torácica, dispneia 
e outros sintomas. Ao exame físico, apresentava-se em regular 
estado geral, descorada, desidratada, sem linfonodomegalias pal-
páveis, sem alterações à oroscopia, eupneica, frequência cardíaca 
de 120bpm em ritmo regular, afebril (36,3°C) e com pressão ar-

terial de 100x60mmHg. O abdome apresentava-se globoso, fláci-
do, hipertimpânico, com dor à palpação difusa e sem evidências 
de visceromegalias e de sinais de alerta. Toque retal sem sinais de 
sangramento. Hemograma revelou anemia normo-normo (he-
moglobina de 7,3), 219.000 plaquetas e 5.920 leucócitos, com 
predomínio de 4.795 neutrófilos. Função renal e transaminases 
levemente alteradas. Coagulograma, glicemia, amilase e análise 
de urina I com valores normais.

Após avaliação inicial, iniciou-se antibioticoterapia empíri-
ca intravenosa com amoxicilina/clavulanato e suporte clínico. 
Em hemograma subsequente, observou-se queda progressiva 
da hemoglobina para 5,9g/dL, com plaquetas e leucócitos se 
mantendo dentro dos valores de referência. A ferritina sérica 
foi 2.935µg/mL (normal até 293µg/mL), enquanto a contagem 
de ferro sérico, transferrina e albumina foram baixos, e os de 
reticulócitos, dentro da normalidade. Foi realizada transfusão 
de duas unidades de concentrado de hemácias, resultando em 
baixo rendimento transfusional, com hemoglobina passando de 
5,9 para 7,1g/dL.

Prosseguiu-se investigação complementar com os seguintes 
exames: radiografia de tórax, ultrassom de abdome total, endos-
copia digestiva alta, ecocardiograma, colonoscopia, pesquisa de 
BAAR no escarro, tomografia computadorizada (TC) de tórax 
e abdome, e sorologias para vírus da imunodeficiência humana 
(HIV) e hepatites B e C - todos sem alterações significativas.

Hemogramas posteriores mantendo queda da hemoglobina 
com necessidade transfusional e sem outras citopenias. Conti-
nuou-se investigação com cultura para micobactérias resultando 
negativa, além de mielograma e biópsia de medula óssea, cujos 
laudos foram sugestivos de mielodisplasia.

Após 2 semanas de aparente estabilização do quadro clínico 
e em seguimento ambulatorial, paciente foi novamente interna-
da com queda do estado geral, febre (38,7°C), dor abdominal 
associada a diarreia sem muco, pus ou sangue, e perda ponderal 
de mais de 5kg. Ao exame físico, notou-se surgimento de hepa-
toesplenomegalia, com baço a 8cm do rebordo costal esquerdo e 
anasarca, com ausência de linfonodomegalias. Exames laborato-
riais acusaram desta vez pancitopenia (hemoglobina de 5,6g/dL, 
55.000 plaquetas e 3.580 leucócitos, sendo 2.864 neutrófilos) e 
distúrbio hidroeletrolítico (hiponatremia e hipocalemia), além de 
aumento de ferritina (12.292µg/mL), triglicérides (559mg/dL), 
fibrinogênio (604mg/dL), proteína C-reativa (PCR) e Velocida-
de de Hemossedimentação (VHS). Coagulograma e função re-
nal normais. Triagens infecciosas mostraram urocultura positiva 
para Escherichia coli produtora de betalactamases de espectro 
ampliado (ESBL), sendo iniciada antibioticoterapia com cefepi-
me e vancomicina intravenosas. Nova TC de abdome mostrou 
fígado e baço homogeneamente aumentados. TC de tórax e de 
crânio sem alterações significativas.

Após 4 dias da readmissão, paciente evoluiu com choque 
séptico de foco urinário, necessitando de drogas vasoativas, po-
rém sem apresentar rebaixamento do nível de consciência e sem 
necessidade de intubação orotraqueal. Novamente foi ampliado 
o espectro antimicrobiano para imipenem. Apesar de todo su-
porte clínico, antibioticoterapia e transfusões subsequentes de 
concentrados de hemácias, a pancitopenia grave persistiu, com 
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hemoglobina mantendo-se em torno de 5g/dL e aumento pro-
gressivo da ferritina sérica, que chegou a 25.000µg/L.

Posteriormente à exaustiva discussão e revisão do caso junto 
da equipe de Hematologia do hospital, levantou-se a hipótese 
de síndrome hemofagocítica, sendo aplicado inquérito quan-
to aos achados necessários para tal diagnóstico, os quais foram 
amplamente preenchidos. Foi iniciado tratamento quimioterá-
pico empírico, conforme o esquema HLH-94 para HLH, com 
etoposídeo e dexametasona. Triagem para colagenoses, doenças 
reumáticas e neoplasias, além de sorologias para citomegaloví-
rus, vírus do herpes e vírus Epstein-Barr, foram solicitadas logo 
antes do início do tratamento da HLH, resultando positivas 
IgM e IgG para vírus Epstein-Barr e herpes simples. A partir 
do resultado dessas sorologias, foi iniciado aciclovir profilático 
por via oral.

Houve excelente evolução clínica, com melhora gradativa 
da pancitopenia, desaparecimento da febre, queda progressiva 
e acentuada da ferritina sérica e redução do tamanho do baço 
(apresentava-se dentro do rebordo costal esquerdo após a tercei-
ra dose do etoposídeo), além de normalização da bioquímica e 
subsequente resolução do quadro séptico. Porém, após a quarta 
dose do etoposídeo, paciente evoluiu com neutropenia febril, 
sem piora dos marcadores para HLH. Foi prorrogada a quimio-
terapia e foram feitos suporte clínico e antibioticoterapia no-
vamente com imipenem. Com o retorno à quimioterapia, não 
houve novas repercussões clínicas.

A paciente recebeu alta para acompanhamento ambulatorial 
e término do tratamento da HLH com a equipe de hematologia 
do referido hospital. 

DISCUSSÃO 

A HLH secundária é mais frequentemente observada em 
adultos, sem história familiar ou causa genética conhecida. É 
desencadeada por um gatilho, o qual pode ser representado pela 
imunodeficiência ou por um distúrbio maligno, infeccioso, me-
tabólico ou autoimune. 

No entanto, deve-se ressaltar que os critérios diagnósticos 
supramencionados não refletem todas as características clínicas 
ou laboratoriais típicas de doentes com HLH. Os pacientes afe-
tados não apresentam todos os critérios em fase inicial da doen-
ça, inclusive hemofagocitose na biópsia de medula óssea, sendo 
este achado menos importante, tornando o diagnóstico difícil.(10)  
Essa afirmação corrobora o que foi observado na primeira inter-
nação da paciente, que apresentou evidências clínicas e labora-
toriais inespecíficas que levantaram suspeita inicial de doenças 
infecciosas e linfoproliferativas crônicas. Isso pois houve apenas 
anemia, sem outras citopenias, e ausência de esplenomegalia, 
o que levou à interpretação inicial do quadro como anemia de 
doença crônica. O mielograma e a biópsia de medula óssea, rea-
lizados para descartar ou confirmar a possibilidade de neoplasia 
hematológica, evidenciaram síndrome mielodisplásica, sem 
causa definida até aquele momento.

No quadro 1 têm-se exemplos de condições associadas tanto 
à HLH primária quanto à secundária.

Conforme determinadas pela International Histiocyte Society 
em 2004, as diretrizes para o diagnóstico da doença incluem 

o teste molecular consistente com a HLH ou cinco dos oito 
seguintes critérios: febre, esplenomegalia, citopenias afetando 
duas ou mais linhagens (hemoglobina, plaquetas ou neutrófi-
los), hipertrigliceridemia e/ou hipofibrinogenemia, hemofago-
citose (observada na medula óssea, baço ou linfonodo), hiper-
ferritinemia, ausência ou baixa função das células NK, e CD25 
solúvel (sCD25) aumentado (Quadro 2).

No retorno da paciente ao hospital, após breve alta, foi pos-
sível observar a exuberância de sinais clínicos e laboratoriais. Em 
especial, notou-se o aspecto refratário da anemia, caracterizando 
péssimo rendimento transfusional, associado à hiperferritinemia 
em grau acentuado. A evolução para pancitopenia e esplenome-
galia permitiu ampliar as suspeitas para várias doenças, inclusive 
para as mais raras. 

Após discussão e revisão pormenorizadas dos exames labora-
toriais e de imagens, chegou-se à conclusão de que a paciente ad-
quirira HLH. Ao serem empregados os critérios definidores da 
HLH, conforme as diretrizes de 2004 da International Histiocyte 
Society, os achados apresentados pela paciente e condizentes 
com a definição da doença foram os seguintes: documentação de 
febre intermitente e prolongada (38,3 a 40ºC), esplenomegalia 
(maior eixo do baço: 20cm), pancitopenia (hemoglobina com 
menor valor de 4,9g/dL, mesmo com transfusões sanguíneas 
subsequentes, acompanhada de plaquetopenia e neutropenia), 

Quadro 1. Condições associadas à linfo-histiocitose hematofagocítica
Genética: PRF1, Munc13.4, STX11, STXBP2
associada com outras síndromes: síndromes de Chediak-Higashi I, 
Griscelli II, Hermansky-Pudlak II, e XLP 2 e 11

infecções
a) vírus: Vírus Epstein-Barr, citomegalovírus, herpes simples, vírus 
varicela-zóster, herpes vírus humano tipos 6 e 8, parvovírus B19, 
adenovírus, vírus das hepatites A, B e C, e vírus da imunodeficiência 
humana
b) bactérias: Salmonella spp., Leptospira e Rickettisias
c) Protozoários: Plasmodium e Leishmania
d) Micobactérias: Mycobacterium tuberculosis (tuberculose disseminada)
e) Fungos: aspergilose invasiva e infecção por Penicillium marneffei
síndromes metabólicas: intolerância congênita à proteína lisina, 
síndrome de DiGeorge, síndrome de Wiskott-Aldrich e síndrome de 
Omenn
Malignidades: linfoma não Hodgkin (células T, B e NK) e leucemia 
aguda
Medicamentos: anti-inflamatórios não hormonais (incluindo a 
aspirina), anticonvulsivantes (fenitoína e lamotrigina), metotrexato, 
sais de ouro, sulfassalazina, quimioterápicos imunossupressores
Desordens reumatológicas: doença de Still do adulto, artrite 
reumatoide juvenil e lúpus eritematoso sistêmico
Outras condições: transplante e transfusão recente de hemoderivados
PRF1: poro formador de proteína 1; Munc: gene descoordenado da proteína 
de mamífero; STX11: sintaxina 11; STXBP2: proteína de ligação da sintaxina 
2; XLP: síndrome linfoproliferativa ligada ao cromossomo X (síndrome de 
Duncan): NK: células natural-killer. Adaptada pela autora: Ronchi Júnior et 
al.;(11) Rajagopala e Singh.(12) 
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hipertrigliceridemia (559mg/dL) e hiperferritinemia (maior 
valor: 25.000µg/dL). Todos estes achados fecharam cinco dos 
oito critérios para HLH, conforme as diretrizes. Embora não 
fosse condição essencial para tal diagnóstico, foi realizada uma 
revisão da lâmina do mielograma da primeira internação, sendo 
notados alguns macrófagos fagocitando células hematopoiéticas 
(Figura 1). Estes achados, somados aos cinco critérios supra-
mencionados, fortaleceram diagnóstico de HLH. 

Cabe ressaltar que outros achados comuns, observados em 
muitos estudos e que não constam entre os principais critérios 
diagnósticos propostos pela International Histiocyte Society, são: 
hepatite, coagulopatia, hiponatremia, edema, prurido, hipoal-
buminemia, elevação da desidrogenase Láctica (LDH), da PCR, 
do D-dímero e da lipoproteína de baixa densidade (LDL), di-
minuição da lipoproteína de alta densidade (HDL), aumento de 
proteínas e células do líquido cefalorraquidiano, além de sinto-
mas neurológicos que variam de défices focais a estado mental 
alterado.(1)

Estudos recentes demonstraram que os gatilhos mais encon-
trados foram malignidades, seguidas de infecção e desordens au-
toimunes. Dentre os agentes infecciosos, os mais comuns são os 
vírus, em especial o Epstein-Barr, seguido do citomegalovírus. 
Em concordância a esses estudos, observou-se que o resultado 
das sorologias IgM e IgG para o vírus Epstein-Barr foi positivo 
na paciente, permitindo-se acreditar que uma suposta infecção 
pelo vírus seja o gatilho para a instalação da HLH.

O tratamento da HLH tem como base o Protocolo HLH-94,  
que inclui duas fases: a terapia de indução de 8 semanas com 
dexametasona, etoposídeo e metotrexato intratecal (esse último, 
se envolvimento do sistema nervoso central), e a terapia de ma-
nutenção, que se destina como uma ponte para o transplante. 
O principal objetivo da fase de indução é suprimir o processo 
inflamatório, inibindo a atividade de histiócitos, linfócitos e a 

expressão de citocinas (Figura 2). Ao fim de 8 semanas, os pa-
cientes são desmamados da indução ou transferidos para a fase 
de manutenção.

Posteriormente à terapia de indução de 8 semanas, para os 
pacientes que não apresentam intercorrências durante desma-
me dessa fase, que recuperam a função imunológica normal, e 
que não possuem defeitos genéticos identificados e associados à 
HLH, recomendam-se interrupção do tratamento e monitori-
zação de possíveis recidivas. Do contrário, passam para a terapia 
de manutenção. Conforme o protocolo HLH-94, a manuten-
ção consiste de pulsos de 150mg/m²/dia de etoposídeo a cada 2 
semanas, alternando com pulsos de dexametasona a 10mg/m²/dia 
por 3 dias também a cada 2 semanas, até chegar ao tratamento 
definitivo, que é o transplante de medula óssea (TMO).

