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Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e a valorização 
do clínico
Journal of the Brazilian Society of Clinical Medicine and the valuation of the 
clinician

O início deste editorial do segundo volume da Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica será com a pergunta: qual 
seria o médico imprescindível em qualquer serviço de saúde? Não tenha dúvida que a resposta seria: o clínico, resposta esta dada 
por qualquer segmento da sociedade a que ela fosse formulada, com quase total certeza. O fato advém de que o clínico é capaz de 
resolver a maioria dos problemas de saúde, independentemente do gênero, idade, cor e classe social do paciente, até determinada 
complexidade, indicando os demais especialistas, quando assim achar necessário. Tomando como exemplo o serviço de atendimento 
de urgência em que os médicos cirurgiões, pediatras, obstetras entre outros, ficam em seus devidos serviços, aguardando o chamado 
do clínico que dá o primeiro atendimento ao doente. Também, nos atendimentos básicos à saúde, quando se reclama da falta de 
“médicos” a referência nunca é aos especialistas, mas sim ao clínico. Então, porque a necessidade de uma campanha de valorização 
do clínico, como está sendo executada pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, em várias frentes de atuação? O fato é que parece 
estar implícito na condição do clínico a sua presença imprescindível, tornando-o obrigatório e, consequentemente, não valorizado, 
pouco valorizado ou reconhecido, mas quase nunca expressado este reconhecimento. Assim, faz-se necessário que, periodicamente, 
seja chamada a atenção para as qualidades que diferenciam os clínicos dos demais especialistas médicos e sua importância para o 
atendimento à saúde em todos os segmentos da população. Neste sentido, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica tem exercido 
importante papel, procurando tornar visível o valor que o clínico tem, como a realização desta atual campanha. Entenda-se que a 
Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica seja um dos meios pelos quais se consegue valorizar o clínico, uma vez que a eles 
são fornecidos os conhecimentos científicos produzidos pelos colegas autores dos trabalhos publicados. Diferentemente dos periódi-
cos médicos editorados pelas demais sociedades de especialidades, a Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica é pluralista ao 
publicar temas abordando todos os segmentos do conhecimento médico, universo do atendimento do clínico, que não segmenta o 
doente em órgãos, aparelhos ou sistemas, mas sim atendendo-o de forma holística. O volume de número 1 da Revista da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica, ano de 2018, confirma esta assertiva, uma vez que abrange assuntos variados envolvendo as doenças 
do colágeno, infecciosas, metabólicas, degenerativas, tratamento alternativo, qualidade de vida e espiritualidade, nos sete artigos 
originais publicados. Cabe chamar a atenção para a aplicabilidade prática como o tema abordado pelo estudo da “Doença arterial 
obstrutiva assintomática e índice tornozelo-braquial em pacientes com diabetes mellitus tipo 2”(1) . Através deste método de baixo 
custo, fácil operacionalidade, não invasivo e de alta aceitabilidade, os autores observaram uma alta frequência de alteração no índice 
tornozelo-braquial em indivíduos assintomáticos, mas com fatores de risco para doença obstrutiva em diabéticos tipo 2. Tal método 
é factível de ser realizado em atendimento clínico e poderá ser de utilidade aos leitores da revista. Atendendo ao escopo da Revista da 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica os temas dos artigos publicados neste volume 1 preenchem o que já foi dito neste editorial, 
porque eles abordam o doente como um todo, uma vez que a qualidade de vida, espiritualidade e religiosidade foram avaliadas em 
doentes renais crônicos em diálise (Leimig e cols)(2). A conclusão dos autores é que os indicadores de espiritualidade, religiosidade e 
esperança de vida surgem como medidas de enfrentamento positivo para as dificuldades, quando satisfatórios, como demonstrado 
pelos questionários específicos para vários domínios aplicados a 139 doentes de um centro médico de Recife-PE. As demais sessões da 
Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, relatos de casos e revisões, complementam a valorização do clínico, uma vez que o 
dia a dia deste profissional médico se constitui de “casos” e a sessão é prestigiada pela revista. Acredita-se que eles possam contribuir 
em muito com os colegas ao se espelharem nos relatos publicados para a prática diária da medicina. As revisões, com temas tão varia-
dos quantos as demais sessões, corroboram nesta valorização ao propiciar aos colegas clínicos as atualizações de forma ampla e rápida. 
A Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica tem sido o veículo de divulgação dos trabalhos apresentados nos congressos da 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica que foram premiados como os melhores. O congresso brasileiro da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica recebe, em média, 1200 resumos de trabalhos científicos por edição. Seria impossível a publicação de todos e, assim, 
em sessão especial, são publicados os que recebem premiação como os melhores posters e temas livres, possibilitando aos clínicos o 
acesso a estes artigos. Entende-se, assim, que a Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica tem sido uma forma de valorização 
do clínico no seu formato editorial atual, rumo à maturidade, uma vez que completou 15 anos de existência em 2017. Encerrando 
este editorial cumpre lembrar que a melhor forma de valorização do clínico foi encontrada pelo Professor Antônio Carlos Lopes ao 
fundar a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, dando a todos nós um “porto seguro”.
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RESUMO

OBJETIVO: Avaliar a adesão dos plantonistas da emergência 
na aplicação de um protocolo de dor torácica e o impacto no 
índice de mortalidade por infarto agudo do miocárdio. MÉ-
TODOS: Estudo retrospectivo, realizado de maio de 2016 até 
maio de 2017. Os dados foram obtidos por relatórios do sis-
tema TASY e mostram todas as admissões por queixa de dor 
torácica, segundo a CID10. Estas admissões foram tabuladas 
em planilha Excel. RESULTADOS: Dos 1.657 pacientes com 
entrada na emergência clínica por queixa de dor torácica, 471 
apresentavam síndrome coronariana. Na amostra, 67,39% 
dos pacientes eram do sexo masculino, com média de idade 
de 59,72 anos. Destes, 92 (19,96%) foram diagnosticados 
com infarto agudo do miocárdio, 30 (28,26%) apresentavam 
supradesnivelamento do segmento ST e 62 (71,74%) foram 
diagnosticados como infarto agudo do miocárdio sem supra-
desnivelamento do segmento ST. Todos os casos que necessita-
ram de angioplastia tiveram o procedimento executado dentro 
do prazo estabelecido pelas diretrizes internacionais. Recebe-
ram aspirina profilática 469 (99,57%) pacientes. A mortalida-
de dos pacientes internados com infarto agudo do miocárdio 
foi de 2,17%. CONCLUSÃO: O gerenciamento deste proto-
colo permite mapear o processo, bem como verificar eficácia, 
pontos fortes e fracos, e os riscos.

Descritores: Infarto do miocárdio/mortalidade; Síndrome corona-
riana aguda/mortalidade; Dor no peito/complicações; Qualidade 
da assistência à saúde; Protocolos clínicos

ABSTRACT

OBJECTIVE: To evaluate the adherence of emergency doctors 
to the application of the chest pain protocol, and the impact on 
mortality rate from acute myocardial infarction. METHODS: 
This is a retrospective study performed from May 2016 to 
May 2017. Data were obtained from TASY reports and show 
all admissions for chest pain complaints (ICD-10). These 
admissions were tabulated in Excel spreadsheet. RESULTS: Of 
the 1.657 patients admitted to the clinical emergency due to 
a complaint of chest pain, 471 had a coronary syndrome. In 
the sample, 67.39% of patients were male, with a mean age of 
59.72 years. Of these, 92 (19.96%) were diagnosed with acute 
myocardial infarction, 30 (28.26%) presented ST segment 
elevation, and 62 (71.74%) were diagnosed as acute myocardial 
infarction without ST segment elevation. All cases requiring 
angioplasty had the procedure performed within the period 
established by the international guidelines. Of the patients, 
469 (99.57%) received prophylactic aspirin. The mortality 
of patients hospitalized with acute myocardial infarction was 
2.17%. CONCLUSION: The management of this protocol 
allows mapping the process, checking efficacy, strengths, 
weaknesses, and risks.

Keywords: Myocardial infarction/mortality; Acute coronary 
syndrome/mortality; Chest pain/complications; Quality of 
health care; Clinical protocols

INTRODUÇÃO

A palavra “qualidade” vem do latim qualitate(1) e pode ser am-
plamente interpretada. Um de seus significados quer dizer “su-
perioridade, excelência”. É um termo subjetivo, que também 
pode estar relacionado às percepções de um indivíduo, grupo 
ou serviço. 

O diagnóstico correto e precoce da síndrome coronariana(2,3) 

aguda, juntamente do gerenciamento do protocolo(4) de dor to-
rácica, pode diminuir a mortalidade por infarto agudo do mio-
cárdio (IAM). No setor de emergência, os médicos plantonistas 
aplicam o protocolo de dor torácica no paciente, utilizado jun-
tamente da prescrição médica padrão, na qual constam os itens 
recomendados, as medicações, o eletrocardiograma (5) e os mar-
cadores bioquímicos de lesão miocárdica.(6) Este recurso deixa o 
processo mais rápido, evita erros de prescrição, múltiplas pres-
crições e retrabalho do plantonista, que este consegue obter um 
diagnóstico com maior precisão e em menor tempo. 
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Quando houver forte suspeita de IAM,(6) protocolos específi-
cos devem ser iniciados. Dentro das diretrizes e das recomenda-
ções,(4) as prescrições foram divididas em: suspeita de síndrome 
coronariana aguda (SCA);(6) dor torácica – rota de baixo risco;(6) 

dor torácica – rota de alto risco;(7) e dor torácica – supradesnive-
lamento do segmento ST.(7)

Dentro do protocolo para atendimento de casos de dor torá-
cica, há o fluxograma com orientação a ser seguido na assistência 
ao paciente com sinais e sintomas sugestivos de SCA.

No setor de gerenciamento de protocolos, por meio da emis-
são de um relatório, utilizando sistema Tasy, tem-se a busca ativa 
de todos os pacientes com algum tipo de dor torácica, utilizando 
a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacio-
nados à Saúde (CID10). A partir deste relatório, realiza-se a 
análise qualitativa dos dados, obtidos do prontuário do paciente. 
Com estas informações, são avaliadas as condutas tomadas desde 
o momento em que o paciente adentra a emergência até o desfe-
cho clínico, sendo importante monitorar o tempo de realização 
do eletroencefalograma, a prescrição das medicações iniciais, os 
marcadores bioquímicos e, na necessidade intervenção do hemo-
dinanicista, monitorar o tempo transcorrido até a realização do 
cateterismo/angioplastia. Assim, obtemos indicadores que auxi-
liam a avaliar a qualidade do serviço, comparando o resultado 
ob tido ao benchmark proposto pelas melhores referências atuais. 
Tais dados são a base de indicadores de processo e de qualidade.(8) 

O objetivo deste estudo foi avaliar a adesão dos plantonistas 
da emergência na aplicação de um protocolo de dor torácica e o 
impacto no índice de mortalidade por IAM.

MÉTODOS

Este artigo é o resultado da experiência profissional dos pes-
quisadores aliada a um embasamento teórico de diretrizes assis-
tenciais,(9,10) caracterizado como uma pesquisa de natureza apli-
cada, que visa gerar conhecimento para aplicação prática, dirigida 
à solução de problemas específicos.

O estudo foi conduzido em uma instituição privada de Joinville 
(SC), no período de 1 ano, de maio de 2016 a maio de 2017.

Os dados foram extraídos do setor de gerenciamento de pro-
tocolos assistenciais, com base em informações retiradas de rela-
tórios do sistema TASY que mostram os atendimentos emergen-
ciais de pacientes com queixa de dor torácica, CID10 pertinente 
à suspeita de SCA, que realizaram eletrocardiograma (ECG), e 
avaliação do prontuário eletrônico do paciente. Posteriormente, 
os dados relevantes foram tabulados em planilha Excel.

Menores de 18 anos foram excluídos da amostra. 

RESULTADOS 

Dos 1.657 pacientes com entrada no pronto atendimento hos-
pitalar com queixa de dor torácica, 471 (28,42%) apresentaram 
SCA. Dentre estes, 92 (19,96%) pacientes foram diagnostica-
dos com IAM (Figura 1). Dos pacientes que apesentaram SCA, 
469 (99,57%) receberam ácido acetilsalicílico (AAS) profilático 
(Figura 2). 

SCA: síndrome coronariana aguda; IAM: infarto agudo do mio-
cárdio.
Figura 1. Dor torácica na emergência no adulto. 

Figura 2. Utilização de ácido acetilsalicílico (AAS) na suspeita 
de síndrome coronariana aguda.

IAMCST: infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento 
do ST; IAMSST: infarto agudo do miocárdio sem supradesnive-
lamento do ST.
Figura 3. Tipos de infarto agudo do miocárdio vs. óbitos. 

Os IAM foram divididos em IAM com supradesnivelamento do 
segmento ST, (28,26%) e sem supradesnivelamento (71,74%) 
(Figura 3). Todos os casos que necessitaram de angioplastia ti-
veram o procedimento executado com sucesso. A mortalidade 
dos pacientes internados com IAM foi de 2,17%. A maioria dos 
pacientes que foram a óbito era do sexo masculino (67,39%) 
com média de idade de 59,72 anos.
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DISCUSSÃO

Comparando a média da mortalidade anual obtida neste es-
tudo (2,17%) com os dados da Associação Nacional dos Hospi-
tais Privados (ANAHP), a média internacional foi de 15% e da 
ANAHP foi de 5,5% no ano de 2015, de modo que os resultados 
deste estudo foram positivos. Utilizar diretrizes e protocolos de 
entidades reconhecidas reduz a variabilidade das condutas clí-
nicas, traz segurança ao médico e contribui para a diminuição 
do tempo entre a entrada do paciente ao hospital até o diagnós-
tico. Este o ponto é crucial para o paciente, pois quanto antes 
receber o tratamento adequado, maior a preservação do músculo 
cardíaco.

CONCLUSÃO

A adesão ao protocolo assistencial, embasada em evidências 
científicas, impacta positivamente nos números obtidos, aumenta 
a sobrevida do paciente com qualidade e diminui a mortalidade, 
sendo condizente com o principal objetivo na assistência ao pa-
ciente, que é sua segurança.
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RESUMO

OBJETIVO: Avaliar se o acompanhamento pela equipe de cui-
dados paliativos durante a internação hospitalar associa-se com 
o desfecho de alta hospitalar para o domicílio ou por óbito em 
pacientes jovens portadores de doenças crônicas incuráveis, des-
tacando a importância no atendimento desta faixa etária. MÉ-
TODOS: Foram coletados dados de 92 dos 601 prontuários 
do Serviço de Cuidados Paliativos de um hospital público uni-
versitário de Belo Horizonte (MG). Foram incluídos pacientes 
entre 18 e 45 anos portadores de doença crônica incurável. 
Os dados foram divididos em dois grupos: internações com 
desfecho de óbito e de alta domiciliar. Foram utilizados o teste 
qui-quadrado, o teste exato de Fisher e teste Mann-Whitney para 
análise das variáveis idade, sexo, diagnóstico primário, Escala 
de Performance Paliativa à internação e próximo à alta; indi-
cação de internação hospitalar; indicação de encaminhamento 
à equipe de cuidados paliativos e indica dores de internação 
hospitalar. RESULTADOS: Pacientes entre 18 e 45 anos cons-
tituíram 15,3% da amostra total, com média de idade de 34 
anos e predomínio do sexo feminino. Causas oncológicas re-
presentaram 94,6% dos diagnósticos. “Controle de sintomas” 
destacou-se em ambos os grupos como principal motivo de 

encaminhamento à equipe de cuidados paliativos. Na análise 
multivariada apenas os valores de Escala de Performance Palia-
tiva inicial e final foram significativos para o desfecho óbito. 
CONCLUSÃO: Estes resultados reafirmam a importância do 
preparo profissional para reconhecimento da possibilidade de 
morte em jovens e a valorização dos cuidados paliativos.