A resposta ao tratamento é determinada por evidências de 
resolução clínica e laboratorial, incluindo melhora da espleno-

Figura 1. Hemofagocitose no mielograma. Macrófago fagocitan-
do células hematopoiéticas (seta vermelha), observado na lâmi-
na do mielograma, visto por microscópio Nikon Eclipse E200 
(100x/1,25) do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital 
Municipal Dr. Mário Gatti, corado pelo método Leishman.

SNC: Sistema Nervoso Central. Adaptado de: Jordan et al.(13).

Figura 2. Terapia de indução para linfo-histiocitose hematofa-
gocítica. Protocolo HLH-94.

Quadro 2. Critérios diagnósticos propostos pela International Histiocyte 
Society em 2004.
O diagnóstico de linfo-histiocitose hematofagocítica requer um 
teste molecular consistente com a doença ou 5 dos 8 dos seguintes 
critérios:
1. Febre
2. Esplenomegalia
3. Citopenias afetando mais que 2 linhagens:
a. Hemoglobina <9g/dL
b. Plaquetas <100x10⁹/L
c. Neutrófilos <1,0x10⁹/L
4. Hipertrigliceridemia ou hipofibrinogenemia:
a. Triglicérides ≥265mg/dL
b. Fibrinogênio ≤150mg/dL
5. Hemofagocitose na medula óssea, baço ou linfonodo
6. Baixa ou ausência de atividade das células NK
7. Ferritina ≥500µg/dL
8. CD25 solúvel ≥2.400U/mL
NK: natural killers. Fonte: Jordan et al.(13) 
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megalia, linfadenopatias, função hepática, dosagens de ferritina, 
sCD25 e fibrinogênio, além do desaparecimento da febre.(3)

Durante o tratamento da paciente, observou-se melhora 
significativa dos marcadores diagnósticos da HLH, em especial 
da ferritina, como também da diminuição importante do baço 
após a terceira dose do etoposídeo. Porém, após quarta dose do 
quimioterápico, a paciente apresentou neutropenia febril, com-
plicação frequente e comum da terapia, não sendo notada piora 
dos marcadores laboratoriais da HLH. Com a reintrodução do 
etoposídeo posteriormente à resolução daquele quadro, a pa-
ciente evoluiu de forma excelente e favorável. Recebeu alta hos-
pitalar e seguimento ambulatorial com equipe de hematologia 
do hospital para término do tratamento.

A HLH em adultos é uma doença rara e pouco diagnosti-
cada, cujas associações mais importantes e que devem ser in-
vestigadas são os vírus e as neoplasias hematológicas malignas. 
Diagnosticar HLH é o primeiro passo crítico em direção a uma 
terapia bem-sucedida, mas é um desafio por causa da ocorrência 
rara, apresentação variável e achados inespecíficos desse trans-
torno. O prognóstico geralmente é muito ruim, com elevada 
morbidade e evolução potencialmente letal em curto espaço de 
tempo se não tratada. No entanto, torna-se fundamental o re-
conhecimento da doença, em especial nos adultos, para que se 
possam realizar o diagnóstico precoce e a instituição do trata-
mento a tempo.
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RESUMO

A atenção farmacêutica é de grande importância na terapia de 
um paciente, especialmente do idoso. O farmacêutico é o profis-
sional indicado para orientar sobre os medicamentos prescritos e 
dispensados aos idosos, uma vez que estão em contato frequente 
com o paciente, podendo iniciar discussões sobre problemas de 
saúde e informar sobre a natureza das doenças crônicas, identifi-
cando as razões do tratamento. A prevalência de doenças crôni-
cas entre os idosos, como problemas gastrintestinais, hepáticos 
e renais, implica maior consumo de medicamentos. O objetivo 
deste estudo foi apresentar um caso de uma idosa diagnosticada 
com hipertensão, gastrite, insuficiência renal e esteatose hepáti-
ca. Tomava hidroclorotiazida 50mg uma vez por dia, sinvastatina 
20mg uma vez por dia à noite prescrita para um período de 3 
meses, pantoprazol uma vez ao dia antes do almoço durante 2 
meses, porém fazia acompanhamento médico mensalmente, e 
recorria à renovação da receita, afirmando que tem alívios de 
azias só com o uso do medicamento; fazia 2 anos que ela reali-
zava a mesma terapêutica. Relatava que, desde o início do trata-
mento, não ocorreu nenhuma reação ou efeito adverso aos me-
dicamentos. Após 23 dias da realização da entrevista, a paciente 
veio a óbito, tendo como causa principal a febre Chikungunya. 
Assim, ressaltamos a conscientização da população idosa sobre 
os riscos que podem ocorrer devido ao uso irracional de medi-
camentos, mostrando a necessidade de um estilo de vida mais 
saudável e o comparecimento às consultas, o que pode diminuir 
a incidência de complicações.

Descritores: Atenção farmacêutica; Doenças crônicas; Gastro-
patias; Hepatopatias; Nefropatias; Humanos; Relatos de casos

ABSTRACT

Pharmaceutical care is of great importance in the patient’s 
therapy, especially that of the elderly. The pharmacist is the 
suitable professional for guidance on the drugs prescribed and 
dispensed to the elderly, since they are in frequent contact 
with the patient, being able to initiate discussions on health 
problems, and to inform about the nature of chronic diseases 
by identifying the reasons for the treatment. The prevalence of 
chronic diseases among the elderly, such as gastrointestinal, liver 
and kidney problems, implies greater use of medicines. The aim 
of this study is to present a case of an elderly woman diagnosed 
with hypertension, gastritis, renal failure, and hepatic steatosis. 
She was onhydrochlorothiazide 50mg once daily, simvastatin 
20mg once daily at night prescribed for a period of three months, 
pantoprazole once daily before breakfast for two months, but 
had monthly medical follow-up, and refilled the prescription, 
stating that she only had heartburn relief with the use of the 
drug, since she had been on that treatment for two years. She 
reported that since the beginning of treatment she showed no 
reaction or adverse effect to medication. Twenty-three days 
after the interview, the patient died, with the main cause being 
Chikungunya fever. Thus, we highlight the importance of 
awareness of the elderly population about the risks that may 
occur from the irrational use of medicines, showing the need for 
a healthier lifestyle, and attendance to consultations, which may 
decrease the incidence of complications.

Keywords: Pharmaceutical care; Chronic diseases; Stomach diseases; 
Liver diseases; Kidney diseases; Humans; Case reports

INTRODUÇÃO

O envelhecimento passa a ser marcado pela impossibilida-
de progressiva de o organismo adaptar-se às condições variáveis 
de seu ambiente. Velhice não é sinônimo de doença, porém, o 
avanço da idade diminui severamente a capacidade funcional 
e faz com que o paciente idoso perca sua autonomia e inde-
pendência, comprometendo, assim, sua qualidade de vida. As 
alterações apresentadas pelo envelhecimento e a tendência de o 
paciente idoso evoluir mais nas patologias e, consequentemente, 
consumir mais medicamentos aumentam as chances de erros de 
administração e interações com outros medicamentos.(1)
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A assistência farmacêutica é um componente de estratégias 
de atenção à saúde, dirigida a promover, manter e restaurar o 
bem-estar psíquico social da população e dos indivíduos que a 
compõem, permitindo prevenir a recorrência de enfermidades, 
atribuindo especial ênfase ao uso racional de medicamentos.(2)

O aconselhamento sobre o uso racional de medicamentos é 
uma prática importante para a população em geral e, em espe-
cial, para o idoso, em função da presença frequente de inúme-
ras patologias, requerendo terapias diferentes, as quais podem 
resultar no uso concomitante de vários medicamentos. Desse 
modo, torna-se necessária uma estratégia de administração que 
diminua os riscos de efeitos colaterais ou adversos e de intera-
ções medicamentosas.(3)

Existem diversas razões para que uma atenção especial seja 
prestada a um paciente idoso, como: múltiplas patologias que 
requerem diferentes terapias, automedicação, principalmente 
com produtos à base de plantas medicinais, medicamentos que 
não necessitam de prescrição, não aderência do tratamento e 
alterações fisiológicas recorrentes da própria idade.(1)

Devido a alterações fisiológicas presente durante o processo 
de envelhecimento em uma terapia farmacológica para o idoso, 
existem algumas peculiaridades, pois, com o avançar da idade, o 
organismo passa por alterações fisiológicas, como diminuição da 
massa muscular e água corporal, comprometimento do metabo-
lismo hepático e excreção renal, e problema gastrintestinais, os 
quais levam a modificações nas propriedades farmacocinéticas e 
farmacodinâmicas dos medicamentos, pois resultam na dificul-
dade de eliminação de metabólicos, podendo consequentemente 
haver acúmulo de substâncias tóxicas no organismo, levando à 
produção de reações adversas. 

Nestas circunstâncias, o estudo teve como objetivo apre-
sentar um caso de uma idosa diagnosticada com hipertensão, 
gastrite, insuficiência renal e esteatose hepática, tendo em vista 
o conhecimento dos medicamentos utilizados e a evolução dos 
problemas de saúde, diante do manejo da atenção farmacêutica. 

RELATO DO CASO 

Paciente M.A.L, sexo feminino, 61 anos, casada, residente 
no município de Quixadá (CE), Ensino Fundamental incom-
pleto e aposentada. Foi diagnosticada com hipertensão, gastri-
te, insuficiência renal e esteatose hepática. Afirmou não ter ne-
nhum tipo de alergia. Fumante, sedentária, relatou não adotar 
uma alimentação saudável e ingerir bebidas alcoólicas quando 
podia e que, quando mais jovem, bebia de forma excessiva.

Aos 55 anos, foi diagnosticada com gastrite por meio de 
uma endoscopia gástrica, evidenciando a não presença da bacté-
ria, pois sentia azia e fortes dores estomacais. Foi prescrito ome-
prazol 40mg, uma vez ao dia, durante 3 meses. Na época, ficou 
perceptível a alimentação inadequada como a principal causa. 
Após o término do tratamento, não houve apresentação dos sin-
tomas. Depois de 2 anos, percebeu perda de peso e inchaço nas 
pernas, diminuição do ato de urinar (poliúria), sede excessiva, 
fadiga e pressão alta. Foi solicitada a realização de exames labo-
ratoriais, e a urina apresentou altos níveis de creatinina, além de 
níveis elevados de eletrólitos como potássio, sódio e cálcio. Foi 

prescrita losartana potássica e hidroclorotiazida e, após 6 meses, 
foi solicitada a repetição dos exames. Os níveis elevados dos exa-
mes laboratoriais permaneceram, e foi realizado ultrassom renal, 
o qual ficou evidenciada a insuficiência renal aguda. 

O médico lhe encaminhou para uma instituição de saúde para 
realizar o processo de diálise peritoneal diariamente, mas, devido a 
condições financeiras restritas, a paciente interrompeu a conduta, 
pois era necessário seu deslocamento para outra cidade.

Após 3 meses, em uma consulta médica, foram prescritos 
suplementos de cálcio e vitamina D, além dos anti-hipertensi-
vos que a paciente já tomava. Foi também orientada quanto à 
alimentação e à pouca ingestão de sal e gordura, bem como a 
se manter hidratada, associado a prática de exercícios físicos. A 
partir de então, a paciente relatou que adotou uma alimentação 
adequada e iniciou caminhadas nas redondezas de seu bairro. 
Porém, aos 58 anos de idade, a paciente afirmou que iniciou 
um quadro de fraqueza, cansaço, inchaço no abdômen e cor dos 
olhos amareladas (icterícia). Aos exames laboratoriais, apresen-
tou baixo nível de plaquetas (plaquetopenia), além de elevados 
índices de transaminase glutâmico-oxalacética (TGO), transa-
minase glutâmico-pirúvica (TGP) e gama GT. Após a análise dos 
exames e o estado clínico da paciente, foi diagnosticada a estea-
tose hepática, porém em fase inicial. Assim, a paciente relatou 
que cessou a ingestão de bebidas alcoólicas e a prática de fumar, 
além de ter melhorado os hábitos de vida.

No momento do estudo, a paciente tomava hidroclorotia-
zida 50mg uma vez por dia, sinvastatina 20mg uma vez por 
dia à noite prescrita para um período de 3 meses, pantoprazol 
uma vez ao dia antes do almoço durante 2 meses, porém fazia 
acompanhamento médico mensalmente e recorria à renovação 
da receita, afirmando que tinha alívios de azias só com o uso 
do medicamento. Fazia 2 anos que realizava a mesma terapêu-
tica. Relatou que, desde o início do tratamento, não ocorreu 
nenhuma reação ou efeito adverso aos medicamentos. Após 23 
dias da realização da entrevista, a paciente veio a óbito, tendo 
como causa principal a febre Chikungunya, que é transmitida 
pelo mosquito Aedes aegypti. 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética do 
Centro Universitário Católica de Quixadá, por meio da plata-
forma Brasil, e foi aprovado de acordo com o parecer 1.600.876.

DISCUSSÃO

O processo de envelhecimento populacional brasileiro tem 
sido acompanhado por transformações epidemiológicas, au-
mentando a demanda por instituições de longa permanência, 
como asilos ou casa de repouso, determinadas por um perfil 
social e de saúde. A prevalência de fatores de riscos para a insti-
tucionalização corresponde a doenças crônicas, degenerativas e 
suas sequelas, hospitalização recente e dependência para realizar 
Atividades da Vida Diária.(4)

Com o avançar da idade e no geral, os idosos estão mais 
suscetíveis a problemas de saúde, podendo apresentar uma ou 
várias patologias crônicas, as quais podem estar associadas a to-
mar vários medicamentos. Além disso, ocorre redução funcional 
de diversos órgãos, a nível farmacodinâmico e farmacocinético. 
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Por esse motivo, é preponderante ter em atenção essas reduções 
funcionais, quando o idoso se encontra submetido à terapêutica 
por medicamentos.(5)

É pequeno o conhecimento acumulado no Brasil sobre a efe-
tividade de intervenções para prevenção das doenças crônicas. 
Grande parte da experiência preventiva no Brasil tem origem na 
prevenção das doenças infecciosas e carenciais, cuja prevenção 
tem um caráter mais específico. Para as doenças crônicas, este 
quadro é muito diferente. Boa parte das chamadas doenças crô-
nicas, como infarto do miocárdio, diabetes, canceres, hiperten-
são, gastrites e hepatites, apresenta-se intimamente relacionada 
entre si, e há uma verdadeira rede de relações entre as doenças, 
bem como dos fatores de risco a elas associados. O tratamento 
clínico não pode ignorar estas associações, e o mesmo deve ocor-
rer com os programas de prevenção. Além dessas doenças esta-
rem associadas, os fatores de risco para as doenças crônicas não 
transmissíveis ocorrem de forma conjunta e interdependente. 
Deixar de fumar associa-se a ganho de peso, e comportamen-
tos como realizar atividade física de lazer e comer mais frutas 
agrupam-se nos mesmos indivíduos.(6)

A não aderência a uma alimentação saudável foi vista como 
a principal causa da gastrite desenvolvida pela paciente, além de 
não praticar exercícios físicos, prática que só foi adotada após 
o aparecimento dos sintomas de problemas renais. Ressalta-se,
assim, a importância de atividades de educação em saúde para 
a população idosa, para mudanças de hábitos simples diários.(7)

Também é relevante para recomendações alimentares a pro-
dução de guias alimentares, identificando os nutrientes e as be-
bidas necessárias para cada tipo de paciente. Outras condutas 
também são necessárias, como consumo de álcool e prática do 
fumo, sendo considerado um fator de delineamento para as 
doenças cardiovasculares. 

A insuficiência renal é a incapacidade dos rins de filtrar o 
sangue, eliminando substâncias ruins, como ureia ou creatini-
na, por exemplo, que podem ficar acumuladas no organismo 
quando os rins não estão funcionando bem. Conforme Higa et 
al.,(8) o doente renal crônico vivencia uma brusca mudança no 
seu viver, convive com limitais, com o tratamento doloroso que 
é a hemodiálise, com um pensar na morte, mas convive também 
com a possibilidade de se submeter ao transplante renal e a ex-
pectativa de melhorar sua qualidade de vida.

O diagnóstico de insuficiência renal da paciente deste relato 
foi evidenciado de forma rápida, mas com a análise do quadro 
clínico com o ultrassom renal, tendo como fator de risco a hi-
pertensão arterial (HA).

O principal mecanismo da hipertensão arterial na insufi-
ciência renal crônica é relacionado com a perda progressiva da 
capacidade renal de excretar sódio, resultando em sobrecarga sa-
lina e de volume. Entretanto, outros mecanismos podem estar 
envolvidos, como maior produção de vasoconstritores, como a 
angiotensina II; diminuição de vasodilatadores, como as prosta-
glandinas; e alterações na função endotelial com síntese preju-
dicada do óxido nítrico.(5,9) A associação de anti-hipertensivos é 
necessária à maioria dos pacientes, e combinações fixas ou as-
sociadas podem ser usadas para manutenção ou no início do 
tratamento se a pressão arterial sistólica estiver 20mmHg acima 
da meta.(8)

Todas as diferentes classes de anti-hipertensivos são efetivas, 
sendo muitas vezes necessária a associação de vários anti-hiper-
tensivos. No entanto, tem-se demonstrado(10-12) que as drogas 
inibidoras do sistema renina-angiotensina, como os inibidores 
da enzima conversora da angiotensina (IECA) e os bloqueadores 
de receptores da angiotensina (BRA), são mais eficazes do que 
as outras classes de anti-hipertensivos, principalmente na nefro-
patia diabética, mas também em hipertensos não diabéticos. O 
efeito renoprotetor dos IECA e dos BRA pode ser devido à sua 
ação glomerular de causar vasodilatação da arteríola eferente, 
com consequente queda da pressão intraglomerular, um dos 
principais determinantes da esclerose glomerular e da excreção 
proteica.(9)

A esteatose hepática, infiltração gordurosa do fígado ou 
doen ça gordurosa do fígado, é um acúmulo de gordura nas cé-
lulas do fígado, também chamada popularmente de “gordura no 
fígado” ou “fígado gorduroso”. Não se conhecem exatamente as 
causas da esteatose hepática, mas sabe-se que o acúmulo de gor-
dura é a maneira mais comum do fígado responder às agressões 
ao seu funcionamento. A principal delas é o abuso de álcool, 
mas outras são as hepatites por vírus, o diabetes mellitus, a obe-
sidade, o colesterol ou os triglicérides elevados, o consumo de 
drogas, a desnutrição, certa cirurgias abdominais e a gravidez.(10)

No caso descrito, a inserção da esteatose hepática foi eviden-
ciada em exames laboratoriais com baixos níveis de plaquetas 
(plaquetopenia), como também nos elevados índices de TGO, 
TGP e gama GT. Além disso, o quadro clínico também foi es-
sencial para o esclarecimento da situação, o qual a paciente afir-
mou fraqueza, cansaço, inchaço no abdômen e cor dos olhos 
amareladas (icterícia).

O uso prolongado de medicamentos para combater a doen-
ça do refluxo gastresofágico e a azia grave pode dificultar a ab-
sorção de alguns nutrientes. Campos et al.(11) afirmam que o uso 
prolongado e em altas doses de medicamentos tem sido asso-
ciado ao aumento do risco de fraturas ósseas e de infecção por 
uma bactéria chamada Clostridium difficile, que pode ser espe-
cialmente perigosa para pacientes idosos.

Santos et al.(5) demonstram que o uso prolongado de inibido-
res da bomba de prótons pode reduzir a absorção de nutrientes, 
vitaminas e minerais importantes, incluindo cálcio, magnésio e 
vitamina B12, podendo ainda reduzir a eficácia de outros me-
dicamentos, sendo que a Food and Drug Administration (FDA) 
adverte que tomar omeprazol em conjunto com o agente anti-
coagulante clopidogrel pode enfraquecer o efeito protetor deste 
último em pacientes cardíacos.

Pode-se perceber que a paciente em estudo tomava o panto-
prazol em período indeterminado, pois tinha alívios de azias só 
com o uso do medicamento. Essa medida poderia ser evitada 
com a orientação de um profissional habilitado quanto à forma 
de manutenção de uma alimentação saudável, aliada à prática de 
exercícios físicos. Além disso, mesmo com o acompanhamento 
médico, a paciente realizava a mesma terapêutica há 2 anos, ou 
seja, um período acima do que é preconizado.

No entanto, a paciente se infectou com a febre Chikungunya, 
o que debilitou o seu sistema imune e a levou a óbito. A febre
Chikungunya é uma doença arbovírus transmitida por mosqui-
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tos Aedes. O vírus foi isolado pela primeira vez em 1953 na 
Tanzânia. Trata-se tipicamente de uma doença aguda caracteri-
zada por febre, erupções cutâneas, artralgias e incapacitante.(12)

O vírus só pode ser detectado em exames de laboratório, 
por meio de sorologia, da reação em cadeia da polimenase em 
tempo real (RT‐PCR) e isolamento viral. Ainda não existe um 
tratamento específico para Chikungunya, como no caso da 
dengue. Os sintomas são tratados com medicação para a febre  
(paracetamol) e as dores articulares (anti-inflamatórios). Não 
sendo recomendado usar o ácido acetilsalicílico (AAS) devido 
ao risco de hemorragia. Recomenda‐se repouso absoluto ao pa-
ciente, que deve beber líquidos em abundância.(13)

Com isso, demonstra-se a importância da atenção farmacêu-
tica aos pacientes idosos polimedicados com problemas gástri-
cos, hepáticos e renais, para que seja feita a orientação quanto 
ao uso adequado e em período determinado de medicamentos, 
bem como que sejam adotadas medidas que possam minimizar 
o agravo das condições, em organismos já debilitados, minimi-
zando a mortalidade nessa população.
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RESUMO 

Descrevemos um caso de doença de Whipple diagnosticada em 
paciente com síndrome diarreica crônica, emagrecimento intenso, 
pesquisa de DNA da Tropheryma whipplei positiva em fluido 
biológico e resposta excelente ao tratamento antibiótico.

Descritores: Doença de Whipple/diagnóstico; Doença de 
Whipple/quimioterapia; Doença de Whipple/patologia; Tro-
pheryma; Quimioterapia combinada/uso terapêutico; Huma-
nos; Relatos de casos 

ABSTRACT 

A case of Whipple’s disease diagnosed in a patient with chronic 
diarrhea syndrome, intense weight loss, positive DNA searching 
for Tropheryma whipplei, and excellent clinical response to 
antibiotic therapy is described.

Keywords: Whipple disease/diagnosis; Whipple disease/drug 
therapy; Whipple disease/pathology; Tropheryma; Drug therapy, 
combination/therapeutic use; Humans; Case reports

INTRODUÇÃO

A doença de Whipple representa um fascínio diagnóstico, por 
ser doença multissistêmica de natureza infecciosa e que apre-
senta manifestações clínicas variadas e superponíveis a muitas 
outras entidades médicas. 

O processo de disseminação da doença e o papel da susceti-
bilidade genética permanecem obscuras.

O intestino delgado é quase sempre envolvido, produzindo 
malabsorção, linfangiectasias e diarreia crônica.(1)

Apesar de exames moleculares em fluidos biológicos atual-
mente permitirem um diagnóstico etiológico preciso, sua patogê-

nese apresenta diversos pontos não bem compreendidos, como 
ser seu agente etiológico, o microrganismo Tropheryma whipplei, 
amplamente encontrado no ambiente, porém com a contrapar-
tida de ser a doença muito rara na prática clínica. A falta de do-
cumentação da transmissão da doença pessoa a pessoa também 
representa um aspecto incomum para uma patologia de origem 
infecciosa.

Tìpicamente, a mucosa intestinal é intensamente infiltrada 
por macrófagos contendo material Periodic acid-Schiff (PAS) po-
sitivo e que distorce as vilosidades.(2) Sob microscopia eletrônica 
e microscopia ótica de alta resolução, bactérias Gram-positivas 
podem ser visualizadas dentro dos macrófagos na lâmina pró-
pria, porém esses organismos não têm sido identificados por 
técnicas de cultura rotineiras. Análises de sequências de DNA 
codificadas em RNA ribossômico 16S por técnica de reação em 
cadeia da polimerase (PCR) revelam que a bactéria causadora da 
doença é relacionada aos actinomicetos Gram-positivos do solo.

Possivelmente, diferenças na resistência do hospedeiro ou 
uma reação peculiar ao organismo permitem a proliferação bac-
teriana sem clearance eficaz da mesma.

Bactérias e macrófagos PAS positivos podem ser também vi-
sualizados em tecidos extraintestinais, como gânglios linfáticos, 
baço, fígado, sistema nervoso central, coração e sinóvia

RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, branco, natural e residente na ci -
dade do Rio de Janeiro (RJ), apresentava diarreia, cansaço inten-
so, anorexia, flatulência e emagrecimento de 12kg nos últimos 
9 meses. 

A diarreia chegava a quatro evacuações por dia, frequente-
mente líquido- pastosas e mal cheirosas, sem a presença de te-
nesmo, muco ou sangue. Negava febre, náuseas, dores articulares, 
manifestações neurológicas e alterações cutâneas. Utilizou anti-
diarreicos sem sucesso. De maneira intermitente, fez uso de me-
salazina, referindo atenuação do quadro diarreico concomitante 
ao uso desse fármaco. O exame físico demonstrou um indivíduo 
emagrecido e com discreta distensão abdominal. 

Foi submetido a exames laboratoriais e de imagem, bem como 
a videoendoscopia digestiva alta e videocolonoscopia total, am-
bas sem maiores alterações. Biópsia endoscópica da terceira por-
ção duodenal foi realizada, porém com a ressalva de o paciente 
já estar recebendo antibiótico específico há mais de 3 semanas, o 
que não redundou em positividade.

Exame de cápsula endoscópica para investigação do intestino 
delgado demonstrou a presença de muitos canais linfáticos dila-
tados na mucosa do órgão, aspecto esse conhecido na literatura 
e confirmado por microscopia eletrônica.
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Com essa alteração observada, solicitamos a pesquisa do DNA 
da T. whipplei na saliva, sangue e fezes, com positividade obser-
vada no primeiro fluido biológico.

Iniciou-se tratamento com sulfametoxazole-trimetropima 
(800mg/160mg, 2 vezes ao dia) com rápida resolução do qua-
dro diarreico.

DISCUSSÃO

A doença de Whipple foi descrita pelo patologista George 
H. Whipple em 1907, após estudos em autópsia de um paciente 
de 36 anos do sexo masculino que apresentara por 5 anos um 
quadro de artrite, tosse crônica, perda de peso e diarreia crônica. 
Na autópsia, Whipple encontrou depósitos lipídicos na mucosa 
intestinal e em gânglios linfáticos mesentéricos e retroperitoniais. 
O exame microscópico, então, revelou um grande número de 
macrófagos com citoplasma de aspecto espumoso em toda a lâ-
mina própria da mucosa do intestino delgado. Whipple suspei-
tou de uma alteração do metabolismo das gorduras e cunhou o 
termo de lipodistrofia intestinal para esta doença.(3)

O processo frequentemente envolve o jejuno e o íleo, mas 
usualmente poupa o duodeno.(4)

A frequência em autópsia é de <0,1%. Estudos de sequencia-
mento genético sugerem que a interação com o hospedeiro e a 
evasão imune associada devem desempenhar um papel no com-
portamento deste patógeno bacteriano, caracterizado por impor-
tante resistência aos mecanismos biológicos para sua eliminação. 
Disfunção persistente de monócitos e macrófagos pode predis-
por à infecção, desde que esses últimos pareçam ser incapazes de 
degradarem a bactéria, uma vez ela tenha sido fagocitada. Essa 
inabilidade pode estar relacionada com a produção diminuída 
de citocinas TH1, como a interleucina (IL)-12, o que pode con-
duzir a uma produção diminuída de interferon gama por células 
T, ativação defeituosa dos macrófagos e secreção aumentada de 
citocinasTH2, notadamente a IL-4.