Descritores: Cuidados paliativos; Qualidade de vida; Morte; 
Adulto jovem

ABSTRACT

OBJECTIVE: To evaluate if the follow-up by the palliative 
care team during hospitalization is associated with the outcome 
of hospital discharge or death in young patients with chronic 
incurable diseases, highlighting the importance of attending 
this age group. METHODS: Data were collected from 
92 of the 601 records of the palliative care service of a 
public university hospital in the city of Belo Horizonte. 
Patients between 18 and 45 years with an incurable chronic 
disease were included. Data were divided into two groups - 
hospitalizations with death and discharge to home. Chi-square 
test, Fisher exact test, and Mann-Whitney test were used 
to evaluate the following parameters: age, gender, primary 
diagnosis, Palliative Performance Scale at hospitalization and 
near medical discharge; indication of hospital admission; 
indication of referral to the palliative care team and hospital 
admission indicators. RESULTS: Patients aged between 
18 and 45 years constituted 15.3% of the total sample, with 
a mean age of 34 years and predominance of women. 
Oncologic causes represented 94.6% of the diagnoses. The 
“control of symptoms” was highlighted in both groups as the 
main reason for referral to palliative care. In the multivariate 
analysis only the initial and final Palliative Performance Scale 
values were significant for the death outcome. CONCLUSION: 
The results reinforce the importance of professional preparation 
for recognition of the possibility of death in young people and 
valorization of palliative care.

Keywords: Palliative care; Quality of life; Death; Young adult 

INTRODUÇÃO

Cuidados paliativos (CP) é a abordagem que visa melhorar a 
qualidade de vida de pacientes (adultos e crianças) e seus fami-
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liares, que enfrentam problemas associados a doenças que amea-
çam a vida. O CP previne e alivia o sofrimento, por meio da 
identificação precoce e da avaliação correta dos pacientes, bem 
como do tratamento da dor e de outros problemas físicos, psi-
cossociais e espirituais.(1)

A literatura registra que 68% dos médicos relataram estar 
inadequadamente treinados para discutir o cuidado ao fim da vida 
com seus pacientes.(2) Este número expressivo indica possíveis 
falhas na formação dos profissionais ou, ainda, a existência de 
barreiras sociais e culturais na abordagem da finitude, tornando 
a morte um tema de difícil discussão.(3) Ainda, o número de pes-
soas com necessidade de CP aumenta progressivamente. Dados 
do Global Atlas of Palliative Care(1) mostram que, no mundo, 
em 2011, quase 30 milhões de pessoas morreram acometidas 
por doenças com demanda por CP, sendo 69% dos indivíduos 
com idade acima de 60 anos e 25% entre 15 e 59 anos de idade. 
Estes dados traduzem a importância dos CP como necessidade 
de saúde pública.(2)

Com relação aos pacientes jovens que se enquadram no perfil 
de CP, existe importante dificuldade para aceitação da limitação 
− ou, melhor, da adequação, de esforço terapêutico, uma vez que 
não é naturalmente esperado que pessoas jovens evoluam para 
óbito. Esta lógica baseia-se em conceitos culturais e religiosos. No 
entanto, “idade” não figura como critério preditor de sobrevida 
em pacientes com doenças ameaçadoras à vida, e os médicos ten-
dem a superestimar a sobrevida desses pacientes, excluindo-os da 
oportunidade de receber CP.(4)

No Brasil, ainda são poucos os estudos que buscam caracte-
rizar a atuação das equipes de CP na atenção a pacientes jovens 
hospitalizados.

Nosso objetivo foi avaliar se o acompanhamento de pacien-
tes entre 18 e 45 anos portadores de doenças crônicas incuráveis 
pela equipe de CP durante a internação hospitalar associa-se 
com desfecho de alta hospitalar para o domicílio ou por óbito.

MÉTODOS

Trata-se de estudo observacional retrospectivo, no qual fo-
ram selecionados 92 prontuários (do total de 601) do Serviço de 
Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte (MG). 
Foram incluídos prontuários de pacientes com idade entre 18 
e 45 anos, de ambos os sexos, portadores de doenças crônicas 
in curáveis, internados no hospital, acompanhados pela equipe 
hospitalar de CP. Foram analisadas também reinternações (total 
de 22), ainda que de um mesmo paciente. 

A partir dos registros, foram extraídas as seguintes variáveis 
sexo; idade; Escala de Performance Paliativa (PPS) à internação 
e próximo à alta ou óbito; diagnóstico primário; indicação de 
internação hospitalar; indicação de encaminhamento à equipe 
de CP; e indicadores de internação hospitalar, como duração (em 
dias) da internação hospitalar até a alta (óbito ou alta hospitalar), 
tempo (em dias) necessário para encaminhamento do paciente à 
equipe de CP, e duração (dias) do acompanhamento pela equipe 
de CP (do início do acompanhamento até o desfecho final da 
internação, ou seja, por quanto tempo o paciente efetivamente re-
cebeu atendimento da equipe de CP). 

A PPS é um instrumento de classificação do estado funcional 
do paciente. Inicialmente validada para pacientes oncológicos, va-
ria de 10% (paciente totalmente acamado, incapaz de qualquer 
atividade, com doença extensa, dependência completa para au-
tocuidado, sem ingesta oral, sonolento ou em coma e/ou confuso) 
a 100% (paciente com atividades do dia a dia normais, sem 
evidência de doença, independente para o autocuidado, ingesta 
oral normal e nível de consciência completo). Quanto menor 
o valor encontrado, pior o prognóstico. Correlaciona-se com o 
prognóstico do paciente, auxiliando nas decisões clínicas.(5)

Foram feitas análises comparativas entre as variáveis duração 
da internação hospitalar e tempo necessário para o encaminha-
mento à equipe de CP com relação aos diferentes desfechos (alta 
para o domicílio e óbito), com objetivo de avaliar se houve re-
lação entre a introdução mais precoce da abordagem do CP e o 
desfecho final.

Foram utilizados o teste qui-quadrado ou o teste exato de Fisher 
para as análises envolvendo as variáveis categóricas. O teste de 
Shapiro-Wilk foi empregado para análise de normalidade das 
variáveis contínuas. Todas as variáveis apresentavam distribuição 
não normal. Por isso, para as análises das variáveis contínuas, foi 
empregado o teste de Mann-Whitney. Para a análise multivariada, 
empregamos o método de regressão logística binário, pelo mé-
todo backward, com as variáveis com valor de p<0,2 na análise 
univariada. 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFMG (CAAE: 68615817.0.3001.5119). 

RESULTADOS

Foram selecionados 92 prontuários, representando 15,3% 
do total dos atendimentos registrados pelo Serviço de Cuidados 
Paliativos. Destes, 29,3% evoluíram para o óbito, e os demais, 
para alta hospitalar.

Em relação às indicações de internação hospitalar, destaca-
ram-se “dispneia” (25% no desfecho de óbito e 13% no desfecho 
de alta) e “dor” (16% e 11%, respectivamente).

Quanto aos diagnósticos primários no sexo feminino, desta-
cam-se o câncer de mama e câncer de colo uterino, porém com 
prevalências diferentes: nas internações com alta hospitalar, o cân-
cer de mama representou 42% dos diagnósticos, enquanto o de 
colo uterino, 12%. No grupo com desfecho de óbito, o câncer 
de mama representou 17% e o de colo uterino 28%. A amostra 
mas culina mostrou um predomínio de tumores do sistema nervo-
so central (glioblastoma e astrocitoma, somando 27%) no grupo 
com desfecho de alta. Colangiocarcinoma foi o mais prevalente 
no grupo com o desfecho óbito (22%). As causas oncológicas so-
maram 94,6% dos diagnósticos (Tabela 1).

Quanto à indicação de acompanhamento pela equipe de CP, 
destacou-se o “controle de sintomas”, correspondendo a 63% das 
indicações nas internações que evoluíram para óbito e 69% nos 
casos em que o desfecho foi alta para o domicílio (p=0,924).

A média das idades nas internações foram similares nos dois 
grupos: idade média de 34,9 anos (intervalo de confiança de 
95% − IC95% 32,19-37,74) nas internações com desfecho de 
óbito; idade média de 33,5 anos (IC95% 31,54-35,5) no grupo 



Beduschi FM, Alcântara CO, Pereira FM, Pinheiro TCE, Cintra MTG, Bicalho MAC

82 Rev Soc Bras Clin Med. 2018 abr-jun;16(2):80-4

com alta para o domicílio, com valor de p=0,398. Houve predo-
minância do sexo feminino, sendo 63% no grupo com desfecho 
de alta e 67% no grupo com desfecho de óbito (p=0,744). 

O tempo de internação variou entre os grupos, sendo de 
20,59 dias (IC95% 13,20-27,99) no grupo que teve alta e 14,48 
dias (IC95% 6,78-22,18) no grupo que foi a óbito, com valor de 
p=0,281. O tempo médio para encaminhamento à equipe de CP 
no grupo que foi a óbito foi de 8,42 dias (IC95% 2,10-14,74), 
ao passo que o grupo que teve alta apresentou tempo médio de 
8,1 dias (IC95% 4,29-11,91), com valor de p=0,546. A taxa 
de readmissão hospitalar (14,8% no grupo que foi a óbito vs. 
30,8% no grupo que teve alta, com p=0,127) e se a doença de 
base era ou não oncológica não influenciou no desfecho em es-
tudo (3,7% de doença não oncológica para aqueles que foram a 
óbito vs. 6,1% no grupo que teve alta, com p=1,0).

Analisamos os valores de PPS no momento da internação hos-
pitalar e próximo à alta ou óbito. A média dos valores de PPS 
inicial foi 41,03 (IC95% 36,69-45,38) no grupo alta ao passo 
que o PPS inicial foi 29,23 (IC95% 22,2-36,27) no grupo que 
foi a óbito, com p=0,004. O PPS final foi de 43,1 (IC95% 39,38-

46,83) no grupo alta enquanto o PPS final daqueles que foram a 
óbito foi 21,92 (IC95% 17,21-26,64), p<0,001. Os resultados 
estatísticos descritivos de idade, PPS e indicadores de tempo são 
resumidos na tabela 2.

A análise multivariada, em relação ao desfecho óbito, mostrou 
razão de chance (RC) de 1,124 (IC95% 1,029-1,228; p=0,01) 
quanto ao PPS inicial e RC de 1,280 (IC95% 1,134-1,443; 
p<0,001) quanto ao PPS final. Isso significa que cada ponto redu-
zido na PPS inicial aumentou o risco de óbito em 12,4%, ao 
passo que cada ponto reduzido na escala PPS final aumentou o 
risco de óbito em 28%. O resultado desta análise multivariada 
explicou 43,4% da variância do desfecho estudado.

DISCUSSÃO 

Os resultados deste estudo apontam para diversos questio-
namentos. Um primeiro impasse relaciona-se à porcentagem de 
jovens da amostra. A falta de preparo profissional em lidar e acei-
tar a finitude humana pode ocultar a real demanda de CP, uma 
vez que profissionais de saúde tendem a superestimar a sobrevida 
de pacientes jovens.

Nesse sentido, quanto às dificuldades enfrentadas em CP, Ro-
drigues e Zago,(6) em estudo qualitativo de abordagem etnográfica, 
investigaram o enfrentamento e os estressores de equipes de CP. 
A morte em crianças e pacientes jovens apareceu nos relatos dos 
profissionais como fator de maior estresse emocional, associado 
a maior dificuldade, diante da impotência do cuidado, em aceitar 
a limitação e a morte nessa faixa etária. 

O predomínio do sexo feminino, associado a diagnósticos atri-
buídos aos cânceres de mama e de colo uterino, passíveis de 
diagnóstico precoce por métodos de rastreio, sugere uma fragili-
dade do nosso sistema público de saúde, apontando a necessidade 
de maior investimento em prevenção e promoção de saúde. 

Os valores da PPS inicial e final foram os únicos indicadores 
com resultados significativos estatisticamente, impactando no 
desfecho do paciente. Ainda, a ausência de variação significativa 
nos valores de PPS no grupo com alta domiciliar permite inferir 
que o CP contribui para a manutenção da qualidade de vida.

Corroborando nossos resultados, estudo envolvendo pacien-
tes diagnosticados com câncer de pulmão de não pequenas célu-
las metastático comparou dois grupos: o com pacientes que re-
ceberam CP precocemente associado ao tratamento oncológico 
padrão e os que receberam apenas o tratamento oncológico padrão. 
Os autores observaram, no primeiro grupo, uma melhora na qua-
lidade de vida, menores taxas de depressão e aumento de 2 a 7 
meses na sobrevida, como desfechos secundários.(7) Houve, assim, 
contribuição para uma nova perspectiva em CP, valori zando e 
trazendo a necessidade em ser um cuidado oferecido adjunto ao 
tratamento padrão para melhores resultados clínicos.(8,9)

O tempo médio de encaminhamento ao CP levanta o ques-
tionamento sobre encaminhamentos tardios. Porém, os valores 
encontrados não foram estatisticamente significativos. São neces-
sárias mais pesquisas, envolvendo amostras maiores para resulta-
dos melhor embasados. 