Não está esclarecido, entretanto, se esses defeitos são primá-
rios e predispõem o indivíduo a infecção, ou se são o resultado 
do crescimento do bacilo no interior dos macrófagos. 

Uma diminuição na IL-12 pode prevenir o desenvolvimen-
to eficaz de uma reação imune célula T-helper tipo 1.(3) Além 
disso, a bactéria tem uma parede celular única e localiza-se na 
lâmina própria, onde determina uma resposta celular que consiste 
quase inteiramente por macrófagos que exibem esse acúmulo 
de remanescentes da parede bacteriana em seu interior. A repli-
cação do organismo no interior dos macrófagos associa-se com 
apoptose das células do hospedeiro com expressão e liberação de 
IL-16. Níveis séricos elevados de IL-16 e marcadores de apoptose 
correlacionam-se com a atividade da doença de Whipple, ambos 
diminuindo a níveis normais com o sucesso da terapia antibac-
teriana específica.(5)

Ocorre principalmente em paciente brancos do sexo mascu-
lino e de meia-idade, entretanto o sexo feminino e todas as raças 
e idades são suscetíveis.

A maioria dos pacientes se apresenta com diarreia crônica 
intermitente ou outros sintomas gastrintestinais de má absorção, 
con  tudo nem sempre invariavelmente presentes. Sangramento 

digestivo evidente ou oculto pode ocorrer. Em alguns casos, 
estabelece-se uma enteropatia perdedora de proteína, com resul-
tante hipopalbuminemia e edema, em virtude da obstrução da 
drenagem linfática por gânglios linfáticos infiltrados. A diarreia 
costuma ser aquosa, de odor mal cheiroso e frequentemente as-
sociada com esteatorreia. Outros sintomas intestinais são ano-
rexia, cólicas e flatulência. Perda de peso é a segunda queixa de 
apresentação mais comum e pode preceder a avaliação inicial na 
maioria dos pacientes.(6)

Entre os sintomas extraintestinais, destacam-se a presença de fe-
bre, usualmente de baixa intensidade e intermitente, bem como 
quadro articular de artralgias e artrite, esta última se apresentan-
do com envolvimento das grandes e pequenas articulações, de 
modo intermitente e de caráter migratório e não deformante. O 
quadro articular frequentemente precede as demais manifesta-
ções. Sacroileíte está presente em 7% dos casos e espondilite em 
4%, constituindo manifestações reumáticas menos frequentes. 
Exame do fluido sinovial obtido por artrocentese revela padrão 
inflamatório com predomínio de neutrófilos polimorfonuclea-
res, porém com culturas do fluido articular negativas. 

Biópsias sinoviais em casos de artrite revelam um quadro in-
flamatório com hiperplasia das células do revestimento sinovial, 
linfocitose perivascular e macrófagos com grânulos PAS positi-
vos no interior da membrana sinovial, provavelmente represen-
tativos de formas bacterianas degeneradas.

Porcentual não desprezível, atingindo em certas séries 66% 
dos pacientes afetados manifestam exposição ocupacional ao 
solo (fazendeiros), águas poluídas (esgoto) ou animais.

Fadiga e fraqueza generalizada são também muito comuns. 
Envolvimento assintomático do sistema nervoso central pode 
ocorrer; 10% dos pacientes com doença de Whipple se apre-
sentam com manifestações neurológicas e até 40% dos mesmos 
desenvolvem sintomas de envolvimento do sistema nervoso 
central, podendo esses acontecerem concomitante aos sintomas 
gastrintestinais, ou de forma isolada, preexistindo aos mesmos. 
As manifestações mais notadas são demência (70%), sintomas 
psiquiatricos (50%), paralisia do olhar conjugado (50%), dis-
função hipotalâmica (33%), papiledema, oftalmoplegia supra-
nuclear, convulsões, ataxia cerebelar, rebaixamento do nível de 
consciência e mioclonia (25%). Achado raro, mas patogmônico 
é a paralisia supranuclear progressiva com miorritmias oculo-
mastigatória e oculofacioesquelética, presente em 20% dos ca-
sos.(5,6) Células PAS positivas têm sido encontradas no fluido ce-
falorraquidiano e no parênquima cerebral por ocasião de biópsia 
ou de exame pos-mortem. O exame liquórico pode não revelar as 
células PAS positivas mas exibe pleocitose linfocítica e hiperpro-
teinorraquia, ou ser mesmo inteiramente normal. Tomografia 
computorizada e ressonância magnética do crânio podem de-
monstrar anormalidades focais.

Hiperpigmentação cutânea e linfadenopatia periférica são os 
achados mais frequentes ao exame físico. Emaciação, consumo 
muscular, edema e neuropatia periférica estão frequentemente 
presentes, e parecem refletir a cronicidade e a intensidade da 
infecção.

Achados abdominais podem incluir distensão discreta, sensi-
bildade ou massas palpáveis que representam espessamentos in-
flamatórios do omento. Ascite e hepatoesplenomegalia são in-
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comuns. Alterações torácicas incluem sopros cardíacos e atritos 
pleural e pericárdico, decorrentes da presença de anemia, endo-
cardite bacteriana de valva aórtica e pleuropericardite. A doen-
ça de Whipple é uma causa clássica de endocardite valvar com 
cultura negativa. Envolvimento pancardíaco é encontrado nas 
autópsias de todos os casos clássicos da doença, porém exibindo 
sintomatologias em apenas 17 a 55% dos mesmos. 

As alterações patológicas peculiares são observadas no intes-
tino delgado, mesentério e, frequentemente, em gânglios linfá-
ticos pré-aorticos. As mesmas alterações podem ser encontradas 
em órgãos e em gânglios linfáticos extra-abdominais. A parede 
do intestino delgado é espessada, especialmente a mucosa. Di-
minutos depósitos amarelados marcam a posição de alguns ca-
nais linfáticos na subserosa do intestino, e há edema e fibrose do 
mesentério. Microscopicamente, observa-se infiltração difusa da 
lâmina própria da membrana mucosa do intestino delgado por 
macrófagos. Os gânglios linfáticos regionais são aumentados de 
volume, de cor amarela e com a estrutura normal substituída 
por material espesso com aspecto de queijo.

Aproximadamente 15% dos pacientes não exibem sinais e 
sintomas clássicos da moléstia. A doença costuma ser fatal, se não 
tratada. 

As alterações laboratoriais refletem a presença de anemia por 
deficiência de ferro, anemia do tipo doença crônica, alterações 
ligadas à disabsorção e velocidade de hemossedimentação fre-
quentemente elevada.

O diagnóstico da doença antes do advento das técnicas de 
PCR em fluidos biológicos se baseava em exame histopatológico 
de biópsias jejunais exibindo inflitração da lamina própria por 
grandes macrófagos, contendo inclusões PAS positivas diásta-
se resistentes. Em 1961, exames de microscopia eletrônica de-
monstraram que os materiais PAS positivos na realidade repre-
sentavam bacilos em forma de bastonetes com localização intra 
e extracelular, e observáveis não só ao nível do jejuno, como em 
diversas localizações extraintestinais.

Com o advento das técnicas de PCR na década de 1990, o 
diagnóstico pode ser feito desde então, sem uso de biópsias, tanto 
nas formas extraintestinais da doença ou quando o exame histo-
patológico não é conclusivo. 

Entretanto, a melhor evidência de infecção é a demonstração 
do organismo em tecido por meio do uso de coloração imuno-
his toquímica com antissoro específico para T. whipplei.

PCR quantitativo para DNA de T. whipplei é utilizado 
como um teste confirmatório realizado em tecido e também em 
fluidos corporais aqui inclusos sangue, humor vítreo, fluido ce-
rebroespinhal e líquido sinovial. Teste de PCR na saliva e em 
fezes apresenta valor preditivo positivo de 95% se ambos forem 
positivos e valor preditivo negativo de 98% se ambos forem ne-
gativos. Digno de nota é o fato que menos de 5% de indivíduos 
sem doença de Whipple podem ser PCR positivos, e PCR no 
sangue total negativo não exclui a presença da doença.

O organismo pode crescer em meio de cultura, transcorren-
do, em média, 30 dias para sua identificação, requerendo técni-
cas especiais de cultivo não disponíveis rotineiramente, perma-
necendo como uma ferramenta de pesquisa

O tratamento pode afetar a histologia da doença. As alte-
rações principais consistem em diminuição no número e nos 
aspectos citológicos dos macrófagos PAS positivos e no padrão 
de inflamação, revertendo do aspecto difuso para o multifocal.(7)

Ao exame endoscópico, pode ser notado um duodeno pós-
bulbar com mucosa de aspecto amarelo-pálida e áspera.(8)

É sempre importante mencionar que macrófagos PAS po-
sitivos, contendo o complexo Mycobacterium avium, causa de 
diarreia crônica em pacientes com AIDS, podem ser fator de 
confusão com doença de Whipple.

O diagnóstico de doença de Whipple no paciente acima des-
crito foi baseado na presença de um quadro de diarreia crônica 
com fezes aquosas e mal cheirosas, lassidão e emagrecimento; ex-
clusão por exames complementares endoscópicos, laboratoriais 
e de imagem de outras patologias promotoras de diarreia crôni-
ca; e a positividade do teste de DNA específico para T. whipplei 
em fluido biológico, associados a uma resposta terapêutica bri-
lhante com a utilização da associação sulfa trimetropim. A esse 
último fato se acresce o dado observado de melhora transitória, 
toda vez que o paciente se automedicava empiricamente com 
mesalazina, uma vez que esta droga, mediante seu componente 
5-ASA, parece potencialmente interferir ou modular a atividade 
inflamatória na parede do tubo digestivo.
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RESUMO

O uso de adesivos teciduais à base de cianoacrilato como alter-
nativa às suturas mecânicas tem despertado grande interesse en-
tre os cirurgiões, pela promoção de uma adesão de qualidade dos 
tecidos em tempo reduzido e, ainda, por suas propriedades he-
mostáticas e bacteriostáticas. Neste contexto, a presente revisão 
discute as propriedades dos diversos tipos de adesivos teciduais e 
suas indicações nas cirurgias da parede abdominal.

Descritores: Hérnia inguinal/cirurgia; Parede abdominal; Cia-
noacrilatos; Adesivos teciduais; Telas cirúrgicas 

ABSTRACT

The use of cyanoacrylate-based tissue adhesives as an alternative 
to surgical stapling has arisen great interest among surgeons, 
for promoting quality tissue adhesion in reduced time, and also 
for its hemostatic and bacteriostatic properties. In this context, 
this review discusses the properties of various types of tissue 
adhesives, and their indications for surgery of the abdominal wall.

Keywords: Hernia, inguinal/surgery; Abdominal wall; 
Cyanoacrylates; Tissue adhesives; Surgical mesh

INTRODUÇÃO

O cianoacrilato é o nome genérico de um grupo de adesivos 
de ação rápida, como o etil-2 cianoacrilato, o n-butil cianoacri-
lato e o 2-octil cianoacrilato, vendidos sob várias denominações 
comerciais, como Glubran®. 

Trata-se de uma resina acrílica, que polimeriza exotermica-
mente na presença de água, especialmente com os íons de hidró-
xido, que une as superfícies ligadas em 5 a 6 segundos, atingindo 
sua fase final em 60 segundos, demonstrando excelente efeito 
bacteriostático.

A película de cola é eliminada por ruptura hidrolítica, um 
processo cuja duração varia de acordo com o tipo de tecido e a 
quantidade de cola aplicada. Devido a essas propriedades, o cia-
noacrilato foi usado em cirurgias sem suturas desde o início dos 
anos 1970. O n-butil cianoacrilato, conhecido como embucrilato, 
é um butil-éster de 2-cianoa-2-2-ácido propanoico.

Em seu uso médico, tem sido utilizado como adesivo, ou como 
agentes hemostáticos ou embólicos. São utilizados frequente-
mente em cirurgias do aparelho digestivo (anastomoses e fístu-
las), cirurgias de parede abdominal (fixação de telas sintéticas 
e fechamento de pele) e na terapêutica endoscópica (esclerote-
rapia e embolização), por estarem associados a menor dor no 
pós-operatório.(1-4) 

A toxicidade do adesivo, quando implantado em áreas sub-
cutâneas, está relacionada aos produtos da degradação do ciano-
acetato e do formaldeído, e a liberação gradual e lenta dos pro-
dutos da degradação permite uma resposta inflamatória menos 
intensa, particularmente nos compostos de cadeia longa, tendo 
em vista que estes se degradam mais lentamente do que os de 
cadeia curta.(5,6)

REVISÃO DE LITERATURA

Estudos utilizando o n-butil-cianoacrilato em diversos pro-
cedimentos cirúrgicos em humanos concluíram, por meio de 
obser vações clínicas e histológicas, que ele funciona como exce-
lente cimento cirúrgico e agente hemostático, reduz o tempo ope-
ra tório, e não só é bem tolerado pelos tecidos como também 
fa  cilita o processo cicatricial.(6)

Em cães, utilizando-se o mesmo adesivo como protetor ci-
rúrgico em retalhos suturados, as avaliações clínicas e histológi-
cas mostraram que, quando o butil cianoacrilato foi utilizado, 
a cicatrização se apresentou mais adequada e, embora tenham 
sido observadas alterações no reparo quando o adesivo foi apli-
cado profundamente, seu uso nas áreas superficiais se mostrou 
favorável.(7)

Foi relatado que o n-butil cianoacrilato apresenta atividade 
bacteriostática contra bactérias Gram-positivas e que a hipótese 
do mecanismo de ação seria baseada na interação química do 
adesivo com radicais livres de amina e/ou grupos hidroxila da 
parede celular das bactérias Gram-positivas. Adicionalmente, a 
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ausência dessa atividade contra microrganismos Gram-negativos 
seria decorrente da presença de lipopolissacarídeos na sua parede 
celular, formando uma barreira que impede a reação química 
entre o cianoacrilato e a parede celular bacteriana.(8)