Parikh et al.(8) destacam a dificuldade das equipes clínicas em 
diferenciar CP de apenas cuidados de final de vida, ou seja, pa-
cientes já próximos à morte. Trata-se, inclusive, de um impasse 

Tabela 1. Distribuição do diagnóstico oncológico

Diagnóstico n (%) Porcentagem 
válida

Porcentagem 
acumulativa

Astrocitoma 4 (4,3) 4,3 4,3
Carcinoma adenoide cístico 1 (1,1) 1,1 5,4
Colangiocarcinoma 3 (3,3) 3,3 8,7
Neoplasia de colo uterino 10 (10,9) 10,9 19,6
Neoplasia colorretal 11 (12,0) 12,0 31,5
Condrossarcoma 2 (2,2) 2,2 33,7
Neoplasia de estômago 7 (7,6) 7,6 44,6
Glioblastoma 3 (3,3) 3,3 47,8
Hepatocarcinoma 1 (1,1) 1,1 48,9
Histiocitoma fibroso 1 (1,1) 1,1 50,0
Leiomiossarcoma 1 (1,1) 1,1 51,1
Linfoma de Hodgkin 1 (1,1) 1,1 52,2
Neoplasia da mama 18 (19,6) 19,6 71,7
Neoplasia de medula 1 (1,1) 1,1 72,8
Mesotelioma 1 (1,1) 1,1 73,9
Neurofibroblastoma 2 (2,2) 2,2 77,2
Osteossarcoma 2 (2,2) 2,2 79,3
Neoplasia do ovário 1 (1,1) 1,1 80,4
Neoplasia do pênis 2 (2,2) 2,2 82,6
Pseudomixoma 1 (1,1) 1,1 83,7
Neoplasia renal 2 (2,2) 2,2 85,9
Sarcoma 6 (6,5) 6,5 92,4
Neoplasia do testículo 1 (1,1) 1,1 95,7
Tumor papilífero de tireoide 1 (1,1) 1,1 96,7
Neoplasia da vagina 3 (3,3) 3,3 100,0
Não oncológicos 5 (5,4) 5,4 100,0
Total 92 (100) 100,0
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Tabela 2. Resultados descritivos para idade, Escala de Performance Paliativa (PPS) e indicadores de tempo de internação

n Média Desvio padrão Erro padrão
IC95% para média

Mínimo Máximo
Inferior Superior

Idade (anos)
Alta 65 33,52 7,990 0,991 31,54 35,50 17 45
Óbito 27 34,96 7,008 1,349 32,19 37,74 21 45
Total 92 33,95 7,705 0,803 32,35 35,54 17 45

Primeira PPS
Alta 58 41,03 16,510 2,168 36,69 45,38 10 90
Óbito 26 29,23 17,418 3,416 22,20 36,27 10 60
Total 84 37,38 17,570 1,917 33,57 41,19 10 90

Última PPS
Alta 58 43,10 14,168 1,860 39,38 46,83 10 80
Óbito 26 21,92 11,668 2,288 17,21 26,64 10 50
Total 84 36,55 16,610 1,812 32,94 40,15 10 80

Dias de internação (total)
Alta 59 20,59 28,366 3,693 13,20 27,99 1 175
Óbito 25 14,48 18,646 3,729 6,78 22,18 1 78
Total 84 18,77 25,898 2,826 13,15 24,39 1 175

Tempo para encaminhamento ao CP (dias)
Alta 59 8,10 14,622 1,904 4,29 11,91 0 82
Óbito 26 8,42 15,647 3,069 2,10 14,74 0 64
Total 85 8,20 14,850 1,611 5,00 11,40 0 82

IC95%: intervalo de confiança de 95%; CP: cuidados paliativos.

cultural da sociedade, uma vez que CP é, muitas vezes, associado 
à ideia de fracasso.(10)

Quanto aos desfechos dos atendimentos analisados, houve 
significativa prevalência de internações com alta hospitalar. Nesse 
sentido, existe o viés de este estudo ter analisado as internações 
e reinternações. Logo, tal resultado parece estar associado tanto 
ao acompanhamento precoce de CP com reinternações, quanto à 
possibilidade de o paciente ter alta para “viver” em casa.

No entanto, mais estudos devem ser feitos, buscando com-
preender os determinantes, já que a possibilidade de alta hospi-
talar vem acompanhada do equacionamento de diversos fatores, 
como a definição do suporte social, o mecanismo de morte en-
volvido e o estágio da doença.

Por fim, destacam-se como limitações desta pesquisa o tama-
nho da amostra, referente a apenas um serviço de saúde, questio-
nando-se a representatividade e a possibilidade de ampliar os re-
sultados e conclusões aqui encontrados; a necessidade de ampliar 
a amostra para resultados estatísticos mais significativos; e o pouco 
aprofundamento na busca por respostas para os questionamen-
tos levantados: há uma demanda oculta por CP para pacientes 
jovens? Como é o preparo dos profissionais para aceitar a morte 
nestes pacientes? Quais os fatores associados ao desfecho de alta 
destes pacientes? Há associação com opção por medidas menos 
invasivas no fim de vida? 

Investigações buscando melhor compreensão das causas que 
levam aos impasses fazem-se necessárias, a fim de que interven-
ções efetivas no contexto de CP possam ser propostas com cor-
reto embasamento.

CONCLUSÃO

Este estudo caracterizou o perfil de pacientes jovens acom-
panhados por uma equipe de cuidados paliativos, permitindo 
uma ampliação do olhar sobre o tema e apontando a necessidade 
de mais pesquisas na área. A porcentagem representada por jo-
vens na amostra e a média da idade destes pacientes reafirmam 
a importância do preparo profissional para reconhecimento da 
possibilidade de morte em jovens

Espera-se, assim, contribuir para uma mudança na prática 
assistencial, salientando a importância dos cuidados paliativos 
não apenas como aqueles dos “últimos momentos de vida”, mas 
como um cuidado focado na qualidade de vida de pessoas em 
processo de adoecimento e morte, impactando na sobrevida e 
garantindo uma abordagem individualizada, compreendendo o 
paciente e atuando em todas suas esferas humanas: biológica, 
psicológica, social e espiritual. 
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RESUMO

OBJETIVO: Correlacionar os índices antropométricos, índice 
de massa corporal, circunferência da cintura e relação cintura/
quadril com a presença ou não de esteatose hepática diagnos-
ticada pela ultrassonografia. MÉTODOS: Trata-se de estudo 
descritivo, prospectivo, com abordagem analítica quantitativa, 
realizado após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
com Seres Humanos. A amostra contou com 166 pacientes, de 
ambos os sexos, de 18 a 80 anos de idade. Os pacientes foram 
diagnosticados como portadores ou não de esteatose hepática 
na ultrassonografia, e foram analisados os fatores antropomé-
tricos citados. Os dados foram analisados por meio do software 
IBM Stastical Package for Social Science, versão 22.0, para  
Windows, e o nível de significância utilizado foi p<0,05. A aná-
lise das variáveis categóricas foi realizada aplicando-se o teste 
qui-quadrado de Pearson ou teste exato de Fisher. RESULTA-
DOS: Foram avaliados 166 pacientes pela ultrassonografia e, 
destes, 39,1% apresentaram esteatose hepática. A presença ou 
não de esteatose foi correlacionada com os índices antropomé-
tricos, e foi obtido resultado estatisticamente significativo para 
todos estes índices (p<0,0001). A correlação com a gravidade 
da doença apresentou resultado significativo apenas para a rela-
ção cintura/quadril (p=0,0214) e para a circunferência da cin-
tura (p=0,004). CONCLUSÃO: Houve correlação estatistica-

mente significativa dos índices antropométricos com a presença 
ou não de esteatose hepática; circunferência da cintura e relação 
cintura/quadril foram os índices estatisticamente significati-
vos para graus mais avançados, o que mostra a importância da  
obesidade abdominal na patogênese da doença hepática gordu-
rosa não alcoólica.

Descritores: Fígado gorduroso; Ultrassonografia; Antropometria; 
Obesidade; Síndrome metabólica

ABSTRACT

OBJECTIVE: To correlate the anthropometric indexes  body 
mass index (BMI), waist circumference, and waist/hip ratio 
with the presence or absence of hepatic steatosis diagnosed 
with ultrasonography. METHODS: This is a descriptive, 
prospective study with a quantitative analytical approach, 
carried out after approval by the Human Research Ethics 
Committee. The sample consisted of 166 patients, of both 
genders, from 18 to 80 years of age. Patients were diagnosed, 
through ultrasonography, as having or not having hepatic 
steatosis and the above-mentioned anthropometric indexes 
were analyzed. Data was analyzed using the IBM Statistical 
Package for Social Science® 22.0 software for Windows, and 
the level of significance used was p<0.05. The analysis of the 
categorical variables was carried out with the application of 
either Pearson’s chi-squared test or Fisher’s exact test. RESULTS: 
Of the 166 patients evaluated with ultrasonography, 39.1% 
had hepatic steatosis. The presence or absence of steatosis 
was correlated with the anthropometric indexes and all of 
those correlations obtained a statistically significant result 
(p<0.0001). The correlation with disease severity presented a 
significant result only for the waist/hip ratio (p=0.0214) and 
waist circumference (p=0.004). CONCLUSION: There was a 
statistically significant correlation between the anthropometric 
indices and the presence or absence of hepatic steatosis, 
where the waist circumference and waist-to-hip ratio were 
statistically significant indexes for more advanced degrees of 
the disease, showing the importance of abdominal obesity in 
the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease.

Keywords: Fatty liver; Ultrasonography; Anthropometry; Obesity; 
Metabolic syndrome
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INTRODUÇÃO

A obesidade é uma doença multifatorial, caracterizada por 
excesso de gordura corporal, que resulta de um estilo de vida 
poupador de energia em fundo poligênico predisposto.(1) Segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), a patologia é uma 
epidemia global, sendo estimado que 19 bilhões dos adultos te-
nham sobrepeso e, destes, 600 milhões são obesos.(2) O aumento 
de sua incidência está relacionado aos padrões de alimentação, 
às mudanças do estilo de vida e ao sedentarismo.(3)

Segundo a OMS, a obesidade é diagnosticada por índice de 
massa corporal (IMC) ≥30kg/m2 e pode ser classificada também 
como obesidade mórbida, que é o grupo que mais cresce, por 
um IMC ≥40kg/m2.(2) O IMC é o parâmetro mais utilizado para 
o diagnóstico da patologia e pode estratificar os pacientes como 
obesos, com sobrepeso ou peso normal. Além disso, as diretri-
zes da OMS indicam que medidas alternativas, como circunfe-
rência da cintura (CC) e relação cintura/quadril (RCQ), têm 
se mostrado superiores ao IMC para predizer complicações da 
obesidade. Entretanto, existem divergências na literatura para 
estabelecer o melhor método antropométrico.(4)

O desenvolvimento das complicações da obesidade ocorre 
por mecanismos complexos, dos quais participam numerosas 
adipocinas, hormônios e citocinas, tendo, muitas vezes, o fígado 
como órgão-alvo. Estas adipocinas, quando desequilibradas, 
promovem estado pró-inflamatório e resistente à insulina, o que 
contribui para a patogênese da doença hepática gordurosa não 
alcoólica (DHGNA), patologia que acomete de 73 a 90% dos 
pacientes obesos.(5,6)

A DHGNA caracteriza-se pela deposição de lipídeos no pa-
rênquima hepático, excedendo 5% do peso do órgão, na ausên-
cia de etiologias virais, alcoólicas ou metabólicas. Várias classes 
de lipídeos podem se acumular no fígado, porém o triglicerídeo 
é o mais encontrado na infiltração gordurosa. Esta doença com-
preende um amplo espectro de patologias, que vai desde a estea-
tose simples à esteato-hepatite e à cirrose, que podem evoluir 
para o carcinoma hepatocelular.(7)

 Em relação ao diagnóstico da DHGNA, a biópsia hepática 
é o método padrão-ouro, mas consiste em procedimento caro e 
invasivo, com risco de complicações. Assim, a utilização de exa-
me de imagem, como a ultrassonografia abdominal, é uma boa 
alternativa para diagnóstico da esteatose, pois representa baixo 
custo, quando comparado a outros métodos de imagem.(8)

O objetivo deste estudo foi correlacionar o IMC, a CC e a 
RCQ com a presença ou não de esteatose hepática pela ultrasso-
nografia.

MÉTODOS 
Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo, com aborda-

gem analítica quantitativa. Os dados foram coletados durante o 
período de janeiro a junho de 2017 em um serviço de ultrasso-
nografia do município de Aracaju (SE), após a aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tiradentes, sob 
parecer no 2.190.110. O exame de ultrassonografia abdominal 
utilizou um aparelho com boa resolução de imagem com trans-
dutor convexo, dinâmico (com formação da imagem contínua 
e automática), de frequência de 3,75MHz. Os pacientes foram 
examinados pelo mesmo médico.

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, de 18 a 80 anos 
de idade, com consumo de álcool <30g ao dia. Foram excluídos 
portadores de neoplasias malignas, hepatopatias prévias ou com 
deficiência cognitiva.

Os pacientes realizaram preparo adequado com jejum de, no 
mínimo, 6 horas e usaram antiflatulento. Na ultrassonografia, o 
parênquima hepático foi analisado e classificado nos seguintes 
graus da esteatose hepática: grau zero, se ecogenicidade normal; 1, 
se esteatose leve, com visualização de ecos finos do parênquima 
hepático, visualização normal do diafragma e de vasos intra-he-
páticos; 2, se esteatose moderada, com aumento difuso dos ecos 
finos, visualização prejudicada dos vasos intra-hepáticos e dia-
fragma; 3, se esteatose acentuada, com aumento importante dos 
ecos finos, com visualização prejudicada ou ausência dos vasos 
intra-hepáticos.(9)

Todos os pacientes tiveram suas medidas antropométricas 
(IMC, CC e RCQ) analisadas. Os dados de peso e altura foram 
utilizados para o cálculo do IMC, que foi calculado pelo índice 
de Quetelet (razão entre o peso corpóreo em quilograma e altura 
em metro ao quadrado), sendo classificados segundo critério da 
OMS em normal até 24,9, sobrepeso de 25 a 29,9, obesidade 
grau I ou leve de 30 a 34,9, obesidade grau II ou moderada de 
35 a 39,9 e obesidade grau III ou grave ≥40.(10) A CC foi medida 
com o paciente em pé, utilizando uma fita métrica inelástica no 
nível do ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca.(11) 
Para a aferição da circunferência quadril, esta fita mediu a região 
da maior circunferência determinada pelo glúteo em pacientes 
em pé e com os pés unidos. A RCQ foi avaliada no estudo com 
a divisão da CC pela circunferência do quadril.(12)

Os pacientes foram estabelecidos pela presença ou não de 
esteatose hepática à ultrassonografia, tendo sido comparados 
quanto às variáveis IMC, CC e RCQ. Os dados foram plani-
lhados e analisados no IBM Stastical Package for Social Science, 
versão 22.0, para Windows (Armonk, Nova Iorque, Estados 
Unidos), e o nível de significância utilizado foi p<0,05. A aná-
lise das variáveis categóricas foi realizada aplicando-se o teste 
qui-quadrado de Pearson ou teste exato de Fisher, quando mais 
adequado.

RESULTADOS

A amostra foi formada por 182 pacientes, dos quais 8 foram 
excluídos por serem portadores de neoplasias malignas, 3 por 
deficiência cognitiva e 5 por  hepatopatias prévias. Logo, foi ava-
liado um total de 166 pacientes por ultrassonografia quanto à 
presença ou não de esteatose hepática, e suas respectivas medidas 
antropométricas foram tabuladas. Em análise inicial, podemos 
perceber que 39,1% dos pacientes avaliados apresentaram algum 
grau da esteatose hepática.

Dentre os pacientes com esteatose hepática, quando realizada 
a demografia estatística quanto ao grau, 44,6% apresentaram grau 
1; 47,7% grau 2; e 7,7% grau 3.

A análise dos pacientes em pesquisa demonstrou IMC médio 
da amostra de 28,1kg/m². Quando analisamos o IMC dos pacientes 
que não apresentavam a patologia, o resultado médio apresentado 
foi de 24,6kg/m². Obteve-se como média para o grau 1 IMC de 
31,3kg/m²; para o grau 2, 33,5kg/m²; e, para o grau 3, 33,7kg/m².
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Quando avaliada a obesidade por meio do IMC, foram iden-
tificados 56 pacientes com IMC ≥30kg/m², o que correspondeu a 
33,7% dos pacientes avaliados. Dentre os obesos, 82,1% apresen-
tavam algum grau de esteatose hepática. Em contrapartida, quan-
do avaliada a presença de pacientes com esteatose hepática em não 
obesos (IMC <30kg/m²), foi encontrada prevalência de 17,2%.

Avaliando-se a medida da CC, houve prevalência de 33,7% 
dos pacientes com CC maior que 100cm. Destes, 82,1%  apre-
sentavam esteatose hepática.

A presença ou não de esteatose foi, posteriormente, correla-
cionada com as variáveis antropométricas  IMC, RCQ e CC. As 
três variáveis apresentaram resultados significativos estatísticos 
(p<0,05) para a correlação proposta (Tabela 1).

A análise da correlação entre o IMC e o grau de esteatose 
demonstrou resultado estatisticamente não significativo para o 
IMC (p=0,09). Por sua vez, a correlação entre a CC e a RCQ 
apresentou resultados estatisticamente significativos com relação 
à gravidade da doença (p<0,05).

DISCUSSÃO

A obesidade está associada ao aumento geral da mortalidade 
e à diminuição do tempo de vida em até 20 anos. Considerado 
como um estado de inflamação crônica de baixo grau, a obesi-
dade tem sido associada a complicações como diabetes tipo 2, 
doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral.(2,13) Estudos 
epidemiológicos mostram que a obesidade colabora para um 
espectro de tipos de câncer e, em conjunto com a resistência 
insulínica, representa fator de risco para desenvolver carcinoma 
hepatocelular.(14)

A obesidade é uma doença crônica que aumenta sua preva-
lência em adultos, adolescentes e crianças, sendo atualmente 
considerada uma epidemia global. O rastreio da obesidade pode 
identificar pacientes de risco e abrir espaço para condutas tera-
pêuticas medicamentosas e comportamentais precoces.(15)

A DHGNA, afecção prevalente em obesos, é a principal causa 
de doença hepática em todo o mundo. Fatores associados à pa-
tologia são sexo masculino, envelhecimento, hipertensão arterial 
sistêmica e diabetes. A estimativa de sua prevalência pode variar 
conforme o método e o local estudado.(16) Por ultrassonogra-
fia, em um estudo prospectivo americano com 400 pacientes, 
evidenciou-se prevalência de 46%.(17) No Brasil, em Aracaju, foi 
realizada análise prospectiva de 800 pacientes, que mostrou pre-
valência de 29,1%.(18) No presente estudo, 39,1% dos pacientes 
estudados apresentaram algum grau de esteatose hepática.

O IMC é recomendado para rastreio da obesidade em crian-
ças e adultos por ser fácil e confiável, e por fornecer uma esti-

mativa do total de gordura corporal em comparação com peso 
corporal isolado.(19) Loomis et al. mostraram que no intervalo de 
30 a 32,5 de IMC, o paciente apresenta dez vezes mais risco de 
desenvolver a DHGNA.(20) No presente estudo, a estratificação 
do IMC dos pacientes que apresentavam a esteatose hepática, 
por grau, evidenciou que quanto maior o grau de esteatose, 
maior o IMC.

Entretanto, existem limitações, uma vez que o IMC não é 
capaz de diferenciar entre tecido magro e tecido adiposo, e as 
contribuições relativas desses tecidos mudam com o avanço da 
idade.(21) No presente estudo, o IMC foi estatisticamente signi-
ficativo com a presença da patologia, mas não com os graus de 
progressão da doença.

O tipo de distribuição da gordura no corpo, especialmen-
te o acúmulo de gordura visceral, é considerado o fator mais 
importante na obesidade, DHGNA, doenças cardiovasculares e 
síndrome metabólica, por ser o tecido mais dislipidêmico e ate-
rogênico do corpo humano.(22) A CC tem sido considerada uma 
ferramenta de triagem potencial para a esteatose hepática e risco 
cardiovascular.(23,24) Estudo realizado por Clemente et al. com 
crianças e adolescentes obesos evidenciou que 72,4 e 71,9% das 
meninas e dos meninos com DHGNA, respectivamente, foram 
classificados no quartil mais alto de CC (CC>107,5cm).(25) No 
presente estudo, 82,1% dos pacientes com CC acima de 100cm 
apresentavam esteatose hepática pela ultrassonografia.

A RCQ é uma medida antropométrica proposta pela OMS 
para definir a obesidade central, com o valor de ≥0,9 para ho-
mens e ≥0,8 em mulheres, devido a mudanças hormonais na 
deposição de gordura.(4,26) Entretanto, atualmente não é reco-
mendada como parte da avaliação rotineira da obesidade pelas 
di retrizes da American Heart Association/American College of 
Car diology/The Obesity Society (AHA/ACC/TOS), pois seu uso 
isolado não oferece nenhuma vantagem sobre a circunferência 
da cintura.(27) Em um estudo realizado na China com 490 pa-
cientes, dos quais 250 tinham DHGNA, Zheng et al. demons-
traram, por meio da regressão logística, que o IMC e a RCQ 
foram fatores prognósticos efetivos da DHGNA. Além disso, 
o RCQ desempenhou um papel mais importante na previsão de 
DHGNA pela área sob a curva.(28) No presente estudo, a RCQ 
foi estatisticamente significativa para a presença de esteatose he-
pática e para sua gravidade.

CONCLUSÃO

Houve correlação estatisticamente significativa dos índices 
antropométricos estudados (índice de massa corporal, circunfe-
rência da cintura e relação cintura/quadril), com a presença ou 

Tabela 1. Correlação dos índices antropométricos, com presença ou não de esteatose hepática, e sua gravidade

Índices Média geral
Média em 

pacientes com 
esteatose

Desvio padrão geral
Desvio padrão 

em pacientes com 
esteatose

Correlação quanto 
à presença ou não 

esteatose

Correlação quanto 
ao grau de esteatose

IMC 27,633 32,301 ±4,938 ±3,581 p<0,0001 (r=0,632) p=0,0915 (r=0,197)
RC/Q 0,891 0,944 ±0,076 ±0,062 p<0,0001 (r=0,430) p=0,0214 (r=0,267)
CC 90,323 102,848 ±12,842 ±7,816 p<0,0001 (r=0,650) p=0,004 (r=0,330)
IMC: índice de massa corporal; RC/Q: relação cintura/quadril; CC: circunferência da cintura.
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não de esteatose hepática, e, dentre estes, a circunferência da cin-
tura e a relação cintura/quadril foram os índices significativos 
para graus mais avançados da doença. Estas ferramentas antro-
pométricas são acessíveis, simples e podem ajudar na triagem de 
pacientes vulneráveis a complicações decorrentes da obesidade, 
possibilitando diagnósticos e terapias precoces.
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RESUMO

OBJETIVO: Analisar estatisticamente o número de interna-
ções e mortalidade por agressão em pacientes idosos no ano de 
2016, por região brasileira, tendo em vista a carência de dados 
a este respeito na literatura especializada. MÉTODOS: Pesqui-
sa e análise de informações de saúde (TabNet), disponibilizadas 
pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde  
(DATASUS), com as variáveis: causas externas, grupo X85-Y09 
do CID10 (agressões), sexo masculino e feminino, idade ≥60 
anos, por região do Brasil no ano de 2016. RESULTADOS: 
No total, foram notificados 2.912 casos de agressão, sendo 
997 (34,19%) na Região Sudeste, 818 (28%) no Nordeste, 
371 (12,74%) no Centro-Oeste, 365 (12,5%) no Norte e 361 
(12,39%) no Sul. Dentre as notificações, 59,34% foram refe-
rentes a idosos de 60 a 69 anos, e 71,94% dos casos do sexo 
masculino. Em relação à taxa de mortalidade, o valor nacional 
foi de 7,25, sendo maior para a Região Norte (10,14), seguida 
do Sudeste (8,53), Centro-Oeste (6,74), Nordeste (5,5) e Sul 
(5,26). O maior valor foi encontrado na faixa etária de ≥80 anos 
(10,28), novamente para o sexo masculino (8,59). CONCLU-
SÃO: Apesar da legislação vigente, ainda são altos os índices de 
idosos vítimas de agressão no Brasil. Neste contexto, ressalta-se 
a importância de uma denúncia precoce, para evitar consequên-
cias mais graves ao paciente já fragilizado.

Descritores: Agressão; Violência doméstica; Violência; Idoso; 
Brasil/epidemiologia

ABSTRACT

OBJECTIVE: To statistically analyze the number of 
hospitalizations and mortality due to aggression in elderly 
patients in 2016, by Brazilian region, given the lack of data 
in this respect in the specialized literature. METHODS: 
Research and analysis of health information (TabNet), provided 
by the Department of Informatics of the Brazilian National 
Health System (DATASUS), with the following variables: 
external causes, ICD10 X85-Y09 (aggressions) group, male 
and female patients, age ≥60 years old, by Brazilian region in 
2016. RESULTS: A total of 2,912 cases of aggression were 
reported, with 997 (34.19%) in the Southeast, 818 (28%) in 
the Northeast, 371 (12.74%) in the Center-West, 365 (12.5%) 
in the North and 361 (12.39%) in the South. Among the 
notifications, 59.34% (1,728) were elderly individuals aged  
60-69 years, 71.94% of cases (2,095) were males. Regarding the 
mortality rate, the national value was 7.25, with the highest rate 
being found in the North (10.14), followed by the Southeast 
(8.53), Midwest (6.74), Northeast (5.5) and South (5.26). 
The highest value was reported in the age group of ≥80 years 
(10.28), again for males (8.59). CONCLUSION: Despite the 
current legislation, the rates of elderly victims of aggression in 
Brazil are still high. In this context, the importance of an early 
denunciation is emphasized to avoid more serious consequences 
to already debilitated patients.

Keywords: Aggression; Domestic violence; Violence; Aged; 
Brazil/epidemiology

INTRODUÇÃO

As transformações socioeconômicas pelas quais vem passando 
o Brasil permitem um maior desenvolvimento de avanços cien-
tíficos, cujo impacto na melhora da qualidade de vida e na lon-
gevidade contribui para o aumento de idosos no país.(1) Entre-
tanto, com o crescimento do número de pessoas na faixa etária 
acima dos 60 anos, tornaram-se mais visíveis os casos de agressão 
ao idoso, o que viola os direitos e a integridade já garantidos em 
estatuto.(2)

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem 
sete tipos de violência contra o idoso:(3) (1) violência física, em 
que o uso de força física produz uma injúria, ferida, dor, inca-
pacidade ou morte; (2) violência psicológica, caracterizada pelo 
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emprego de palavras ou gestos com o intuito de aterrorizar, rejei-
tar, humilhar, restringir a liberdade ou isolar a vítima do convívio 
social; (3) abuso financeiro ou material, com o uso impróprio ou 
não consentido de recursos financeiros de um idoso; (4) abuso se-
xual, seja para relações hétero ou homossexuais, em que a vítima 
é estimulada ou utilizada para se obter excitação sexual por meio 
de aliciamento, violência física ou ameaças; (5) negligência, que 
cursa com a recusa/omissão do responsável na atenção à vítima 
idosa; (6) abandono, caracterizado pela ausência ou deserção do 
responsável nos cuidados necessários às vítimas; (7) e autonegli-
gência, em que a conduta imprópria parte da própria pessoa 
idosa, cursando com a recusa ou o fracasso de prover a si mes-
mo um cuidado adequado, o que pode, consequentemente, vir a 
amea çar sua saúde ou segurança.

Proporcionalmente ao passar da idade, o risco de abusos no 
lar cresce devido ao aumento da vulnerabilidade destes idosos, 
que acabam necessitando de mais cuidados, gerando uma maior 
dependência de seus cuidadores. Além disso, o uso indevido do 
benefício financeiro pessoal do idoso por algum dos familiares 
pode também incorrer em uma negligência ainda maior às suas 
necessidades.(4)

Infelizmente, muitos dos atos de violência acabam sendo ve-
lados pelo próprio idoso, devido ao medo da denúncia, pela ver-
gonha perante os demais parentes e amigos, e pelo sentimento de 
culpa e de impotência gerado, uma vez que a maioria dos casos 
de abuso parte de um familiar da vítima.(5) 

Diante disso, entendendo-se que a violência contra o idoso 
constitui um importante problema de saúde pública, porém 
com visibilidade ainda insuficiente, urge combater o défice de 
conhecimento com base científica existente no Brasil sobre esse 
tema,(6) por meio, principalmente, da pesquisa e análise de da-
dos epidemiológicos recentes.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo populacional ou 
epidemiológico, descritivo, observacional e transversal. 

Realizaram-se consulta bibliográfica e seleção de artigos nas 
bases PubMed e Scientific Electronic Library Online (SciELO), 
utilizando-se os descritores “violência e idosos”.

A pesquisa e a análise dos dados foram feitas por meio do 
banco de informações de saúde (TabNet), disponibilizadas pelo 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATA SUS), na seção Epidemiológicas e Morbidade, e conside-
rando-se as causas externas, por local de internação, a partir de 
2008, no Brasil, por região e Unidade Federativa.

Para produção do conteúdo estatístico, foram considerados 
o número de internações e a taxa de mortalidade, utilizando-se 
as seguintes variáveis: agressões (grupo X85-Y09 da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
com a Saúde − CID-10); sexo feminino ou masculino; faixa etária 
de 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e ≥80 anos; período de janeiro de 
2016 a dezembro de 2016; em todas as cinco regiões brasileiras.

RESULTADOS
No total, foram reportados, no ano de 2016, 2.912 casos de 

agressão em indivíduos acima de 60 anos, sendo 997 (34,19%) 

na Região Sudeste, 818 (28%) no Nordeste, 371 (12,74%) no 
Centro-Oeste, 365 (12,5%) no Norte e 361 (12,39%) no Sul. 
Considerando-se a faixa etária, 59,34% das notificações (1.728 
casos) foram referentes a idosos de 60 a 69 anos, ocorrendo di-
minuição dos índices conforme o aumento da idade, com 785 
(26,95%) aos 70 a 79 anos e 399 (13,7%) acima dos 80 anos. 
Em relação ao sexo, houve diferença significativa entre a ocorrên-
cia de agressões para idosos do sexo masculino e os do feminino, 
com 71,94% dos casos (2.095) para homens e 28,06% (817) para 
mulheres. Já a respeito dos índices por cada mês do ano, todos 
registraram estatísticas com pouca variância, com maior número 
de notificações em outubro (280 casos) e menor em fevereiro 
(206) (Figura 1). 

Das 24 categorias da CID-10 relacionadas à agressão, as mais 
documentadas em idosos foram: Y04 − por meio de força cor poral 
(622 casos); X99 − por objeto cortante ou penetrante (492 casos); 
Y00 − por meio de um objeto contundente (354 casos); Y09 − 
por meios não especificados (317 casos); Y03 − por impacto de 
veículo automotor (294 casos); X93 − por disparo de arma de 
fogo de mão (191 casos); X95 − por disparo de outra arma de 
fogo ou objeto não especificado (147 casos); Y06 − negli gência e 
abandono (118 casos); Y01 − por meio de projeção de um lugar 
elevado (113 casos); e Y08 − por outros meios específicos (100 
casos). Analisando-se por idade, dos 60 aos 69 anos e dos 70 
aos 79, a causa de agressão de maior notificação foi a categoria 
Y05, por meio de força corporal, com 397 casos e 166, respecti-
vamente; já a partir dos 80 anos, o maior número de registros 
(67 casos) foi atribuído à agressão por objeto contundente (Y00) 
(Tabela 1). Se considerado o sexo, o padrão encontrado para ho-
mens assemelha-se ao da faixa etária de 60 a 69 anos e 70 a 79, 
com maior número (511 casos) para a CID-10 Y05 − agressão por 
meio de força corporal, enquanto para as mulheres, os índices se 
assemelham aos da faixa etária ≥80 anos, com 130 registros para 
Y00 − agressão por meio de um objeto contundente (Figura 2). 
Em relação à região, o Norte registrou mais casos para a cate-
goria Y03 − agressão por impacto de veículo automotor, com 
153 registros; o Nordeste, para Y09 − agressão por meios não 
especificados, com 174 registros; o Sudeste, para Y04 − agressão 
por meio de força corporal, com 323 registros; o Sul, para Y06 
− negligência e abandono, com 114 registros; e o Centro-Oeste, 

Figura 1. Índices de agressão a idosos por mês durante o ano 
de 2016.