Quando utilizado em síntese cutânea, não mostrou efeitos 
adversos significativos que alterassem o reparo tecidual ou que 
aumentassem a incidência de infecções, demonstrando vantagens 
como menor custo relativo, adesão imediata, excelente resistência 
à tensão, ausência de riscos na transmissão de agentes infeccio-
sos, facilidade de aplicação, segurança, confiabilidade e elimina-
ção de possíveis cicatrizes da sutura na pele.(9)

DISCUSSÃO

No início dos anos 1990, com a introdução do reparo lapa-
roscópico de hérnias (totalmente extraperitoneal – TEP e tran-
sabdominal pré-peritoneal – TAPP), o cirurgião foi confrontado 
com a necessidade da dissecção do espaço pré-peritoneal seguido 
pela utilização de materiais protéticos menores e de melhor qua-
lidade, necessitando. porém, de uma fixação mais forte da tela, 
a fim de reduzir sua mobilidade durante seu implante, evitando 
recidivas e complicações tardias como dor crônica.(10)

Em 2001, Katkhouda et al. propuseram o uso de selantes de 
fibrina na fixação das telas sem uso de suturas, demonstrando 
um significativo aumento na recidiva da hérnia em longo prazo, 
mesmo usando telas de baixa gramatura.(11)

Em 2009, Kull et al. compararam o uso da cola de cianoacri-
lato com a cola de fibrinogênio, demonstrando que a cola de cia-
noacrilato apresenta maior facilidade de distribuição uniforme 
nos tecidos, especialmente ao menor tempo de polimerização, e 
maior capacidade de penetração no tecido a ser colado, preser-
vando a elasticidade natural do tecido, em comparação a cola de 
fibrinogênio.(12)

A fixação da tela cirúrgica com sutura aumenta a dor pós-opera-
tória (aguda e crônica), bem como os custos diretos e indiretos. 
Em um estudo randomizado, Koch et al. concluíram que a fixa-
ção sem sutura mecânica reduz significativamente a necessidade 
de analgesia pós-operatória, tempo de permanência hospitalar e 
complicações tardias.(13)

Lovisetto relata menor incidência de neuralgia e retorno 
pre coce às atividades físicas e sociais quando comparado o uso 
de cola biológica e fixação mecânica com grampos em reparo 
laparoscópico de hérnias inguinais. No início dos anos 2000, a 
fim de evitar tanto recidiva quanto dor crônica, teve início a uti-
lização rotineira da cola biológica para fixar as telas em hernio-
plastias.(14)

Em 2012, Kukleta et al. avaliaram a eficiência e a segurança 
no uso do n-butil cianoacrilato para fixação de telas no reparo 
laparoscópico em 1.336 pacientes demonstrando que até o 10o 
dia de pós-operatório não houve diferença no implante da tela e 
que após 180 dias não há diferença significativa quanto à incor-
poração da tela no tecido adjacente, quando comparado com a 
sutura mecânica.(15)

No mesmo estudo, foi demostrado que a fixação com a cola di-
minuiu o desconforto típico de cirurgias de hérnia até o 5o dia, não 
sendo mais observado nos dias seguintes. A taxa de recorrência da 
sutura mecânica com grampeadores é em torno de 2,3% en quanto 

com o uso da cola biológica se aproxima de 0,4% com um custo 
2,5 vezes menor quando comparado a sutura mecânica.(15)

CONCLUSÃO
Em estudos pré-clínicos e clínicos, o n-butil cianoacrilato tem 

se demonstrado seguro para aplicações interna e externa, sendo 
as propriedades desta cola uma alternativa para outros métodos, 
além de fixação de telas protéticas em reparos abertos e lapa-
roscópicos. Sua relação custo-benefício positiva poderia torná-la 
uma primeira escolha para esta indicação.

REFERêNCIAS 
1. Amiel GE, Sukhotnik I, Kawar B, Siplovich L. Use of N-butyl-2-

cyanoacrylate in elective surgical incisions-long term outcomes. J
Am Coll Surg. 1999;189(1):21-5.

2. Esposito C, Damiano R, Settimi A, De Marco M, Maglio P, Centonze 
A. Experience with the use of tissue adhesives in pediatric
endoscopic surgery. Surg Endosc. 200418(2):290-2.

3. Miyano G, Yamataka A, Kato Y, Tei E, Lane GJ, Kobayashi H, et
al. Laparoscopic injection of dermabond tissue adhesive for the repair 
of inguinal hernia: short- and long-term follow-up. J Pediatr Surg. 
200439(12):1867-70.

4. Seewald S, Seitz U, Yang AM, Soehendra N. Variceal bleeding
and portal hypertension: still a therapeutic challenge? Endoscopy.
2001;33(2):126-39.

5. Schwade ND. 2-Octyl cyanoacrylate (dermabond) wound adhesives
[Internet]. [cited 2016 Sep 17]. Available from: http://www.
emedicine.com/ent/topic375.htm

6. Toriumi DM, O’Grady K, Desai D, Bagal A. Use of octyl-2-
cyanoacrylate for skin closure in facial plastic surgery. Plast
Reconstr Surg. 1998;102(6):2209-19.

7. Miller GM, Dannenbaum R, Cohen DW. A preliminary histologic
study of the wound healing of mucogingival flaps when secured
with the cyanoacrylate tissue adhesives. J Periodontol. 1974;45(8):
608-18.

8. Eiferman RA, Snyder JW. Antibacterial effect of cyanoacrylate
glue. Arch Ophthalmol. 1983;101(6):958-60.

9. Kamer FM, Joseph JH. Histoacryl. Its use in aesthetic facial plastic 
surgery. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1989;115(2):193-7.

10. Jourdan IC, Bailey ME. Initial experience with the use of N-butyl
2-cyanoacrylate glue for the fixation of polypropylene mesh in
laparoscopic hernia repair. Surg Laparosc Endosc. 1998;8(4):291-3.

11. Katkhouda N, Mavor E, Friedlander MH, Mason RJ, Kiyabu M,
Grant SW, et al. Use of fibrin sealant for prosthetic mesh fixation
in laparoscopic extraperitoneal inguinal hernia repair. Ann Surg.
2001;233(1):18-25

12. Kull S, Martinelli I, Briganti E, Losi P, Spiller D, Tonlorenzi S,
et al. Glubran2 surgical glue: in vitro evaluation of adhesive and
mechanical properties. J Surg Res. 2009;157(1):e15-21.

13. Koch CA, Greenlee SM, Larson DR, Harrington JR, Farley DR.
Randomized prospective study of totally extraperitoneal inguinal
hernia repair: fixation versus no fixation of mesh. JSLS. 2006;
10(4):457-60.

14. Lovisetto F, Zonta S, Rota E, Mazzilli M, Bardone M, Bottero L,
et al. Use of human fibrin glue (Tissucol) versus staples for mesh
fixation in laparoscopic transabdominal preperitoneal hernioplasty:
a prospective, randomized study. Ann Surg. 2007; 245(2):222-31. 

15. Kukleta JF, Freytag C, Weber M. Efficiency and safety of mesh fixation 
in laparoscopic inguinal hernia repair using n-butyl cyanoacrylate:
long-term biocompatibility in over 1,300 mesh fixations. Hernia.
2012;16(2):153-62.



239

ARTIGO DE REVISÃO

Rev Soc Bras Clin Med. 2016 out-dez;14(4):239-44

Ligas Acadêmicas de Medicina: perfil e contribuições para o ensino 
médico 
Academic Leagues of Medicine: profile and contributions to medical education

Iago Gonçalves Ferreira1, Luís Eduardo Almeida de Souza1, Nara Macedo Botelho1

Recebido da Universidade do Estado do Pará.

Universidade do Estado do Pará, Belém, PA, Brasil.

Data de submissão: 31/01/2016 – Data de aceite: 22/02/2016
Conflito de interesses: não há.

endereço para correspondência:
Luis Eduardo Almeida de Souza
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do Pará
Travessa Perebebuí, 2.623 – Pedreira
CEP: 66087-670 – Belém, PA, Brasil
Tel.: (91) 98289-7598 – E-mail: luisd_souza@hotmail.com

© Sociedade Brasileira de Clínica Médica

RESUMO

Estudo transversal, descritivo e observacional, que teve como 
objetivo identificar o perfil das Ligas Acadêmicas de Medicina 
atuantes na Universidade do Estado do Pará, de maneira a anali-
sar a relevância e as contribuições dessas instituições no contexto 
universitário. A amostra foi composta por 17 ligas acadêmicas. 
A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com os 
representantes destas entidades (presidente, vice-presidente ou 
coordenador-geral), mediante o auxílio de questionários semies-
truturados, no período de abril a maio de 2014. As atividades 
realizadas por estas Ligas Acadêmicas de Medicina incluíam es-
tágios extracurriculares (70,5%), projetos de extensão (70,5%) 
e projetos de pesquisa (82,3%). O número de membros variava 
de 7 a 50. Todas as associações apresentavam participação de 
docentes. Em relação a critérios de seleção, 16 Ligas Acadêmicas 
de Medicina (94,2%) afirmaram possuir algum tipo de processo 
seletivo. Quanto à filiação, 17,6% eram filiadas à Associação 
Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina e 58,8% a uma as-
sociação nacional referente a sua especialidade. As ligas acadê-
micas tinham em média 21 membros discentes e 2 docentes. 
Os membros, em sua maioria, dedicavam-se a especialidades 
clínicas com foco em pesquisas científicas, contando com seu 
próprio financiamento.

Descritores: Educação médica; Educação de graduação em me-
dicina; Estudantes de medicina; Organizações sem fins lucrativos; 
Relações comunidade-instituição; Sociedades médicas

ABSTRACT

Cross-sectional, descriptive and observational study that aims to 
identify the profile of the Academic Leagues of Medicine which 

act in the University of the State of Pará, in order to understand 
the importance and contributions of these organizations in 
college context. The sample was composed for 17 academic 
associations. Data collection was conducted through interviews 
with representatives of these entities (president, vice president 
or general coordinator) using semi-structured questionnaires, 
from April to May 2014. The activities performed by these 
associations include extracurricular training (70.5%), extension 
projects (70.5%) and research projects (82.3%). The number 
of members ranged from 7 to 50. All associations had the 
participation of professors. Regarding selection criteria, 16 
academic associations (94.2%) reported having some type of 
selection process. Concerning affiliation, 17.6% of leagues were 
affiliated to Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina 
and 58.8% to a national association for their specialties. The 
academic leagues had an average of 21 student members and 
2 teachers. The members were mainly dedicated to clinical 
specialties, focusing on scientific research, and their funding 
came from their own members.

Keywords: Education, Medical; Education, medical, undergraduate; 
Students, medical; Organizations, nonprofit; Community-
institutional relations; Societies, medical

INTRODUÇÃO 

As escolas médicas brasileiras assistem nos últimos anos a 
um fenômeno exagerado de proliferação de Ligas Acadêmicas de 
Medicina (LAM) entre seus estudantes. Seja em faculdades tra-
dicionais ou com cursos recém-iniciados, as LAM configuram-se 
como uma das possibilidades do currículo paralelo, constituin-
do parte do cotidiano dos alunos, desde o ingresso no curso 
médico.(1,2)

As ligas acadêmicas são entidades formadas por alunos de di-
ferentes anos da graduação médica, que contam com a orienta-
ção e a supervisão de docentes e profissionais vinculados a uma 
instituição ou hospital de ensino, para a realização de atividades 
em determinada especialidade ou área médica. As ações dessas 
organizações abrangem diversos enfoques, como ações em saú-
de, ensino, pesquisa e extensão universitária, promovendo o co-
nhecimento e a atuação dos acadêmicos em áreas específicas não 
contempladas pelos currículos tradicionais. Dessa maneira, con-
duzem seus integrantes a novas práticas de saúde, integradas com 
outros profissionais e com maior contato com a população.(3-5)

As LAM representam uma oportunidade a mais para o apren-
dizado dos estudantes, por meio de atividades extracurriculares 
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variadas, tanto teóricas, como aulas, seminários, discussões de 
textos, apresentações de casos clínicos; como práticas, tais como 
atendimento a pacientes, desenvolvimento de projetos científi-
cos, acompanhamento de cirurgias e treinamento de técnica.(6) 
Neste sentido, as ligas proporcionam um ambiente favorável ao 
aprendizado e ao convívio entre estudantes, criando oportuni-
dades de discussões e aquisição de conhecimento.(7) Além dessas 
contribuições, elas propiciam ao acadêmico maior contato com 
a sociedade e/ou as comunidades, promovendo saúde e transfor-
mação social por meio do desenvolvendo de conhecimentos teó-
rico-práticos com intuito benéfico para a população, ampliando 
o senso crítico e o raciocínio científico.(8) 

A primeira liga acadêmica brasileira foi a Liga de Combate à 
Sífilis, criada em 1920, na Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo.(9) No entanto, foi durante a ditadura militar 
que estas entidades ganharam maior relevância, pois passaram a 
questionar o ensino universitário e a aplicabilidade dos conteú-
dos previstos em seu currículo diante das transformações sociais 
pelas quais passava o país, abrindo espaço nas escolas médicas 
para o surgimento de novas ligas acadêmicas.(8) Posteriormen-
te, com estabelecimento da Constituição de 1988 e as reformas 
curriculares ocorridas nas faculdades de Medicina durante a dé-
cada de 1990, as ligas puderam se fortalecer e expandir.(2) 

A adesão de estudantes de medicina a essas entidades cresce 
com o passar dos anos, estimando-se que a participação em ligas 
gire em torno de 70 a 80%,(2) sendo que, na maioria das univer-
sidades, a criação de novas LAM depende exclusivamente do 
interesse e da motivação por parte dos alunos, o que sinaliza a 
necessidade de regras claras e bem estabelecidas para direcionar 
a sua criação.(3) 

Assim, a expansão progressiva dessa modalidade de atividade 
extracurricular, refletiu-se na demanda da criação de um órgão 
que promovesse a normatização e a organização de tais atividades. 
Em 2006, foi criada a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas 
(ABLAM), com objetivo de promover a regulamentação e fisca-
lização adequada dessas entidades.(10) 

Mesmo com os benefícios promovidos pelas ligas para a for-
mação dos acadêmicos, Queiroz et al.(11) alertam para o desvio 
dos objetivos por parte de algumas entidades, que tornam-se 
uma modalidade de especialização precoce, sem orientação e su-
pervisão adequada, além da assimilação de conceitos e técnicas 
erradas, o que demonstra a importância de padrões a serem se-
guidos durante sua criação.