Agressão em pacientes com mais de 60 anos

91Rev Soc Bras Clin Med. 2018 abr-jun;16(2):89-93

Tabela 1. Número de agressões por causa, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde 
(CID-10), por faixa etária, no ano de 2016
Categoria Causa de agressão 60-69 anos 70-79 anos ≥80 anos
X85 Drogas, medicamentos e substâncias biológicas 6 9 6
X86 Substâncias corrosivas 3 3 -
X87 Pesticidas 2 1 1
X88 Gases e vapores 2 2 -
X89 Outros produtos químicos ou substâncias nocivas especificadas 3 5 1
X90 Produtos químicos ou substâncias nocivas não especificadas 6 1 1
X91 Enforcamento, estrangulamento ou sufocação - 2 1
X93 Disparo de arma de fogo de mão 139 41 11
X94 Disparo de arma fogo de maior calibre 31 9 4
X95 Disparo de outra arma de fogo ou objeto não especificado 111 29 7
X96 Material explosivo 6 3 -
X97 Fumaça, fogo e chamas 8 4 2
X98 Vapor de água, gases ou objetos quentes 6 2 -
X99 Objeto cortante ou penetrante 331 114 47
Y00 Objeto contundente 170 117 67
Y01 Projeção de um lugar elevado 41 42 30
Y02 Projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movimento 7 4 3
Y03 Impacto de veículo automotor 165 84 45
Y04 Força corporal 397 166 59
Y05 Sexual por meio de força física 6 5 1
Y06 Negligência e abandono 49 37 32
Y07 Outras síndromes de maus-tratos 5 3 -
Y08 Outros meios especificados 55 29 16
Y09 Meios não especificados 179 73 65

Figura 2. Ocorrências de agressão ao idoso segundo categoria da 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde (CID-10) (X85 - Y09), por sexo, no 
ano de 2016.

para Y00 − agressão por meio de um objeto contundente, com 
170 casos. 

X85: agressão por drogas, medicamentos e substâncias bio-
lógicas; X86: agressão por meio de substâncias corrosivas; X87: 
agressão por pesticidas; X88: agressão por meio de gases ou va-
pores; X89: agressão por outros produtos químicos ou substân-
cias nocivas especificadas; X90: agressão por produtos químicos 

ou substâncias nocivas não especificadas; X91: agressão por en-
forcamento, estrangulamento ou sufocação; X93: agressão por 
disparo de arma de fogo de mão; X94: agressão por disparo de 
arma de fogo de maior calibre; X95: agressão por disparo de ou-
tra arma de fogo ou objeto não especificado; X96: agressão por 
meio de material explosivo; X97: agressão por meio de fumaça, 
fogo e chamas; X98: agressão por vapor de água, gases ou obje-
tos quentes; X99: agressão por objeto cortante ou penetrante; 
Y00: agressão por meio de um objeto contundente; Y01: agressão 
por meio de projeção de um lugar elevado; Y02: agressão por 
projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movi-
mento; Y03: agressão por meio de impacto de veículo automo tor; 
Y04: agressão por meio da força corporal; Y05: agressão sexual 
por meio da força física; Y06: negligência e abandono; Y07: outras 
síndromes de maus-tratos; Y08: agressão por outros meios espe-
cificados; Y09: agressão por meios não especificados.

A taxa de mortalidade nacional foi de 7,25, sendo a maior para 
a região Norte (10,14), seguida do Sudeste (8,53), Centro-Oeste 
(6,74), Nordeste (5,5) e Sul (5,26). Segundo a faixa etária, de 
60 a 69 anos, a mortalidade foi de 7,0; de 70 a 79, de 6,24; e 
acima de 80 anos, de 10,28. Já para o sexo, em todas as regiões, a 
mortalidade masculina superou a feminina, com dados gerais de 
8,59 e 3,79, respectivamente. Em relação aos meses, a taxa va-
riou de 5,98, em setembro de 2016, a 9,79, em janeiro de 2016. 
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Considerando-se a categoria da CID-10, as maiores mortali-
dades gerais por agressão foram: X88 − por meio de gases ou va-
pores e Y07 − outras síndromes de maus-tratos, com 25,0; X97 
− por meio de fumaça, fogo e chamas, com 21,43; X95 − por 
disparo de outra arma de fogo ou objeto não especificado, Y02 
− por projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em 
movimento e Y03 − por meio de impacto de veículo automotor, 
todas as três com 14,29; X94 − por disparo de arma de fogo de 
maior calibre, com 13,64; e X93 − por disparo de arma de fogo 
de mão (10,47). A respeito das faixas etárias, de 60 a 69 anos, a 
maior taxa de mortalidade foi de 28,57 para Y02 − agressão por 
projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movi-
mento; de 70 a 79 anos, a taxa foi de 50,0 para X88 − agressão por 
meio de gases ou vapores; por último, acima de 80 anos, o maior 
valor foi de 50,0 para X94 − agressão por disparo de arma de fogo 
de maior calibre. Analisando-se o sexo, para homens, foi regis-
trada taxa de 33,3 para a categoria X88 − agressão por meio de 
gases ou vapores e Y07 − outras síndromes de maus-tratos; já para 
mulheres, a maior mortalidade foi de 25,0 por Y02 − agressão por 
projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em movi-
mento. A maior taxa das Regiões Norte e Nordeste foi de 100,0, 
sendo que, para a primeiro, a categoria que atingiu este valor 
foi Y02 − agressão por projeção ou colocação da vítima diante 
de um objeto em movimento, enquanto que, para o segundo, 
foi Y06 − negligência e abandono e Y07 − outras síndromes de 
maus-tratos. A Região Sudeste apresentou 50,0 de maior morta-
lidade para X88 − agressão por meio de gases ou vapores; o Sul, 
de 30,0 por X93 − agressão por disparo de arma de fogo de mão; 
e o Centro-Oeste, de 23,53, também para categoria X93.

DISCUSSÃO

Com o aumento do número de idosos, crescem também os 
problemas relativos a essa parcela da população, principalmen-
te aqueles relacionados à agressão destes por seus cuidadores em 
ambiente familiar e/ou institucional, devido a uma maior depen-
dência financeira, social, física e/ou psicológica dos primeiros.(7)

Tal contexto de agressões pode culminar com uma série de 
danos para o idoso, tanto físicos como mentais, podendo vir 
a cursar com doenças psicossomáticas, diminuição gradual das 
defesas físicas, alterações do sono e apetite, desidratação, desnu-
trição, depressão, desordem pós-traumática, agitação, fadiga, per-
da de identidade, tentativas de suicídio e até a morte.(8,9) 

Das 2.912 internações de idosos por agressão, mais de 70% 
delas acometeram indivíduos do sexo masculino, bem como a 
mortalidade em todas as regiões foi maior para idosos homens 
do que para mulheres. Tais índices podem ter dois significados 
diferentes: primeiro, idosos do sexo masculino, por apresenta-
rem, geralmente, maior incidência de problemas de saúde do que 
o sexo feminino, possuem maior fragilidade e, por consequência, 
maior propensão a sofrer o delito; ou, segundo, existem menos 
notificações no sexo feminino pelo fato de as idosas deste grupo 
denunciarem menos seus agressores, seja por estarem mais debi-
litadas por suas doenças, seja pelos sentimentos de vergonha e 
culpa, haja vista que, na maior parte dos casos, a agressão parte 
de um próprio familiar e/ou conhecido. 

Um fato interessante é que, quanto maior a faixa etária, me-
nor número de internações por agressão, o que representa uma 
contradição, já que, com o aumento da idade, crescem também 
os problemas de saúde, a fragilidade, a dependência e o risco à 
agressão sofridos pelos idosos. Uma justificativa plausível para 
esta estatística é que, da mesma forma que pode ocorrer com o 
sexo feminino, há menos denúncias na faixa etária acima dos 80 
anos, provavelmente, por estes estarem mais dependentes física 
e mentalmente, considerando que, acima desta idade, são ainda 
mais comuns os défices cognitivos, as dificuldades de locomoção 
e a necessidade de cuidados intensivos.(10,11) Entretanto, apesar 
de um menor registro de internações, idosos acima de 80 anos 
notificaram a maior taxa de mortalidade no ano de 2016, de-
notando que a ausência de uma denúncia precoce, associada ao 
estado debilitante da própria enfermidade que possuem, pode 
cursar com um quadro de recuperação mais complicado e, con-
sequentemente, com maior chance de óbito. 

Em relação aos índices encontrados por região, apesar de os 
números indicarem que a Região Sudeste apresenta a maior taxa 
de internação por agressão e a segunda maior mortalidade pela 
causa – evidenciando, portando, a necessidade de mais investi-
mentos nos quesitos sociais e de saúde –, deve-se levar em consi-
deração que a população na respectiva região tem a maior densi-
dade de indivíduos do Brasil, incluindo idosos. Já se analisado o 
caso da Região Nordeste, pode-se entender que as denúncias de 
agressão são mais frequentes nesta região, levando-a a ocupar o 
segundo lugar em maior número de internações de idosos pela 
causa, o que, por sua vez, tem efeito positivo, já que se observa aí 
a segunda menor mortalidade do Brasil, perdendo apenas para 
o Sul (este, com o menor número de internações do país), o que 
comprova a importância da precocidade da denúncia para uma 
melhor recuperação do paciente idoso. 

CONCLUSÃO

Embora estejam vigentes, no Brasil, políticas de proteção ao 
idoso, ainda se observa um grande índice de indivíduos acima 
de 60 anos vítimas de agressão. A população idosa na faixa etária 
de 60 a 69 anos apresenta o maior número de internações por 
agressão, enquanto que a de acima de 80 anos, a maior taxa de 
mortalidade, sendo ambas mais frequentes no sexo masculino. 

Tais dados reafirmam a importância de uma denúncia pre-
coce da violência como meio imprescindível de garantir ao idoso 
vítima de agressão uma melhor chance de recuperação, bem como 
a cessação do ato criminoso antes de consequências mais graves. 
Para tal, é preciso instalar um sistema favorável à admissibilida-
de da denúncia, com campanhas informativas que facilitem a 
identificação de sinais cardinais da agressão por pessoas próxi-
mas à vítima idosa. 

Além disso, há a necessidade de pesquisas mais aprofunda-
das sobre o tema em diferentes comunidades, buscando com-
parativos dos indicadores socioeconômicos e de saúde pública, 
bem como se utilizando de metodologias ativas, como aplicação 
de questionários, entrevistas e exames de corpo de delito, visan-
do, com isso, elaborar formas de intervenção e prevenção mais 
eficientes.
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RESUMO

OBJETIVO: Descrever o perfil clínico-epidemiológico dos pa-
cientes acometidos por sífilis, bem como o impacto da doença, 
quando associada à transmissão vertical. MÉTODOS: Trata-se 
de um estudo observacional descritivo retrospectivo, analisando 
o perfil epidemiológico dos casos de sífilis notificados no muni-
cípio de Macaé (RJ), no período de 2013 a 2016, por meio de 
dados fornecidos pela Vigilância Epidemiológica municipal, por 
informações contidas no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN). RESULTADOS: A frequência da sífilis 
no município apresentou tendência crescente. Sociodemografi-
camente, a faixa etária de 20 a 39 anos foi a mais suscetível ao 
acometimento pela enfermidade, fato que corroborou os achados 
nacionais da infecção. CONCLUSÃO: A detecção tardia da sí-
filis gestacional e a frequência da transmissão vertical da doença, 
apesar do acesso ao pré-natal, sugerem maior integração dos ser-
viços envolvidos. 

Descritores: Sífilis/epidemiologia; Doenças sexualmente trans-
missíveis; Brasil 

ABSTRACT

OBJECTIVE: To describe the clinical and epidemiological 
profile of patients affected by syphilis, as well as the impact 
of the disease when it is associated with vertical transmission. 
METHODS: This is a retrospective descriptive observational 
study analyzing the epidemiological profile of syphilis 
cases reported in the municipality of Macaé, state of Rio 
de Janeiro, from 2013 to 2016, through data provided by the 

municipal Epidemiological Surveillance, through information 
contained in the Brazilian Information System for Notifiable 
Disease (SINAN). RESULTS: The frequency of syphilis in 
the municipality showed an increasing trend. Socially and 
demographically, the age group of 20 to 39 years is the most 
susceptible to disease affection, a fact that corroborates the 
national findings of the infection. CONCLUSION: Late 
detection of gestational syphilis, and the frequency of vertical 
transmission of the disease, despite the access to prenatal care, 
suggest a greater integration of the services involved.

Keywords: Syphilis/epidemiology; Sexually transmitted diseases; 
Brazil

INTRODUÇÃO

O elevado índice de Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(ISTs) é um grande motivo de preocupação em todo mundo.(¹) 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 1 milhão de 
novos casos de doenças com transmissão sexual são notificados 
todos os dias. Anualmente, estima-se que cerca de 357 milhões 
destas novas infecções correspondam a clamídia, gonorreia, sífi-
lis e tricomoníase.(²) Neste sentido, presume-se que 11 milhões 
de novos casos de sífilis ocorram em adultos de 15 a 49 anos em 
todo mundo.(³)

No Brasil, no ano de 2016, foram notificados 87.593 casos 
de sífilis adquirida, 37.436 casos de sífilis em gestantes e 20.474 
casos de sífilis congênita − entre eles, 185 óbitos. Destaca-se que, 
quando observados os óbitos por sífilis congênita em menores 
de 1 ano de idade, sobressai a taxa de 18,1 óbitos/1.000 nascidos 
vivos no Estado do Rio de Janeiro, representando 23,2% do 
total observado em todo o país.(2) 

A sífilis é um antigo problema de saúde pública, conhecida 
há mais de 500 anos, apesar das medidas de prevenção e das 
opções de tratamento acessíveis e eficazes.(4) Esta doença infec-
ciosa é causada pelo espiroqueta Treponema pallidum, desco-
berto em 1905.(5) A principal via de transmissão da infecção é 
a sexual, dando origem à forma adquirida. Nas gestantes iden-
tificadas com a enfermidade, a sífilis gestacional, que passaram 
por tratamento inadequado ou não foram tratadas, a infecção é 
transmitida, por via transplacentária ao concepto, ocasionando 
a forma congênita.(6-8)

As manifestações da doença estão interligadas com os está-
gios e o tempo da infecção. Por este motivo, os sinais e sintomas 
alternam períodos de atividade com características clínicas, imu-
nológicas e histopatológicas distintas (sífilis primária, secundária 
e terciária) com períodos de latência (sífilis latente).(6,9) Vale res-
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saltar que a maior frequência da transmissão vertical ocorre nas 
fases primária e secundária da doença.(10) 

Na década de 1940, após a descoberta da penicilina, obser-
vou-se queda importante na incidência da enfermidade. No en-
tanto, nos últimos anos, apesar das facilidades de diagnóstico 
e do tratamento de baixo custo, disponíveis na rede básica do 
Sistema Único de Saúde (SUS), o número de casos da sífilis tem 
ressurgido em taxas alarmantes em todo o país, devido à dimi-
nuição das práticas seguras de sexo.(5,11)

Esta enfermidade, além de associar-se a complicações graves 
em pacientes não tratados, caracteriza-se pela presença de lesões 
que facilitam a entrada do vírus da imunodeficiência humana 
(HIV).(12) Além disso, este agravo durante a gestação pode re-
sultar tanto em abortos espontâneos e natimortos, como em 
recém-nascidos com a infecção congênita.(11)

Anualmente, no Brasil, 50 mil parturientes têm evidências 
de infecção recente por sífilis. Por este motivo, o controle da 
doença gestacional está entre as metas do Pacto pela Saúde.(13) 
Neste âmbito, em 2011, o Governo Federal lançou a Rede 
Cegonha, com o intuito de promover um diagnóstico precoce 
destes agravos nas gestantes e o início oportuno das ações de 
tratamento, visando à eliminação da transmissão da sífilis ma-
terna.(14)

Ademais, a portaria 3.242, de 30 de dezembro de 2011, ao 
incluir os testes rápidos de triagem da sífilis na Atenção Primá-
ria, tem mostrado resultados positivos na detecção durante o 
acompanhamento pré-natal.(15) No entanto, é essencial, para as 
gestantes, que seus parceiros sexuais sejam tratados concomitan-
temente, a fim de evitar a reinfecção.(16)

Há anos a eliminação da sífilis vem sendo considerada prio-
ridade junto a organismos internacionais e órgãos nacionais, es-
tando prevista em diversos documentos. Nesse sentido, o obje-
tivo do estudo foi descrever o perfil clínico-epidemiológico dos 
pacientes acometidos pela sífilis, bem como o impacto da doença 
quando associada a transmissão vertical.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional descritivo retrospectivo, 
no qual foi analisado o perfil epidemiológico dos casos de sífi-
lis notificados no município de Macaé (RJ), a partir dos dados 
fornecidos pela vigilância epidemiológica municipal, por meio 
de informações contidas no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN). A população do estudo constitui-se dos 
casos de sífilis adquirida, gestacional e congênita, registrados 
pelo município, no período de 2013 a 2016.