Por este aspecto, várias características contrastantes devem ser 
consideradas em relação ao papel dessas instituições. Se, por um 
lado, são instrumentos úteis para aproximar os estudantes de me-
dicina da realidade das especialidades e cultivar os fundamentos 
do ensino, pesquisa e extensão universitária,(12) por outra pers-
pectiva tornam-se espaços de “especialização prévia”, oferecendo 
risco de inserirem o estudante em práticas clínicas sem a devida 
orientação e supervisão docente.(1) 

Diante da relevância e dos contrastes da temática nas dis-
cussões em educação médica, torna-se fundamental o enfoque 
da atenção ao modelo de funcionamento dessas associações e 
avaliação objetiva de seu impacto na formação médica dos es-
tudantes.(1) 

As LAM possuem, ainda, muitas limitações e falhas; entre-
tanto não se pode negar a relevância de tais entidades na inserção 
dos acadêmicos em ambientes de seu interesse, possibilitando, 
assim, uma grande aquisição de aprendizado e desenvolvimento 
do raciocínio clínico-científico.(13)

Por esta perspectiva, este estudo buscou analisar a estrutu-
ra e as atividades desenvolvidas por estas entidades acadêmicas, 
visando compreender e avaliar o papel delas na formação pro-
fissional dos acadêmicos de medicina. O objetivo desta pesquisa 
foi identificar o perfil das LAM atuantes na Universidade do 
Estado do Pará.

MÉTODOS

A pesquisa caracteriza-se como descritiva, transversal e ob-
servacional, tendo sido analisadas 17 LAM atuantes na Univer-
sidade do Estado do Pará, de um total de 31 ligas, no período de 
abril e maio de 2014.

O trabalho foi desenvolvido por meio de entrevistas com os 
representantes das LAM, como presidente, vice-presidente ou 
coordenador-geral, mediante o auxílio de questionários semies-
truturados elaborados pelos pesquisadores. Os questionários 
apresentavam informações sobre as atividades desenvolvidas 
pelas ligas, produção científica, acompanhamento de docentes, 
tipo de financiamento e disponibilidade de estágios para os 
membros participantes. 

Foram incluídas no estudo ligas acadêmicas que desempe-
nhavam atividades na Universidade do Estado do Pará e que 
tinham como membros acadêmicos de Medicina da instituição 
(não exclusivamente). Foram excluídas aquelas que não satisfa-
ziam a esses requisitos, além daquelas que optaram por não parti-
ciparem da pesquisa.

Os dados foram organizados e analisados por meio de plani-
lhas do Microsoft Excel 2007. As variáveis categóricas foram 
apresentadas em valores absolutos e porcentuais, enquanto 
as variáveis contínuas foram expressas como média ± desvio  
padrão (DP).

O estudo respeitou os preceitos da Declaração de Helsinque e 
do Código de Nuremberg, atendendo os parâmetros da resolução 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Obteve aprovação 
por meio do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Huma-
nos da instituição, sob CAAE 27732214.8.0000.5174 e parecer 
610.104. Todos os sujeitos da pesquisa assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e obtiveram sigilo das infor-
mações pessoais, tendo acesso a estas apenas os pesquisadores. 

RESULTADOS

Dentre as 17 ligas acadêmicas que participaram deste estudo, 
11 (64,7%) dedicavam-se a especialidades clínicas e 6 (35,3%) 
a especialidades cirúrgicas. Com relação ao número de mem-
bros, a média foi de 21 alunos, variando entre 7 a 50 membros. 
Destaca-se que 39% apresentaram entre 20 e 30 participantes e 
22% apresentaram menos de 10.

A orientação de professores médicos foi observada em 100% 
das ligas pesquisadas, sendo que 41% contavam com a partici-
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pação de um professor orientador, 53% com dois professores e 
6% com três orientadores. Quanto às aulas oferecidas, toda a 
carga horária era ministrada por professores em 76,5% destas 
entidades. Em 11,8% delas, as aulas eram ministradas por 75% 
de professores e 25% de alunos. Em uma LAM a carga horária 
era dividida igualitariamente entre alunos e professores e, em 
outra entidade, a carga horária de alunos era maior que de 
professores.

Em relação a critérios de seleção, 16 (94,2%) delas afirmaram 
possuir algum tipo de processo seletivo. Apenas uma (5,8%), 
relatou não haver seleção para o ingresso de membros. Dentre 
as ligas, somente três (17,6%) eram filiadas à ABLAM, 58,8% 
delas eram vinculadas a um conselho de ligas nacional, referente 
a suas especialidades.

Analisando as atividades desenvolvidas, 70,5% das ligas dis-
ponibilizavam estágios extracurriculares para seus membros, 
mesmo resultado encontrado quando questionadas sobre a rea-

lização de projetos de extensão (70,5%). Destas, 58,2% realiza-
ram de um a cinco projetos no último ano; 5,8% de seis a nove 
projetos; e 35,3% não realizaram projetos de extensão.

Os projetos de pesquisa são realizados em 82,3% das ligas, 
sendo que 35,3% realizavam entre um a cinco projetos no último 
ano; 23,6% realizaram de seis a nove projetos; 5,8% realizaram 
mais que dez; e 35,3% relataram não ter realizado nenhum pro-
jeto. O número de trabalhos publicados, entretanto, difere do 
deste resultado, visto que 76,4% não publicaram nenhum artigo 
no último ano. 

Quando questionados sobre eventos realizados, 88,2% afir-
maram realizar simpósios, 53% participavam de organização de 
congressos, 35,3% ofereciam cursos à alunos externos e 17,6% 
realizavam seminários. Quanto ao financiamento, 58,9% eram 
financiadas por mensalidades cobradas dos membros, 23,5% 
mantidas por alguma empresa e membros e 17,6% não tinham 
financiamento (Quadro 1).

Quadro 1. Características das ligas acadêmicas de medicina.

Ligas ano de 
fundação Membros Professores

orientadores
Processo 
seletivo

Filiada a 
abLaM

estágios 
extracurriculares

Projetos de 
pesquisa

Projetos de 
extensão

Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica 
do Pará 2008 20 1 Sim Sim Sim Sim Sim

Liga Acadêmica Paraense de 
Diagnóstico por Imagem 2013 10 2 Não Não Não Não Não

Liga Acadêmica de Oncologia do 
Pará 2006 17 2 Sim Não Sim Sim Sim

Liga Acadêmica de Endocrinologia e 
Metabologia do Pará 2007 22 1 Sim Não Sim Não Sim

Liga Acadêmica de Medicina Legal 
- Pará 2012 8 2 Sim Não Sim Sim Sim

Liga Acadêmica de Urgência e 
Emergência do Pará 2007 46 2 Sim Não Não Sim Não

Liga Acadêmica de Medicina do 
Exercício e do Esporte do Pará 2013 7 2 Sim Sim Sim Sim Sim

Liga Acadêmica de Geriatria e 
Gerontologia do Pará 2013 20 1 Sim Não Sim Sim Não

Liga Acadêmica de Transplante de 
Órgãos do Pará 2011 10 1 Sim Não Não Sim Não

Liga Acadêmica Paraense de 
Cardiologia 2008 38 2 Sim Não Sim Sim Sim

Liga Acadêmica Paraense de Cirurgia 2007 50 1 Sim Sim Sim Sim Sim
Liga Acadêmica de Gastrenterologia 
do Pará 2012 35 2 Sim Não Sim Sim Sim

Liga Acadêmica de Hepatologia do 
Pará 2012 10 3 Sim Não Sim Sim Sim

Liga Acadêmica de Patologia e 
Medicina Laboratorial 2014 8 1 Sim Não Sim Sim Sim

Liga Acadêmica de Reumatologia 
do Pará 2013 23 1 Sim Não Sim Não Não

Liga Acadêmica Paraense de Pediatria 
Clínica e Cirúrgica 2008 26 2 Sim Não Sim Sim Sim

Liga Acadêmica de Urologia do Pará 2012 20 2 Sim Não Sim Sim Sim
ABLAM: Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina.
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DISCUSSÃO

As LAM atualmente são um espaço importante de aprimo-
ramento de conhecimentos e habilidades dos estudantes. En-
tretanto, diversos fatores podem influenciar no alcance dessa 
atividade extracurricular, afetando as ligas de modo positivo ou 
negativo. Assim, torna-se evidente a necessidade de efetuar aná-
lises profundas sobre o funcionamento geral dessas entidades, 
facilitando o conhecimento dos acadêmicos em geral e viabili-
zando melhorias para essas ligas.

O pilar essencial de uma liga acadêmica são seus membros, 
que são responsáveis pela organização das atividades, empe-
nhando-se para que elas funcionem de maneira a atender as de-
mandas dos alunos e a programação pedagógica. Neste estudo, 
observou-se que a média dos alunos por liga era de 21 membros, 
número semelhante ao encontrado em outros estudos.(14,15) Tal 
fato pode ser explicado pela alta rotatividade de participantes 
em uma liga, visto que, muitas vezes, os alunos não participam 
por mais de 1 ano, o que faz com que as ligas abram uma grande 
quantidade de vagas em seus processos seletivos. A necessidade 
de alto índice de membros decorre do fato de serem organizadas 
pelos próprios estudantes, que necessitam preencher cargos e 
coordenações, de forma a promoverem o adequado funciona-
mento dessas entidades. 

Estudo realizado por Hamamoto Filho(2) demonstrou que a 
totalidade das Ligas Acadêmicas analisadas era vinculada a um 
conselho de ligas, dado que difere do presente estudo, no qual 
aproximadamente metade das ligas (58,8%) era vinculada a al-
gum tipo de associação, como, por exemplo, conselhos nacionais 
de ligas, ao invés de serem vinculadas a temática semelhante. No 
entanto, somente 17,6% dessas associações estão vinculadas à 
ABLAM. A relevância da associação à ABLAM reside na nor-
matização estabelecida por esta entidade em 2010, por meio das 
Diretrizes Nacionais em Ligas Acadêmicas de Medicina. Adota-
das as diretrizes, pode-se consolidar um conjunto de ligas com 
um perfil semelhante, evitando distorções em sua concepção e 
respeitando, naturalmente, as particularidades de cada escola 
médica.

A existência de conselhos regionais/estaduais dessas enti-
dades também tem sua importância, visto que por intermédio 

destes, promove-se uma maior integração entre as LAM, estabe-
lecendo parcerias para eventos, projetos científicos e afins. Neste 
sentido, destaca-se a criação do Conselho de Ligas Acadêmicas 
de Medicina do Estado do Pará (COLIG), fundado em outubro 
de 2014, fruto da articulação entre o Centro Acadêmico de Me-
dicina da Universidade do Estado do Pará com as entidades que 
atuam nesta instituição. Tal organização tem como finalidade a 
normatização e articulação das ligas atuantes na universidade, 
propiciando a oportunidade de troca de experiências e contri-
buições entre as ligas. Recentemente, este conselho permitiu a 
entrada de ligas acadêmicas de outras universidades, objetivan-
do aumentar a rede de colaboradores e aprimorar suas práticas.

Devido à grande quantidade de alunos que procuram ingres-
sar em ligas acadêmicas e à necessidade de limites de membros 
para o apropriado andamento das atividades, faz-se imperativa 
a adoção de critérios de seleção, que visam permitir aos alunos 
melhor preparados e interessados o ingresso nas atividades da 
liga. O processo seletivo para triagem de novos membros pode 
ocorrer de diversas maneiras, mediante provas escritas, práticas, 
avaliação de currículo e/ou entrevistas. Na presente pesqui-
sa, notou-se a preocupação dessas associações em ter algum 
tipo de critério seletivo, tendo em vista que apenas uma liga 
afirmou não realizar qualquer tipo de seleção, fato que cami-
nha em consonância com o outros inquéritos que apontam 
porcentual próximo de 80% de ligas adotando algum tipo de 
processo seletivo.(14,15) 

Ao se analisarem as modalidades de atividades desenvolvidas 
pelas ligas, observa-se uma presença maior de atividades voltadas 
a projetos de pesquisa quando comparados a projetos de exten-
são, sendo que a frequência na realização de pesquisas científicas 
foi ligeiramente maior que os achados de outros autores.(14,15) 
Nota-se, assim, que a pesquisa científica representa grande valia 
para as LAM, além de ser amplamente difundida,(3) ressaltando 
a propensão das entidades para as atividades científicas, visto a 
relativa facilidade na execução de determinados tipos de projeto 
e o aprimoramento do currículo por meio de publicações.

Por este aspecto, observa-se que as ligas passaram a ser uma 
opção adotada pelos acadêmicos para constituir um currículo 
diferenciado, sendo o percurso acadêmico dentro delas definido 
pelos próprios alunos com orientações de seus professores.(2)

A supervisão e o acompanhamento adequado por instruto-
res capacitados fazem-se essenciais para que o direcionamento 
criado por essas entidades seja satisfatório, pois, dessa forma, pro-
porciona o aprendizado de conceitos e técnicas corretas, man-
tendo sempre a ética e a boa prática profissional.(11)

Segundo Torres et al.,(8) as ligas acadêmicas devem propiciar 
espaços de atuação dos estudantes junto à comunidade, como 
agentes de promoção à saúde e transformação social, resultando 
no avanço dos alunos, além dos objetivos da prática médica, 
de maneira a reconhecer os atores do processo saúde-doença, e 
desenvolvendo conhecimento no exercício da cidadania.

Nesse sentido, os projetos de extensão tendem a contribuir 
enor memente para a inserção dos acadêmicos junto às comuni-
dades e populações mais carentes. No entanto, a dificuldade na 
elaboração desses projetos e na obtenção de apoio logístico e 
fi  nanceiro para sua execução pode representar uma explicação 

Figura 1. Atividades desenvolvidas pelas Ligas Acadêmicas de 
Medicina. 
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para o afastamento dos estudantes desse campo de atuação, 
como notado no estudo.

Vale ressaltar que, não raro, ações de extensão são encaradas 
pelos estudantes de modo pontual, como a simples realização 
de campanhas de impacto populacional restrito, senão duvido-
so. Duvidoso, pois, muitas informações fornecidas ao acaso em 
curto período de tempo, sem acompanhamento longitudinal, 
podem não contribuir de forma eficaz para melhor compreensão 
da comunidade sobre o processo saúde-doença.(16) 

A promoção da saúde, e a prevenção de doenças e agravos 
devem ser o alvo das ligas em sua atuação junto às comunida-
des, focando-se na longitudinalidade de ações, com atenção à 
relevância social e à construção de conhecimento.(17) Portanto, 
torna-se necessária a inserção dos estudantes de forma integral 
nessas atividades, por meio da ação social e do desempenho da 
cidadania, permitindo a satisfação de suas expectativas, quanto à 
concepção idealizada da medicina, que, em muitos casos, moti-
va a escolha da profissão. A ação social por meio das ligas acadê-
micas incentiva os acadêmicos a delas participarem.(18)

A supervisão docente nas atividades das ligas acadêmicas é 
um importante ponto a ser analisado, visto que, durante a for-
mação médica, o aprender com um exemplo, seguindo um refe-
rencial, constitui um dos principais mecanismos do processo en-
sino-aprendizagem.(2) Neste estudo, ao se analisar a participação 
de professores e médicos nas atividades das ligas, identificou-se 
ampla participação em aulas teóricas, resultado que pode ser 
considerado como um aspecto positivo.(15) Considera-se desejá-
vel que as ligas tenham a participação de docentes e residentes 
em suas atividades, pois a ausência dessa contribuição implicaria 
no aprendizado de conceitos e técnicas incorretos, que facilmen-
te se incorporam às práticas profissionais do acadêmico.(2)

Entretanto, vale ressaltar que as LAM devem manter a aten-
ção na armadilha de se configurarem como meras reproduções 
das distorções existentes durante a graduação médica; ao con-
trário, devem reconhecer sua responsabilidade na elaboração de 
soluções para esses problemas. Nas ligas, os estudantes devem 
ter oportunidade de fazer escolhas de modo ativo e livre, ter ini-
ciativas inovadoras, trocar experiências e interagir com colegas 
interessados nos mesmos assuntos e escolhidos por afinidade. Por 
esse âmbito, espera-se que obtenham conhecimentos práticos sem 
imposições, com maior satisfação e de maneira considerável, as-
sumindo o papel de atores do processo ensino aprendizagem.(8) 

A participação e a organização de eventos é um dos principais 
ícones listados em interesse de acadêmicos pelas ligas. Os sim-
pósios das ligas geralmente são utilizados para atrair os alunos e 
desenvolver um maior interesse para que eles adentrem no gru-
po organizador. A participação em congressos de especialidades 
figura como outro importante aspecto, uma vez que representa 
uma oportunidade única de os estudantes entrarem em contato 
direto com profissionais que podem contribuir com vasto co-
nhecimento.

Por outro lado, a organização de eventos constitui-se em uma 
das principais fontes de arrecadação de fundos para a manuten-
ção das atividades das ligas acadêmicas, visto que, como observado 
no estudo, a maiorias dessas entidades conta com o financiamento 
de seus membros. Atualmente, existe uma grande preocupação 

sobre a influência que a indústria farmacêutica pode exercer 
nos estudantes de medicina, por meio da disponibilização de 
recursos para a realização de eventos ou projetos de extensão e 
pesquisa. A situação é mais preocupante quando o financiamen-
to oferecido é condicionado a exigências claramente mercantis 
aceitas pelos estudantes à revelia da instituição de ensino ou com 
sua tutela.(18) 

A consolidação e o reconhecimento das LAM como instru-
mentos de construção do conhecimento durante a formação 
médica é imperiosa, porém deve-se estar atento a especialização 
precoce, que pode advir destas atividades. Bastos et al.(17) defen-
dem que as LAM não devem ser somente um grupo de estudo 
sobre determinado tema ou um teste vocacional para uma espe-
cialização futura. Por outra perspectiva, compreende-se como 
naturais o interesse dos estudantes por determinada especiali-
dade e a procura por atividades extracurriculares relacionadas à 
área. Entretanto, a participação nessas entidades não deve estar 
restrita às perspectivas dos estudantes e nem estreitar sua visão 
de possibilidades.(2) 

As LAM têm papel fundamental no estímulo ao empreen-
dedorismo entre os estudantes, auxiliando em seu amadureci-
mento profissional e na aquisição de embasamento teórico e habi-
lidades práticas, contribuindo para sua formação como médicos 
conscientes de seu papel social, tanto no que se refere às comu-
nidades que atendem quanto à comunidade científica. 

No entanto, ressalta-se o papel das universidades no acom-
panhamento dessas entidades, com a finalidade de corrigir distor-
ções e contribuir para seu aperfeiçoamento, aponta-se também a 
importância da supervisão docente, atuando como facilitadores 
e estimuladores do aprendizado e servindo como modelo de mé-
dicos a serem seguidos pelos alunos. 

CONCLUSÃO

Os resultados do presente estudo demonstram que as Ligas 
Acadêmicas de Medicina atuantes na Universidade do Estado 
do Pará apresentam-se como entidades formadas em média por 
21 membros discentes orientados na maioria dos casos por 2 
professores, dedicando-se, em geral, a especialidades clínicas. 
As atividades desenvolvidas por essas LAM são variadas e têm 
destaque os eventos científicos, os estágios extracurriculares e 
os projetos de extensão, mas com maior foco para as pesquisas 
científicas. A maioria não está filiada à Associação Brasileira de 
Ligas Acadêmicas de Medicina, porém tem filiação a sociedades 
nacionais voltadas às suas especialidades temáticas. A maioria 
dessas entidades realiza processo seletivo para a admissão de no-
vos membros, tendo seu financiamento de recursos próprios de 
seus membros. 

Admitem-se certas limitações do presente estudo. Nem todas 
a ligas existentes puderam ser entrevistadas e foram analisadas 
apenas as ligas pertencentes à capital (Belém). Dessa maneira, os 
autores sugerem a execução de novos estudos com a finalidade 
de delinear algumas atividades específicas das ligas, a qualidade 
de seus projetos científicos e de extensão. 

Há uma necessidade preeminente de melhorar a regulamen-
tação e a avaliação sistemática das ligas medicina, assim como 
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seu reconhecimento e acompanhamento por parte das institui-
ções nas quais atuam. Deve também haver uma maior articula-
ção entre as ligas existentes, para troca de experiências e estabele-
cimento de parcerias nos campos de pesquisa, ensino e extensão, 
aprimorando esses fatores e transformando as ligas em uma ex-
celente alternativa de ensino e atividades extracurriculares. 
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RESUMO

Metanálise é uma técnica estatística utilizada para combinar re-
sultados provenientes de diferentes estudos. Para isto, são des-
critas as medidas de efeito utilizadas em metanálise na área da 
saúde, bem como os modelos de efeito fixo e de efeitos aleatórios 
O objetivo deste artigo foi apresentar, de forma metodológica, 
como realizar e interpretar uma metanálise.

Descritores: Metanálise; Medicina baseada em evidências; Bioes-
tatística

ABSTRACT 

Meta-analysis is a statistical technique used to combine results from 
different studies. For this, effect measures used in meta-analysis 
of health studies are described, as well as models of fixed effects 
and random effects The aim of this paper is to methodologically 
present ways to perform and interpret a meta-analysis.

Keywords: Meta-analysis; Evidence-based medicine; Biostatistics

INTRODUÇÃO

A metanálise é utilizada para combinar resultados prove-
nientes de diferentes estudos e, com isso, produzir estimativas 
que resumem o todo. Isto é denominado de estimativas meta-
nalíticas. Para se considerar que o resultado de uma metanálise 
tenha significado aplicado, os estudos que compõem seus dados 
devem ser o resultado de uma revisão sistemática, que consiste 
em um conjunto de regras para identificar estudos sobre uma 
determinada questão e, assim, selecionar quais deles serão in-
cluídos. No quadro 1, estão os elementos de uma revisão siste-
mática.(1-14)

O objetivo deste artigo é apresentar os conceitos básicos e a 
forma metodológica para realização de uma metanálise, sem a uti-
lização de fórmulas complexas, o que deve facilitar a compreen são 
do profissional de saúde.

A COMPOSIÇÃO DOS DADOS

Primeiramente, é necessário definir quais os resultados serão 
combinados para que, por sua vez, os estudos possam ser combi-
nados, por meio de uma metanálise. Estes estudos podem com-
param diferentes tecnologias (drogas, dispositivos, tratamentos, 
procedimentos etc.) e apresentam medidas do tamanho do efeito 
como a razão de chances, o risco relativo, a redução absoluta de 
risco e o número necessário para tratar.(1,12-14) 

MEDIDAS DE EFEITO

Para que estudos possam ser combinados em uma metaná-
lise, é preciso escolher uma medida de efeito e calculá-la para 
cada estudo. Estas medidas são classificadas em quatro catego-
rias: (I) medidas de efeito para descrever apenas um grupo com 
uma só variável binária, (II) medidas de efeito para comparar 
dois grupos por meio de variáveis binárias, (III) medidas de 
efeito para comparar dois grupos por meio de variáveis con-
tínuas e (IV) medidas de efeito para grupos com dados categó-
ricos ordinais.(1,12-14)

Medidas de efeito para um grupo

São utilizadas quando o interesse é descrever um estudo ou 
estimar um efeito. As medidas de efeito mais utilizadas para um 
grupo são o odds e a incidência. Estimativas destas medidas são 
calculadas, e seu uso em metanálise requer também uma medida 
de variabilidade.(1,12-14) 

Odds ou chances
Por definição, odds é a razão entre a probabilidade de o evento 

ocorrer e a probabilidade do evento não ocorrer, o que é equi-
valente à razão entre o número de eventos e o número de não 
eventos.(1,12-14)

incidência
A incidência mede o número de novos casos surgidos em 

uma determinada população e um determinado intervalo de 
tem po.(1,12-14)
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Medidas de efeito para comparação de dois grupos 
por meio de variáveis binárias

Os dados provenientes de estudos que comparam dois gru-
pos quanto a uma variável binária (ocorrência ou não de um 
evento de interesse), geralmente são organizados em tabelas 2x2 
(Quadro 2).(5)

As medidas de efeito mais comuns calculadas para este tipo 
de dados são odds ratio, risco relativo, redução absoluta de risco 
e número necessário para tratar (NNT).(1,12-14)

Odds ratio ou razão de chances
O odds ratio expressa quantas vezes o odds de um grupo equi-

vale ao odds do outro grupo. Um odds ratio igual a 1 indica que 
não existe diferença entre os odds dos dois grupos; um odds ratio 
menor que 1 indica que o grupo 1 tem odds menor que o grupo 2 
e um odds ratio maior que 1 indica o contrário.(1,12-14)

Odds ratio de Peto ou razão de chances de Peto
O odds ratio de Peto é uma forma alternativa para se estimar 

o odds ratio. A ideia e a interpretação são as mesmas, mas uma 
diferença relevante é que, no odds ratio de Peto, a, b, c ou d 
podem ser iguais a zero. O odds ratio de Peto é particularmente 
útil quando os tamanhos das amostras dos grupos não são muito 
diferentes.(1,12-14) 

Risco relativo
O risco relativo é definido como a razão entre a probabilidade 

do evento ocorrer no grupo 1 e a probabilidade do evento ocorrer 
no grupo 2. Um risco relativo igual a 1 indica que os dois gru-
pos apresentam o mesmo risco, um risco relativo menor que 1 
indica que o grupo 1 tem risco menor que o grupo 2 e um risco 
relativo maior que 1 indica o contrário.(1,12-14)

Redução absoluta de risco
A redução absoluta de risco é definida como a diferença entre 

as probabilidades de ocorrer o evento nos dois grupos.(1,12-14)

número necessário para tratar
O NNT é o número de indivíduos que devem ser tratados 

a fim de prevenir um evento. O NNT é dado pelo inverso da 
re  dução absoluta de risco.(1,12-14)

Medidas de efeito para comparação de dois grupos 
por meio de variáveis contínuas

Quando os dados de estudos são medidos em uma escala con-
tínua, é comum aparecerem médias e desvios padrão para resumir 
as informações. Utilizando média e desvio padrão, as medidas de 
efeito mais comuns para dados contínuos são a diferença absoluta 
entre médias e a diferença padronizada entre médias.(1,12-14) 

Diferença absoluta entre médias
A diferença absoluta entre as médias quantifica a diferença 

entre a média do grupo 1 e a média do grupo 2. Esta medida 
deve ser utilizada quando todos os estudos da metanálise utili-
zam a mesma escala contínua.(1,12-14)

Diferença padronizada entre médias
A diferença padronizada entre médias pode ser utilizada quan-

do os dados são contínuos, mas usam diferentes escalas. Existem 
três maneiras diferentes de se estimar a diferença padronizada 
entre médias: d de Cohen, g ajustado de Hedges e ∆ de Glass. 
Estes métodos diferem quanto ao uso do desvio padrão nos cál-
culos, e ao uso ou não de correção para evitar vício quando as amos-
tras são pequenas (Quadro 3).(1,12-14)

MODELOS DE EFEITO FIXO E ALEATÓRIOS

Em metanálise, são utilizados basicamente dois tipos de mo-
delos: os de efeito fixo e os de efeitos aleatórios.(1,12-14) 

Efeito fixo 

Pressupõe que o efeito de interesse é o mesmo em todos os 
estudos, e que as diferenças observadas entre eles são devidas à 
variabilidade interna de cada estudo.(1,12-14)