A notificação compulsória da sífilis congênita em todo o ter-
ritório nacional foi proposta por meio da portaria 542, de 22 de 
dezembro de 1986. Por sua vez, a notificação compulsória da 
doença gestacional foi preconizada por meio da portaria 33, de 
14 de julho de 2005. Por último, a notificação compulsória da 
sífilis adquirida, ocorreu por intermédio da portaria 2.472, pu-
blicada em 31 de agosto de 2010.(²) Logo, a notificação obri-
gatória da sífilis no Brasil é recente, o que justifica o período se-
lecionado para análise (a partir de 2013), de modo a contemplar 
os três tipos da doença.

Durante este estudo, foram levantados de cada paciente as va-
riáveis sociodemográficas (faixa etária, sexo e escolaridade) e os 
fatores epidemiológicos (idade gestacional do diagnóstico e clas-
sificação clínica), além dos indicadores que se relacionam di-
retamente à assistência municipal em saúde (acompanhamento 
pré-natal, momento do diagnóstico da doença materna, taxa de 
transmissão vertical, óbito pelo agravo, tratamento do parceiro e 
motivos para o não tratamento do mesmo).

A técnica de amostragem foi do tipo não probabilística, e to-
dos os casos registrados na vigilância epidemiológica do municí-
pio foram incluídos na análise. Posteriormente, os dados foram 
tabulados de acordo com as variáveis citadas. Tanto o armazena-
mento quanto as aplicações dos resultados foram realizadas por 
meio do software Microsoft Excel versão 2010.

RESULTADOS

No município de Macaé, no período de 2013 a 2016, foram 
notificados de 1.047 casos (86 em 2013, 177 em 2014, 228 em 
2015 e 556 em 2016), demonstrando uma frequência crescente 
da doença. Foram notificados 690 casos de sífilis adquirida (67, 
110, 125 e 388, respectivamente, em cada ano observado), 255 
casos de sífilis em gestantes (15, 38, 69 e 133, respectivamente) 
e 102 casos de sífilis congênita (4, 29, 34 e 35, respectivamente) 
− entre eles um óbito registrado. 

A tabela 1 apresenta o total de notificações da sífilis adqui-
rida por ano. Em 2013, foram constatadas 67 notificações (9,7%), 
110 em 2014 (15,9%), 125 em 2015 (18,2%) e 388 em 2016 
(56,2%), totalizando, no período, 690 casos. A faixa etária de 
20 a 29 anos respondeu pela maior parte dos registros (37,97%) 
em todos os anos. Em relação à razão por sexo, a sífilis acometeu 
1,83 homem para cada caso registrado em mulheres no intervalo 
de tempo.

A tabela 2 apresenta a distribuição dos indicadores da sífilis 
em gestantes. Durante o período analisado, foram registrados 

Tabela 1. Caracterização da sífilis adquirida
Característica n (%)
Sexo

Masculino 447 (64,78)
Feminino 243 (35,22)

Faixa etária, ano
<1 8 (1,16)
5-9 1 (0,14)
10-14 8 (1,16)
15-19 86 (12,46)
20-29 262 (37,97)
30-39 160 (23,19)
40-49 76 (11,01)
50-59 72 (10,43)
60-69 12 (1,74)
70-79 5 (0,72)
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Tabela 2. Caracterização da sífilis gestacional
Característica n (%)
Faixa etária, ano

10-14 4 (1,57)
15-19 96 (37,65)
20-29 127 (49,80)
30-39 28 (10,98)

Idade Gestacional, trimestre
Ignorada 63 (24,71)
Primeiro 44 (17,25)
Segundo 56 (21,96)
Terceiro 92 (36,08)

Classificação clínica
Ignorada 159 (62,35)
Primária 59 (23,14)
Secundária 15 (5,88)
Terciária 13 (5,10)
Latente 9 (3,53)

Escolaridade
Ignorada 139 (54,51)
Analfabeta 1 (0,39)
Primeira a quarta série incompleta do Ensino 
Fundamental

7 (2,75)

Quarta série completa do Ensino Fundamental 7 (2,75)
Quinta a oitava série incompleta do Ensino 
Fundamental

45 (17,65)

Ensino Fundamental completo 15 (5,88)
Ensino Médio incompleto 22 (8,63)
Ensino Médio completo 18 (7,06)
Educação Superior completa 1 (0,39)

Tratamento do parceiro
Ignorado 131 (51,37)
Tratado 40 (15,69)
Não tratado 84 (32,94)

Motivos para não tratamento do parceiro
Ignorado 148 (58,04)
Parceiro não teve mais contato com a gestante 25 (9,80)
Parceiro não foi convocado à unidade de saúde 
para tratamento

16 (6,27)

Parceiro foi convocado à unidade de saúde para 
tratamento e não compareceu

6 (2,35)

Parceiro foi convocado à unidade de saúde, mas 
recusou o tratamento

3 (1,18)

Parceiro com sorologia não reagente 8 (3,14)
Outro motivo 49 (19,22)

255 casos da enfermidade na forma gestacional. Em 2013, fo-
ram constatadas 15 notificações (5,9%), 38 em 2014 (14,9%), 
69 em 2015 (27,0%) e 133 em 2016 (52,2%). A maior ocorrência 
também foi registrada na faixa etária de 20 a 29 anos (49,8%), e 
somente 19 gestantes (7,45%) alcançaram pelo menos 12 anos 

Tabela 3. Caracterização da sífilis congênita
Característica n (%)
Faixa etária, ano

<1 102 (100)
>1 0

Sexo
Ignorado 5 (4,90)
Feminino 45 (44,12)
Masculino 52 (50,98)

Alteração em ossos longos
Ignorado 42 (41,18)
Sim 6 (5,88)
Não 38 (37,25)
Não realizado 16 (15,69)

Evolução
Ignorado 26 (25,49)
Vivo 75 (73,53)
Óbito pelo agravo notificado 1 (0,98)

Faixa etária materna, ano
Ignorada 3 (2,94)
15-19 32 (31,37)
20-34 65 (63,73)
35-49 2 (1,96)

Realização de pré-natal
Ignorado 8 (7,84)
Sim 90 (88,24)
Não 4 (3,92)

Momento do diagnóstico da sífilis materna
Ignorado 9 (8,82
Durante o pré-natal 64 (62,75)
No momento do parto/curetagem 16 (15,69)
Após o parto 12 (11,76)
Não realizado 1 (0,98)

Esquema de tratamento
Ignorado 15 (14,71)
Adequado 23 (22,55)
Inadequado 53 (51,96)
Não realizado 11 (10,78)

Tratamento do parceiro
Ignorado 28 (27,45)
Tratado 35 (34,31)
Não tratado 39 (38,24)

de escolaridade. Foi grande número da infecção (36,08%) des-
coberta somente no terceiro trimestre da gestação. Em relação 
à classificação clínica da doença, somente nove parturientes 
(3,53%) apresentavam a forma latente, na época da notificação. 
No que diz respeito ao tratamento do parceiro, menos de 20% 
foram tratados concomitantemente à parturiente. Segundo as 
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informações constantes nas fichas de notificação, entre os prin-
cipais fatores para este insucesso, ressalta-se o fato do parceiro não 
ter mais contato com a gestante, seguido de não convocação à 
unidade de saúde para o tratamento.

Nesse período de tempo, foi constatada taxa de transmissão 
vertical de 40% (102 casos de sífilis congênita). Todos estes casos 
foram registrados em crianças menores de 1 ano. Em relação à 
razão por sexo, não há nenhum fator que evidencia a predileção 
da enfermidade. No que diz respeito à clínica da doença, somen-
te foi constatada a alteração em osso longos de seis pacientes. 
Além disso, o óbito pelo agravo só foi registrado em um caso. 
Na análise dos indicadores maternos, a maior parte das mães que 
transmitiram verticalmente a infecção estava na faixa etária de 
20 a 34 anos (63,73%). Apesar do acompanhamento pré-natal 
ter sido realizado em 90 gestantes (88,24%), o diagnóstico da 
enfermidade durante o acompanhamento gestacional ocorreu 
somente em 64 parturientes (62,75%), e o tratamento conside-
rado adequado em 22,5% dos casos. Além disso, o tratamento 
do parceiro foi realizado em menos de 35% das notificações, 
conforme os dados apresentados na tabela 3.

DISCUSSÃO

Observa-se nacionalmente que o aumento do número das no-
tificações ao longo da série histórica atribui-se não somente ao 
número de casos que se multiplicaram, mas também à melhoria 
das ações da vigilância epidemiológica para uma melhor identi-
ficação e abordagem dos eventos suspeitos da doença, diminuin-
do, assim, o número de subregistros.(8,17,18)

O presente estudo permitiu identificar que a sífilis no muni-
cípio apresentou tendência crescente. Sociodemograficamente, a 
faixa etária de 20 a 39 anos é a mais suscetível ao acometimento 
pela enfermidade, fato que corrobora os achados nacionais da 
infecção.(2) Ademais, ressalta-se o número considerável de indi-
víduos acima do terceiro grupo etário, que obtiveram diagnós-
tico da doença, conforme já mencionado em estudo realizado 
por Gomes et al. em um centro de referência em Londrina.(19) 
Apesar da infecção acometer mais o sexo masculino, é inegável 
que a proporção entre os sexos decresce nos últimos anos.(2)

A maior parte das parturientes com infecção estava na faixa 
etária de 20 a 29 anos. Tal faixa etária, por representar o auge da 
fase reprodutiva, justifica o maior número de casos notificados da 
enfermidade. O número expressivo de adolescentes com a infecção 
demonstra o início precoce e desprotegido da vida sexual.(17,18) 
Outro ponto a se destacar é a relação entre baixa escolaridade e ex-
posição a doença.(8,17,20) Apesar do subregistro considerável neste 
item, é inquestionável que a baixa escolaridade relaciona-se direta-
mente ao limitado conhecimento sobre as medidas de prevenção 
das ISTs.(20)

Cabe mencionar também o alarmante número de classifica-
ção clínica equivocada da fase da doença, devido à manifestação 
primária não causar sintomas e associar-se a locais em que a 
visualização é dificultada.(20) O grande número de parturien-
tes diagnosticadas nessa fase da doença reflete este erro, pois o 
que se espera no rastreamento é a fase latente mais incidente.(20) 

Soma-se a isso o grande montante da infecção diagnosticada ao 

final da gestação, possivelmente inerente à procura indolente do 
pré-natal e aos problemas graves relacionados à qualidade da 
assistência gestacional.(20,21)

Apesar do comprometimento brasileiro em lutar contra a sí-
filis congênita, o número de casos no país continua alarmante, 
principalmente no Estado do Rio de Janeiro.(22) O maior entrave 
para a diminuição de casos das doença e para um tratamento 
precoce e adequado é a dificuldade de prevenção.(13) A faixa etá-
ria materna de 20 a 34 anos é a responsável pela maior parte da 
transmissão transplacentária. Apesar de a maioria das mulheres 
em nosso estudo ter sido acompanhada durante a gestação, não 
se assegurou um desfecho favorável. Estudo realizado por Ma-
galhães et al. reforça onossos achados ao mostrar que a realização 
do mínimo das consultas pré-natais não é suficiente para assegurar 
assistência de qualidade e garantir o tratamento adequado.(23)

Apesar de a maioria das gestantes ter realizado o pré-natal, 
muitas delas só foram diagnosticadas com a enfermidade no mo-
mento do parto ou da curetagem. Este fato evidencia que, apesar 
do acompanhamento médico, ainda persiste, no país, o diagnós-
tico tardio da infecção.(13) Soma-se a isso, a questão de que a 
identificação tardia da doença na gestante se relaciona ao pior 
prognóstico para conclusão do tratamento em tempo hábil, para 
a prevenção da transmissão vertical.(22) 

Por este motivo, a vigilância do agravo deve ser realizada no 
período em que a intervenção ainda é possível.(24) O tratamento 
adequado da sífilis gestacional perpassa da medicação com as 
doses de penicilina ou substituto apropriadas para a fase da in-
fecção e a finalização 30 dias antes do parto, bem como a exclusão 
da possibilidade de reinfecção pelo parceiro.(23) No entanto, o 
tratamento inadequado é comum e, muitas vezes, atribuído à 
falha do serviço de saúde em convocar o parceiro e realizar a 
terapêutica.(13,24) Esta ocorrência também foi observada em nos-
sa análise, visto que a ausência de tratamento dos parceiros po-
sitivos traduz-se no maior risco de recontaminação das mulheres 
sob tratamento adequado.

A terapia do parceiro é de extrema relevância para o sucesso 
do tratamento da sífilis durante a gestação. O baixo número de 
parceiros tratados concomitantemente à parturiente relaciona-se 
à reinfecção durante a gravidez e ao maior risco de transmissão 
vertical.(8,17,21,25) Por este motivo, é imprescindível que a gestante 
receba a orientação necessária da importância do tratamento do 
parceiro e o incentive a procurar o serviço de saúde,(25) posto que 
o tratamento não efetivo da doença durante a gestação pode ter 
como desfechos o abortamento, a prematuridade e o óbito.(23)

As limitações da presente análise são o uso de dados secun-
dários e a perda do acompanhamento das crianças expostas, por 
exemplo, o que poderia direcionar maior cuidado e monitora-
mento dos casos.

CONCLUSÃO

O estudo demonstrou as vulnerabilidades intrínsecas aos 
casos notificados de sífilis, como escolaridade e qualidade da 
atenção à saúde. Destaca-se, sobretudo, a responsabilidade da 
qualidade da atenção, aqui representada pela detecção tardia da 
sífilis gestacional e da frequência da transmissão vertical da do-
ença, apesar do acesso ao pré-natal. 
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A maior integração dos serviços envolvidos, em especial, do 
sistema municipal de vigilância, da atenção básica e da hospi-
talar pode determinar a priorização e o acompanhamento mais 
próximo e proativo dos grupos identificados como vulneráveis. 
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RESUMO

OBJETIVO: Observar a prevalência de baixas concentrações 
séricas de vitamina B12 em pacientes portadores de diabetes 
mellitus tipo 2 usuários de metformina e analisar eventual corre-
lação dos níveis plasmáticos de vitamina B12 com sexo, idade, 
dose de metformina, tempo de uso, comorbidades e valores de 
hemoglobina glicada. MÉTODOS: Estudo do tipo transversal 
descritivo retrospectivo realizado por meio de coleta de dados 
em prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de en-
docrinologia de um hospital em Curitiba (PR), entre janeiro de 
2014 e dezembro de 2016. Foram incluídos todos os pacien-
tes com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, em tratamento 
com metformina por, no mínimo, 12 meses, e que possuíam 
registro de coleta sérica de vitamina B12. Foram excluídos pa-
cientes submetidos à gastrectomia prévia e em suplementação 
de vitamina B12. RESULTADOS: Foram incluídos na amos-
tra 290 pacientes, com predomínio na faixa etária de 50 a 70 
anos (58,3%). Na amostra, 32,8% dos pacientes apresentaram 
deficiência nos níveis séricos de vitamina B12 (<200pg/mL) e 
36,9% possível deficiência (200 a 300pg/mL), sendo que apenas 
30,3% não apresentaram este défice. A maioria dos pacientes 
utilizou metformina por 5 a 15 anos e, destes, 31,7% apresenta-
ram deficiência ou possível deficiência de vitamina B12. CON-
CLUSÃO: Os achados sugerem alta prevalência de deficiência 
e possível deficiência de vitamina B12 em pacientes diabéticos 
usuários de metformina. Tendo em vista a gravidade das possí-
veis micro e macrocomplicações advindas da deficiência, seriam 

ideais o rastreio da deficiência e a suplementação vitamínica em 
pacientes diabéticos usuários de metformina.

Descritores: Diabetes Mellitus Tipo 2/tratamento farmacológico; 
Vitamina B12/sangue; Metformina

ABSTRACT

OBJECTIVE: To observe the prevalence of low vitamin B12 
serum concentrations in Type 2 Diabetes Mellitus patients on 
use of metformin, and to analyze the possible correlation of 
plasma levels of vitamin B12 with: gender, age, metformin dose, 
time of use, comorbidities, and glycated hemoglobin values. 
METHODS: This is a retrospective descriptive cross-sectional 
study performed with data collection in medical records of 
patients attended at the endocrinology clinic of Hospital da 
Cruz Vermelha, in the city of Curitiba, state of Paraná, between 
January 2014 and December 2016. All patients diagnosed with 
Type 2 Diabetes Mellitus who were treated with metformin 
for at least 12 months and who had a serum vitamin B12 
collection record were included. All patients undergoing 
previous gastrectomy and vitamin B12 supplementation were 
excluded. RESULTS: The sample consisted of 290 patients, 
predominantly in the 50-70 age group (58.3%). In the sample, 
32.8% of the patients had vitamin B12 deficiency (<200 pg/ml), 
and 36.9% had a possible deficiency (200-300 pg/ml), with only 
30.3% having no deficiency. Most patients used metformin for 5 
to 15 years, and 31.7% had a deficiency or a possible deficiency 
of vitamin B12. CONCLUSION: The findings suggest a high 
prevalence of vitamin B12 deficiency, and possible deficiency 
in diabetic patients using metformin. Given the severity of 
possible micro- and gross complications from the deficiency, 
screening for deficiency and vitamin B12 supplementation in 
diabetic patients using metformin would be optimal.

Keywords: Diabetes Mellitus, Type 2/drug therapy; Vitamin B12/
blood; Metformin

INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2), previamente conhecido 
como “diabetes não insulino-dependente”, é caracterizado por 
resistência à insulina e défice secretório das células betapancreá-
ticas. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013, esti-
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mou no Brasil prevalência de 6,9% da população acima de 18 
anos com diagnóstico de DM2, sendo 7,0% mulheres e 5,4% 
homens.(1)

O tratamento do DM2 inclui mudança no estilo de vida, uma 
variedade de medicações orais e insulinização, em casos mais 
graves e refratários. O medicamento de primeira escolha para 
tratamento oral, de acordo com a American Diabetes Association 

(ADA), é a metformina. Ela promove melhora no prognóstico 
dos pacientes diabéticos ao aumentar a sensibilidade à insulina e 
diminuir riscos cardiovasculares e de mortalidade.(2)

Em 1969, Berchtold et al. relataram evidências de má absor-
ção de vitamina B12 em pacientes tratados com metformina por 
apenas 3 meses. No mesmo sentido, a ADA, em sua publicação 
Standards of Medical Care in Diabetes, refere que o uso do hipo-
glicemiante oral está associado com à deficiência de vitamina 
B12.(2,3) Já em 1971, Tomkin et al. recomendaram que todos os 
pacientes submetidos à terapia com metformina a longo prazo 
realizassem testes séricos anuais de dosagem de vitamina B12, 
com base em uma avaliação transversal.(4) Estudo publicado em 
2014 demonstrou que os efeitos da metformina nos níveis de vi-
tamina B12 afetou de 10 a 20% dos pacientes tratados.(5) Corro-
borando estes estudos, o DPPOS (Diabetes Prevention Program 
Outcomes Study), conduzido pelo National Institute of Diabetes 
and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), preconiza a rea-
lização de coleta sérica periódica em pacientes tratados com o 
medicamento, especialmente naqueles portadores de anemia ou 
neuropatia periférica.(2)

Considerando-se que a deficiência de vitamina B12 acarreta 
importantes consequências ao organismo e observado o grande 
número de pacientes portadores de DM2 em uso de metformina, 
faz-se importante avaliar a prevalência dessa condição, para nor-
tear condutas de maneira prospectiva. 

Este estudo teve como objetivo observar a prevalência de 
baixas concentrações séricas de vitamina B12 em pacientes por-
tadores de DM2 em uso de metformina. Ainda, objetivou-se 
analisar eventual correlação dos níveis plasmáticos de vitamina 
B12 com sexo, idade, dose de metformina utilizada, tempo de 
uso deste medicamento, comorbidades e valores de hemoglobina 
glicada (HbA1c).

MÉTODOS

Trata-se de um estudo do tipo transversal descritivo retros-
pectivo, realizado por meio de coleta de dados em prontuários 
de pacientes atendidos em um ambulatório de endocrinologia de 
um hospital em Curitiba (PR), entre janeiro de 2014 e dezem-
bro de 2016. Foram incluídos no trabalho todos os pacientes com 
diagnóstico de DM2, em tratamento com metformina por, no 
mínimo, 12 meses e que possuíam registro de coleta sérica de 
vitamina B12. Foram excluídos do estudo pacientes submetidos 
a gastrectomia prévia e em suplementação de vitamina B12.

Os dados coletados incluíram: sexo, idade, dose de metfor-
mina utilizada, tempo de uso deste medicamento, comorbida-
des, valores de HbA1c e níveis séricos de vitamina B12. Os par-
ticipantes foram reunidos em três grupos com base na relevância 
clínica da concentração sérica de vitamina B12, definindo-se a 

deficiência de vitamina B12 como valores <200pg/mL (Gru-
po 1), possível deficiência de vitamina B12 como valores entre 
200-300pg/mL (Grupo 2) e suficiência de vitamina B12 valores 
>300pg/mL (grupo 3). Os dados foram analisados por meio de 
planilhas dos softwares Google Docs e Microsoft Excel®.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 
Positivo em março de 2017 (1.991.965). Por se tratar de um 
estudo retrospectivo, foi dispensado o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) junto ao comitê de ética.

RESULTADOS

Foram analisados 290 prontuários. A deficiência nos níveis 
séricos de vitamina B12 foi aferida em 32,8% dos pacientes 
(Grupo 1), enquanto o quadro de possível deficiência foi obser-
vado em 36,9% dos participantes deste trabalho (Grupo 2). Estes 
dados podem ser observados na tabela 1.

Na amostra estudada, a maioria dos pacientes era do sexo fe-
minino (n=202). A despeito disto, 36% dos homens apresentam 
deficiência de vitamina B12 (Grupo 1), e 31% das mulheres 
demonstram tal deficiência (Tabela 2).

A maior faixa etária situou-se entre os 50 a 70 anos, corres-
pondendo a 58,3% da amostra. Já os sujeitos com idade inferior 
a 50 anos e com idade superior a 70 anos representaram, respecti-
vamente, 14,4% e 27,3% dos pacientes. Correlacionando-se as 
idades dos pacientes com os grupos em que foram reunidos, 
17,6% dos sujeitos com 50 a 70 anos demonstraram deficiência 
de vitamina B12 (Grupo 1) e 20,1%, possível deficiência desta 
vitamina (Grupo 2). Esta carência foi observada em 5,5% dos 
pacientes com idade inferior a 50 anos (Grupo 1) e em 9,6% 
dos indivíduos com idade superior a 70 anos (Figura 1). 

Entre os pacientes que administraram a dose de metformina 
de 500 a 999mg diariamente, 5,1% apresentaram deficiência de 
vitamina B12 (Grupo 1) e 10,3% possível deficiência (Grupo 2); já 
entre os que utilizaram de 1.500 a 2.550mg, 22,4% apresenta-
ram deficiência (Grupo 1), enquanto 22% exprimiram possível 
deficiência (Grupo 2) (Figura 2).

Tabela 1. Prevalência da deficiência de vitamina B12
Grupo Vitamina B12 n (%)
1 Deficiência <200pg/mL 95 (32,8)
2 Possível deficiência 200-300pg/mL 107 (36,9)
3 Improvável deficiência >300pg/mL 88 (30,3)

Tabela 2. Prevalência da deficiência de vitamina B12 entre homens e 
mulheres, independentemente
Grupos Masculino n (%) Feminino n (%)
1 32 (36,3) 63 (31,2)
2 35 (39,8) 72 (35,6)
3 21 (23,9) 67 (33,2)
Total 88 (100,0) 202 (100,0)
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A maioria dos pacientes fez uso de metformina por 5 a 15 anos. 
Nesta faixa analisada, 14,8% dos sujeitos apresentaram deficiên-
cia de cobalamina (Grupo 1), enquanto em 16,9% foi visualizado 
o quadro de possível deficiência (Grupo 2) (Figura 3). 

Dentre as comorbidades pesquisadas, 83,1% dos pacientes 
possuíam hipertensão arterial sistêmica, 51,4% dislipidemia, 
35,9% sobrepeso, 11,7% retinopatia, 8,3% neuropatia perifé-
rica e 4,5% nefropatia (Tabela 3).

No tocante à dosagem de HbA1c, 6,2% dos pacientes com 
doses deficientes de cobalamina (Grupo 1) apresentaram HbA1c 
na faixa de 5,7 a 6,4%, enquanto 5,5% dos sujeitos nesta faixa de 
HbA1c apresentaram possível deficiência desta vitamina (Grupo 
2). Por fim, a maioria dos pacientes apresentou HbA1c em nível 
superior a 8%, nos três grupos estudados (Figura 4). 

DISCUSSÃO

Estudos realizados no Reino Unido e nos Estados Unidos 
demonstraram prevalência da deficiência de vitamina B12 de cer-
ca de 6% em pessoas com menos de 60 anos e de aproximada-
mente 20% em pessoas com mais de 60 anos, quando consi-
derada a população em geral, isto é, independente de outras 
comorbidades associadas. Em toda a América Latina, aproxima-
damente 40% das crianças e adultos têm deficiência ou pos-
sível deficiência deste micronutriente. Já em países africanos e 
asiáticos, a prevalência deste quadro deficitário é muito maior: 
verifica-se insuficiência de níveis séricos de cobalamina em 70% 

Figura 1. Prevalência da deficiência de vitamina B12, conforme 
a idade.

Figura 2. Prevalência da deficiência de vitamina B12 conforme 
a dose de metformina.

Tabela 3. Comorbidades de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 em 
uso de metformina
Comorbidades n (%)
Hipertensão arterial sistêmica 241 (83,1)
Dislipidemia 149 (51,4)
Sobrepeso 104 (35,9)
Hipotireoidismo 67 (23,1)
Vasculopatia 34 (11,7)
Retinopatia 34 (11,7)
Complicações cardiovasculares 33 (11,4)
Neuropatia 24 (8,3)
Nefropatia 13 (4,5)

Figura 3. Prevalência da deficiência de vitamina B12, conforme 
o tempo de uso de metformina. Figura 4. Hemoglobina glicada vs. dosagem de vitamina B12.
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dos escolares do Quênia, 80% dos pré-escolares indianos e em 
70% em adultos indianos.(6)

Em ensaio controlado randomizado realizado, a prevalência 
da deficiência de vitamina B12 em pacientes com DM2 que não 
possuíam histórico de uso de metformina resultou em 13,6%. 
Neste mesmo estudo, a metformina reduziu os níveis séricos de 
vitamina B12 em 22% dos pacientes, quando comparada ao 
placebo.(7) No mesmo sentido, em estudo realizado na Nova Ze-
lândia por Haeusler et al., a prevalência da deficiência da vitami-
na B12 em pacientes com DM2 em tratamento com metformina 
foi de 10 a 20%.(5) Ainda, no estudo publicado por Kibirige e 
Mwebaze, a prevalência de deficiência de vitamina B12 pode 
variar de 5,8 a 33%.(8) De forma similar, no presente trabalho, 
encontrou-se prevalência de 32,8% em relação ao quadro defici-
tário em análise. Vale ressaltar que diversas definições de defi-
ciência de vitamina B12 são utilizadas nos diferentes estudos, o 
que pode explicar esta variação na prevalência.

No tocante à variável sexo, assim como demonstrado na 
lite ratura revisada, não se observou importante diferença de 
prevalência da deficiência em questão entre homens e mulheres. 
Segundo Pflipsen et al., tais valores corresponderam a 22% e 
24%, respectivamente e, em nossa pesquisa, a 36% e 31%, nesta 
ordem.(7)

Com relação à variável idade, assim como demonstraram 
Haeusler et al., observamos, em nossa análise, que ela é inver-
samente proporcional aos níveis séricos de vitamina B12.(5) A 
prevalência de insuficiência de vitamina B12 em nossa amostra, 
entre os pacientes com idade superior a 50 anos, foi de 58%, en-
quanto que, em indivíduos com menos de 50 anos, resultou em 
apenas 11,7%. 

No que diz respeito ao tempo de uso e à dose da metformina, 
alguns trabalhos apresentam posicionamento divergentes. Kos 
et al. afirmam que a diminuição dos níveis de cobalamina são 
dependentes do tempo e da dose utilizada.(9) O estudo rando-
mizado multicêntrico controlado realizado por de Jager et al. 
corrobora este posicionamento.(10) Por outro lado, a pesquisa de 
Nervo et al., envolvendo 400 pacientes com DM2, mostrou que, 
dentro de apenas 16 semanas de uso de metformina, o que é 
considerado pelos autores como um curto intervalo de tempo, 
os pacientes tiveram níveis médios de vitamina B12 reduzidos 
em 14%.(11) No mesmo sentido, a pesquisa de Konzen et al. não 
associou a dose da metformina e o tempo de uso da medicação 
com maiores reduções dos níveis séricos dessa vitamina.(12) Da 
mesma forma, não foi possível constatar, em nosso trabalho, 
asso ciação entre tempo, dose e diminuição nos níveis séricos.