Quadro 1. Elementos de uma revisão sistemática
Definir a questão clínica
Identificar todos os estudos completos sobre a questão, publicados 
ou não
Selecionar os estudos que preencham padrões elevados de validade 
científica
Procurar por evidências de viés nos estudos selecionados
Descrever a qualidade científica dos estudos
Questionar se a qualidade está sistematicamente relacionada aos 
resultados do estudo
Descrever os estudos com uma figura (gráfico de floresta)
Decidir se os estudos são suficientemente semelhantes para justificar 
uma combinação
Se eles forem suficientemente semelhantes para serem combinados, 
calcular uma medida sumária de efeito e seu intervalo de confiança

Quadro 2. Apresentação dos dados dos estudos
Dados do estudo evento não evento tamanho dos grupos
Grupo 1 A B AB
Grupo 2 C D CD

Quadro 3. Maneiras diferentes de se estimar a diferença padronizada 
entre médias
teste Função
d de Cohen O d de Cohen é a diferença média de 

cada estudo dividida pelo desvio padrão, 
criando uma medida padrão que possa ser 

comparável entre os estudos
g ajustado de Hedges O g ajustado de Hedges é similar ao  

d de Cohen, porém inclui um ajuste para 
corrigir o vício de amostras pequenas

∆ de Glass O ∆ de Glass utiliza o desvio padrão  
do grupo controle para dividir a  

diferença de médias
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Efeitos aleatórios 

Pressupõe que o efeito de interesse não é o mesmo em todos 
os estudos. Estes estudos são parte de amostra aleatória de uma 
população hipotética de estudo, apesar dos efeitos dos estudos 
não serem considerados iguais, eles são conectados por meio de 
uma distribuição de probabilidade, geralmente suposta como 
normal.(1,12-14)

MÉTODO DE MANTEL-HAENSZEL

Este método foi proposto para combinar odds ratios oriun-
do de diferentes estratos quando não são detectadas diferenças 
significativas entre eles, e é utilizado para combinar medidas 
de efeito oriundas de diferentes estudos quando a suposição 
é de que o efeito é o mesmo em todos eles, ou seja, a mesma 
suposição do modelo de efeito fixo. Quando comparado com 
o modelo de efeito fixo, o método de Mantel-Haenszel é mais
robusto quando as amostras forem pequenas, visto que, nestas 
situações, produz estimativas melhores para os erros padrão 
das medidas de efeito.(1,12-14) 

MODELO DE EFEITOS ALEATÓRIOS

É utilizado quando se deseja combinar os dados que são pa-
recidos ao ponto de ser coerente juntar a informação deles em 
uma medida resumo. Mas existem razões para que os estudos 
não sejam considerados idênticos quanto ao efeito do tratamen-
to como, por exemplo, se o interesse for estudos em que está 
sendo testada a eficácia de uma droga, exercício ou dispositivo, 
pois, entre eles, pode haver diferença nos grupos de pessoas se-
lecionadas, um grupo do estudo pode ser mais saudável, a faixa 
etária dos pacientes pode variar de estudo para estudo, a classe 
social pode ser diferente, entre outros fatores que podem in-
fluenciar para que o efeito do tratamento seja diferente entre os 
estudos. Quando isso acontece, estas diferenças devem ser inves-
tigadas, e alternativas como metanálise em subgrupos e metar-
regressão devem ser consideradas. A alternativa, nesta situação, 
é a utilização de um modelo de efeitos aleatórios, que considera 
a existência não apenas da variação dentro de cada estudo, mas 
também a variação entre os estudos, ou seja, ele considera que os 
efeitos dos estudos não são iguais, mas que são conectados por 
meio de uma distribuição de probabilidade, geralmente suposta 
como normal.(1,12-14)

ESCOLHA DO MODELO 

O modelo de efeito fixo é adequado quando acreditamos 
que o efeito de tratamento é idêntico entre os estudos, quando 
o objetivo for estimar um efeito de tratamento para uma popu-
lação específica e não extrapolar para outras populações.(1,12-14)

O modelo de efeitos aleatórios pode ser utilizado se combi-
nar vários estudos que têm o mesmo objetivo, mas que não 
foram conduzidos da mesma maneira. Neste caso, é possível 
extrapolar para outras populações, o que torna a análise mais 
abrangente. Um ponto que deve ser verificado é que, se o nú-
mero de estudos for muito pequeno, a estimativa da variância 
entre os estudos não terá uma boa precisão. Neste caso devem-se 
relatar os efeitos separados, e não como uma medida-resumo, 

e utilizar um modelo de efeito fixo, e não fazer inferências para 
outras populações. Podemos também utilizar a abordagem Baye-
siana, com a estimativa da variância entre os estudos podendo 
ser baseada também em dados externos aos estudos utilizados. 
Quanto à heterogeneidade, ela ajuda na escolha do modelo, 
mas não é determinante.(1,12-14) 

ABORDAGEM BAYESIANA

O método bayesiano na metanálise é uma técnica recente 
que ainda vem sendo explorada. Suas vantagens básicas para a 
preferência são: (I) a possibilidade de considerar o conhecimen-
to prévio, (II) a flexibilidade da modelagem e a (III) naturalida-
de da interpretação dos resultados. No enfoque da metanálise, 
quando o número de estudos selecionados na revisão sistemática 
é pequeno, têm-se dificuldades de estimar as medidas de efeito 
metanalíticas por meio da teoria clássica, pois esta depende de 
pressupostos assintóticos. Nestes casos, a metanálise bayesiana 
também é sugerida como uma possível solução para obtenção de 
estimativas combinadas mais confiáveis. O quadro 4 mostra breve 
comparação entre inferência clássica e inferência Bayesiana.(1,5,15)

A estatística bayesiana pode ser considerada um processo de 
diminuição de incerteza sobre o desconhecido, que se baseia em 
dados estatísticos e em evidências prévias.

METANÁLISE DE SUBGRUPOS

A metanálise é utilizada para se estimar o efeito médio do tra-
ta mento, mas, por mais bem feita que seja a revisão sistemática, 
ainda pode haver diferenças significativas entre os estudos: trata-
mento aplicado, qualidade do controle, estimador utilizado, etc.; 
diferenças que devem não apenas ser consideradas no planeja-
mento da metanálise, mas também explicadas.(1,12-16)

A metanálise de subgrupos é feita pela distinção de grupos 
de estudos. Trata-se de um método de segmentação de tal modo 
que exista grande homogeneidade dentro de cada grupo e hete-
rogeneidade entre eles. É feita uma comparação aos estudos in-
dividuais, que têm um maior poder estatístico de detectar uma 
possível existência de subgrupos com efeitos diferentes, não de-
tectados pelos estudos individuais, ou ainda refutar a alegação de 
efeitos dependentes de subgrupos. No entanto, o tamanho amos-

Quadro 4. Comparação entre inferência clássica e inferência bayesiana.(15-16)

inferência clássica inferência bayesiana
O parâmetro desconhecido é 
considerado uma constante 
fixa

O parâmetro desconhecido é 
considerado uma variável aleatória 
que segue uma distribuição a priori

É considerada somente a 
informação amostral por 
meio da verossimilhança

Podem-se considerar, a priori, 
informações de estudos anteriores, 

conhecimento pessoal etc.
Não se pode falar em 
probabilidade para as 
estimativas dos intervalos 
de confiança

Pode-se falar em probabilidade 
para as estimativas dos intervalos 

de credibilidade
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tral em análise de subgrupos é frequentemente menor e, por isso, 
essas análises geralmente perdem em poder estatística.(1,12-16)

Em um conjunto de estudos clínicos no qual exista a inter-
venção de diferentes drogas nos grupos de tratamento, o obje tivo 
é realizar uma metanálise para a medida de efeito, mas deve-se 
considerar previamente uma análise de agrupamento para que 
esta heterogeneidade seja explicada. Com isto, deve-se definir 
o modelo de efeito a ser considerado em cada subgrupo: efei-
to fixo (quando não há heterogeneidade significativa dentro do 
subgrupo) ou efeitos aleatórios (quando há heterogeneidade). 
Nestes modelos, o efeito do tratamento é avaliado no subgrupo 
definido ou em um subgrupo complementar.(1,12-16)

Na análise bayesiana, uma das vantagens sobre o enfoque 
clássico é a possibilidade de estimar o chamado intervalo de cre-
dibilidade fornecido por meio da distribuição a posteriori, e ou-
tra vantagem agregada à distribuição a posteriori é o cálculo de 
probabilidades. Com isto, é possível saber qual a probabilidade 
do odds tratamento ser maior que o odds controle, ou seja, além 
da estimativa pontual e do intervalo de credibilidade, também 
temos como resultados as probabilidades de ocorrências do odds 
ratio. No modelo de análise de subgrupos sob enfoque bayesiano, 
estas vantagens são estendidas para a diferença entre os subgru-
pos e, com isto, pode-se obter a estimativa para o intervalo de 
credibilidade e a probabilidade da diferença entre os subgrupos, 
o que não é possível no enfoque clássico.(1,12-16)

MODELO DE EFEITO FIXO EM METANÁLISE DE 
SUB GRUPOS

O modelo de efeito fixo em metanálise de subgrupos possui 
as mesmas considerações vistas anteriormente. As diferenças entre 
os estudos são devidas apenas à variabilidade interna de cada um, 
isto é, a variabilidade entre os estudos é considerada nula.(1,12-16)

MODELO DE EFEITO ALEATÓRIO EM METANÁLISE 
DE SUBGRUPOS

O modelo de efeitos aleatórios considera a variação dentro 
de cada estudo e a variação entre os estudos. Pode-se especificar 
o modelo de efeitos aleatórios para subgrupos da forma de um 
modelo hierárquico.(1,12-16)

METARREGRESSÃO

A metarregressão é uma técnica utilizada para verificar se as 
características dos estudos empregados na análise de sensibilida-
de em metanálises permitem avaliar o impacto das covariáveis 
no resultado metanalisado, por meio de técnicas de regressão 
e, com isso, explicar a heterogeneidade existente entre estudos. 
A variável dependente é o tamanho do efeito, e as covariáveis 
são as características presentes nos estudos, por exemplo: ida-
de, proporção de indivíduos, duração dos estudos, número de 
terapêuticas etc. Na metarregressão, o número de covariáveis a 
incluir está limitado ao número de estudos considerados na me-
tanálise. Ideal mente deve ser utilizada uma covariável por cada 
dez estudos.(1)

HETEROGENEIDADE

Em estudos de metanálise, quando consideramos que a va-
riabilidade entre os estudos não é apenas aleatória, dizemos que 
os estudos são heterogêneos. A avaliação sobre heterogeneidade 
tem papel fundamental na escolha do modelo de metanálise e 
deve ser realizada antes da escolha do modelo.(1,12-16)

As maneiras mais utilizadas de se verificar a existência de 
heterogeneidade em metanálises são pelo teste Q de Cochran ou 
pela estatística I² de Higgins e Thompson. Quando nos referi-
mos à heterogeneidade em medidas de efeito, pensamos em sua 
verdadeira variação, mas essa variação é constituída da verdadeira 
heterogeneidade e também do erro aleatório.(1,12-16)

Separação da variação

Os efeitos observados variam pela heterogeneidade na medida 
de efeito e também pelo erro aleatório dentro do estudo. Para 
quan tificar a heterogeneidade, é necessário separar a variação 
nesses dois componentes.(1,12-16)

Para separar essas variações, é necessário calcular a variação 
total observada de estudo a estudo e estimar o quanto os efeitos 
observados devem variar supondo homogeneidade entre os es-
tudos e, então, calcular o excesso de variação pela diferença da 
va riação total pela variação, supondo homogeneidade − esta é a 
heterogeneidade.(1,12-16)

teste Q de Cochran
O teste Q de Cochran apresenta como hipótese nula a afirma-

ção de que os estudos são homogêneos. Uma deficiência deste 
teste é possuir um baixo poder quando o número de estudos que 
compõem a metanálise é pequeno. Por outro lado, quando o 
número de estudos é muito grande, ele pode detectar uma falsa 
heterogeneidade.(1,12-16)

estatística i2

A estatística I2 foi proposta como uma forma mais direta de 
verificar a existência de heterogeneidade por meio de proporção. 
Quando o valor for negativo, ele é igualado a zero. A signifi-
cância de I2 é equivalente a significância de Q. Na estatística I2 
uma escala em que um valor de I2 próximo a 0% indica não 
heterogeneidade entre os estudos, próximo a 25% indica baixa 
he terogeneidade, próximo a 50% indica heterogeneidade mo-
derada e próximo a 75% indica alta heterogeneidade entre os 
estudos.(1,12-16)

Forest plot
O forest plot, ou gráfico floresta, é um gráfico que mostra 

in formações individuais de cada estudo incluído na metanálise 
e também da medida metanalítica. Para cada estudo, o gráfico 
apresenta a medida de efeito e seu intervalo de confiança, sendo 
que a medida de efeito é representada por um símbolo que pode 
ser um quadrado, um círculo, ou outra figura dependendo do 
software. O tamanho deste símbolo é proporcional ao peso do 
estudo na metanálise, quanto maior o peso, maior o tamanho 
do símbolo da medida de efeito. Também é exibida em torno da 
medida de efeito uma linha horizontal, que é seu intervalo de 
confiança, sendo que, quanto maior esta linha, maior é a varia-
bilidade dentro do estudo.(1,12-17)



Compreendendo os estudos de metanálise na pesquisa clínica

249Rev Soc Bras Clin Med. 2016 out-dez;14(4):245-9

CONCLUSÃO

Este artigo abordou as questões básicas de uma metanálise, 
como as medidas de efeito, os modelos de efeito fixo e de efeitos 
aleatórios, como identificar heterogeneidade, análise bayesiana e 
de subgrupos entre os estudos e de como escolher o modelo a ser 
utilizado na área da saúde. A compreensão desta da metodologia 
e interpretação da metanálise é de fundamental importância em 
pesquisa na área da saúde.
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