As repercussões clínicas da deficiência de vitamina B12 são 
de suma importância, devido às consequências graves que podem 
causar a longo prazo, como danos neurológicos, que incluem 
demência, psicose e esquizofrenia.(12) A carência de cobalamina 
também está associada à ocorrência de neuropatia periférica. Em 
pacientes diabéticos, esta neuropatia pode ser equivocadamente 
atribuída à neuropatia periférica diabética, podendo levar ao 
uso desnecessário de antidepressivos tricíclicos e anticonvulsi-
vantes.(13) Na população estudada, a prevalência de neuropatia 
perifé rica foi de 8,3% − um valor significativo, embora inferior 
ao encontrado na população analisada por de Jager et al., que 
foi de 13,3%.(10)

Sob outro enfoque, a hipertensão arterial sistêmica é associada 
a um maior grau de resistência à insulina, que, somada ao fato 
de os medicamentos anti-hipertensivos serem potencialmente 
agravantes deste quadro, os portadores desta doença de base tor-
nam-se mais suscetíveis a desenvolver diabetes. Tal associação, 
conforme sustenta Francisco et al., preocupa, em especial, por-
que a hipertensão nos pacientes com DM2 aumenta o risco de 
complicações cardiovasculares. A respeito disto, encontramos, 
neste estudo, alta prevalência desta patologia sistêmica combinada 
ao diabetes, isto é, 83,1%.(14)

Ainda, a estreita relação entre DM2 e doença renal crônica 
pode ser explicada pela maior predisposição ao desenvolvimen-
to de nefropatia, cuja prevalência abrangeu 4,5% dos pacientes da 
nossa amostra. É notório o fato de a hipertensão e o diabetes cons-
tituírem as principais causas de insuficiência renal crônica.(14)

A dosagem de HbA1c é essencial para o monitoramento da 
efetividade do tratamento nos pacientes diabéticos. De acordo 
com o algoritmo publicado em 2017 pela Sociedade Brasileira 
de Diabetes (SBD), a meta ideal de HbA1c para adultos diabéti-
cos não gestantes fixa-se em torno de 7,0%; já em idosos com 
condições clínicas mais complexas, este valor pode alcançar até 
8,0%. Em casos particulares, como idosos fragilizados e indi-
víduos com esperança de vida limitada, o nível de HbA1c de 
8,5% é tolerado. De acordo com a diretriz da SBD, o valor de 
6,5% referente à HbA1c corresponde ao ponto de inflexão para 
a prevalência de retinopatia diabética. Sobre estes valores, obser-
vamos que apenas 18,2% dos pacientes apresentaram HbA1c 
<6,5%, enquanto que 33,2% foram inseridos na faixa de 6,4% 
a 8% e, de forma ainda mais preocupante, 48,6% da população 
estudada apresentou HbA1c em nível >8%.(15)

Destacamos a importância deste trabalho, uma vez que, atual-
mente, não há diretrizes brasileiras que postulem o rastreio roti-
neiro da deficiência de vitamina B12 entre pacientes com DM2, 
o que seria o passo de triagem preliminar para esta carência. 
Esta prática, inclusive, já é recomendada pelo sistema de saúde 
neozeolandês e pela ADA, em sua recente diretriz publicada em 
2017. Destarte, mostra-se apropriada a dosagem de vitamina 
B12 em todos os pacientes na vigência de terapia com metfor-
mina, sendo recomendado em locais de fácil acesso o uso de mé-
todos mais sensíveis e específicos, como as concentrações séricas 
de homocisteína e de ácido metilmalônico, especialmente entre 
pacientes diabéticos tipo 2 com concentrações de vitamina B12 
séricas limítrofes (de 200 a 400pg/mL) e manifestações hemato-
lógicas sutis. Dada a alta prevalência de níveis séricos reduzidos 
de vitamina B12 em idade superior a 50 anos, defendemos que 
o rastreio pode ser seguramente restrito a estes indivíduos.(2,5,8,13)

Por fim, quando diagnosticada e tratada a tempo, esta deficiên-
cia, que pode causar danos severos e irreversíveis ao organismo, é 
facilmente prevenida, já que seu tratamento é geralmente fácil, 
barato, seguro e eficaz.(10)

CONCLUSÃO

A prevalência da deficiência de vitamina B12 na população 
estudada, qual seja, portadores de diabetes mellitus tipo 2 em uso de 
metformina, por, no mínimo, 12 meses, foi alta, podendo haver re-
lação do uso de tal medicamento ao quadro carencial em questão.



Deficiência de vitamina B12 em portadores de diabetes mellitus tipo 2

103Rev Soc Bras Clin Med. 2018 abr-jun;16(2):99-103

As variáveis analisadas permitiram inferir que não houve 
diferença significativa de prevalência da deficiência de cobalamina 
entre homens e mulheres; existe maior prevalência desta defi-
ciência com o aumento da idade; pode haver fraca relação entre 
tempo de uso e dose do medicamento com o défice do mi-
cronutriente referido; mas, por outro lado, é possível a ligação 
entre as prevalências da hipertensão arterial sistêmica e a do 
diabetes mellitus tipo 2. 

Quantificar a prevalência desta carência é importante, pois 
possibilita planejar e alocar recursos futuros de maneira racional. 
Ainda, tendo em vista a gravidade das possíveis micro e macro-
complicações advindas desta condição deficitária e, por outro 
lado, sua fácil prevenção, rastrear precocemente, a fim de suple-
mentar a falta de vitamina B12 em diabéticos do tipo 2 que usam 
metformina, será benéfico.
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RESUMO

OBJETIVO: Descrever o perfil de pacientes internados com 
diagnóstico de síndrome coronariana aguda. MÉTODOS: Es-
tudo analítico, observacional e transversal, com dados obtidos 
da análise dos prontuários de cem pacientes internados em um 
hospital, de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, os quais tive-
ram diagnóstico de síndrome coronariana aguda e foram regu-
lados para a realização da cineangiocoronariografia. Foi traçado 
o perfil epidemiológico e fisiopatológico desta população. RE-
SULTADOS: Em nossa amostra, 49 (55,7%) pacientes eram 
do sexo masculino, com média de idade de 63,88±13,3 anos, 
sendo 60,2% acima de 60 anos. O quadro clínico mais preva-
lente foi angina instável (41%). Constatou-se maior prevalência 
de portadores de hipertensão arterial (88,7%), além de associa-
ção positiva entre os pacientes com idade avançada e doença 
multiarterial. Também foi encontrada obstrução coronariana 
significativa em cerca de 90% dos pacientes diabéticos. Cinean-
giocoronariografia sem lesão significativa foi duas vezes mais 
identificada, em comparação com dados da American College 
of Cardiology. CONCLUSÃO: Fatores de risco modificáveis de-
vem ser controlados, visando à redução do número de casos de 
doenças cardiovasculares agudas e daqueles com desfechos des-
favoráveis. Sugere-se que a divulgação dos sintomas de infarto 
seja ampliada, para que os pacientes cheguem à emergência em 
tempo hábil de receber o tratamento. 

Descritores: Síndrome coronariana aguda; Infarto do miocár-
dio; Cineangiografia; Fatores de risco

ABSTRACT

OBJECTIVE: To describe the profile of patients admitted 
to Hospital with a diagnosis of acute coronary syndrome. 

METHODS: This is an analytical, observational and cross-
sectional study with data obtained from the analyses of the 
medical records of 100 patients admitted to a hospital from 
February/2014 to January / 2015), who were diagnosed with acute 
coronary syndrome, and were regulated for undergoing coronary 
angiography. The epidemiological and pathophysiological 
profile of this population was described. RESULTS: In our 
sample, there were 49 (55.7 %) male patients with a mean age 
of 63.88±13.3 years, with 60.2 % being over 60 years. The most 
prevalent clinical condition was unstable angina (41%). A higher 
prevalence of patients with hypertension (88.7 %) was found, as 
well as a positive association of patients with advanced age and 
multivessel disease. We also find significant coronary obstruction 
in about 90 % of diabetic patients. Coronary angiographywith 
no significant lesion was twice as identified if compared with the 
American College of Cardiology data. CONCLUSION: The 
modifiable risk factors should be monitored, in order to reduce 
the number of cases of acute cardiovascular disease and those 
with unfavorable outcomes. The dissemination of information 
about infarction should be enhanced for the patients to search 
for emergent care in a timely manner.

Keywords: Acute coronary syndrome; Myocardial infarction; 
Cineangiography; Risk factors

INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares (DCV) representam uma das 
maiores causas de mortalidade em todo mundo. Apesar do de-
clínio das taxas de mortalidade com o passar das décadas, elas 
ainda são responsáveis por cerca de um terço dos óbitos em in-
divíduos maiores de 35 anos de idade,(1) com importante mor-
bimortalidade na população idosa. É estimado que metade dos 
homens e um terço das mulheres de meia-idade nos Estados 
Unidos desenvolverão alguma manifestação de doença arterial 
coronariana (DAC).(2)

De acordo com o Ministério da Saúde, anualmente ocor-
rem cerca de 300 mil infartos, provocando uma média de 80 
mil mortes. No ano de 2013, o Distrito Federal registrou 662 
mortes por infarto agudo. Segundo relatório epidemiológico so-
bre mortalidade geral no Distrito Federal em 2015,(3) as doenças 
do aparelho circulatório permanecem como a principal causa 
de morte (27,2%), seguida de neoplasias (20,5%) e de causas 
externas (14,3%).

Modalidades de síndrome coronariana aguda (SCA), como 
infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de ST 
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(IAMCST), sem supradesnivelamento de ST (IAMSST) e an-
gina instável (AI), são observadas em serviços de pronto aten-
dimento, a partir da história clínica de desconforto torácico tipo 
isquêmico, da análise eletrocardiográfica e da dosagem de mar-
cadores de necrose miocárdica.

Os pacientes com diagnóstico de SCA ficam sujeitos a com-
plicações cardiovasculares e incapacitações, se não evoluírem 
com pior desfecho. Medidas de prevenção primária e secundária 
para DAC têm importância indiscutível na saúde da população, 
com redução nas taxas de hospitalização e de óbitos. 

O objetivo deste artigo foi analisar o perfil clínico e epide-
miológico dos pacientes do estudo, considerando os fatores de 
risco para o desenvolvimento da síndrome.

MÉTODOS

A população estudada foi formada por cem pacientes inter-
nados no HRS-DF em um período de 12 meses (fevereiro/2014 
à janeiro/2015), os quais tiveram diagnóstico de SCA e foram 
submetidos à cineangiocoronariografia (CATE). Após aplicação 
dos critérios de exclusão (prontuários não localizados, registros 
incompletos e paciente que não preenchiam critérios para coro-
nariopatia), foram considerados 88 deles, distribuídos de acordo 
com a modalidade de SCA firmada desde o momento da admissão 
na emergência. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a lista de 
pacientes do sistema de regulação de CATE da Secretaria Esta-
dual da Saúde do Distrito Federal (SES-DF), do Hospital Re-
gional de Sobradinho (DF), com posterior análise dos prontuá-
rios eletrônicos por meio do sistema TrakCare. Posteriormente, 
os dados foram utilizando-se o software IBM Statistical Package 
for Social Science (SPSS), versão 20. 

Por meio da análise dos prontuários, foram destacadas as se-
guintes variáveis: sexo (masculino e feminino), idade (maiores 
e menores que 60 anos), antecedentes pessoais (hipertensão 
e diabetes), tabagismo, modalidades de SCA (AI, IAMSST e  
IAMCST), característica angiográfica significativa (obstrução 
arterial ≥70%, quantificada ou estimada por angiografia, ou le-
são de tronco de coronária esquerda ≥50%), esquema terapêu-
tico adotado (tratamento clínico, trombólise, intervenção coro-
nariana percutânea – ICP e revascularização cirúrgica), além de 
desfecho (sobrevida e óbito). Dislipidemia foi excluída do estu-
do pela falta de informação nos prontuários do perfil lipídico 
dos pacientes. Os resultados obtidos foram confrontados com os 
dados da literatura. O presente estudo comparou a prevalência 
entre os pacientes com diagnóstico de SCA em relação àqueles 
internados por outras doenças na Unidade de Clínica Médica 
do hospital.

Com finalidade de se evitarem inferências incorretas e bus-
cando comparar as associações entre as variáveis clínicas e an-
giográficas (DAC multiarterial) e o pior desfecho (óbito), foram 
utilizados o teste t de Student e o teste do qui-quadrado.

A pesquisa foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da 
Saúde (Fepecs) em 3 de agosto de 2015, com parecer CAAE 
46510415.9.0000.5553.

RESULTADOS

Entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2015, foi constatado um 
total de 650 internações na unidade de clínica médica do hospital 
estudado, e 88 deles tiveram diagnóstico de SCA, compondo a 
amostra do estudo. A média de idade geral foi de 63,88±13,3 
anos; 49 (55,7%) indivíduos eram do sexo masculino com mé-
dia de idade de 64,12±12,44; 39 (44,3%) pacientes do sexo fe-
minino tiveram média de idade de 63,56±14,56 anos; 53 (60,2%) 
pacientes tinham 60 anos ou mais

Nesta amostra foram encontrados como diagnóstico: 36 
(40,9%) Angina Instável, 25 ( 28,4%) IAMSSST e 27 (30,7%) 
IAMCSST. 

Dentre as comorbidades, 71 (80,68%) pacientes tinham hi-
pertensão arterial sistêmica, 43 (48,86%) eram tabagistas e 
31(35,23%) tinham diabetes melitus (Figura 1).

Considerando o diabetes isoladamente, constatou-se que 
28 dos 31 pacientes (90,3%) apresentavam pelo menos uma 
coronária com obstrução significativa. Destes 31 pacientes, 14 
(45,16%) receberam tratamento clínico, 10 (32,2%) percutâ-
neo, 3 (9,6%) cirúrgico e 4 (12,9%) vieram a óbito. Entre os 
27 pacientes que tiveram diagnóstico de IAMCST, 6 (37,5%) 
receberam trombólise. 

Dos pacientes que realizaram cateterismo, foi verificada a 
presença de lesões ≥ 70% das artérias e/ou ≥ 50% em tronco de 
coronária esquerda (TCE) em ordem de prevalência: nenhuma 
artéria em 38 (43,2%) pacientes; 1 artéria em 23 (26,1%); 2 ar-
térias em 12 (13,6%) e 4 artérias em 7 (8%). As principais artérias 
acometidas foram a descendente anterior (DA) em 30 (34,1%) 
pacientes, coronária direita (CD) em 24 (27,3%) e circunflexa 
(CX) em 18 (20,5%). 

Em observação às condutas, excluídos os pacientes que não 
apre sentaram lesões significativas em coronárias e os que foram 
a óbito antes de realizar o CATE, foi verificado tratamento clí-
nico em 21 (42%), intervenção coronariana percutânea em 23 
(46%) e cirurgia de revascularização miocárdica em 5 (10%), 
sendo evidenciado 1 (2%) óbito após o procedimento.

Quando avaliados os pacientes com doença arterial corona-
riana multiarterial (obstrução de TCE ≥50% ou ≥70% em três ou 
mais artérias), obteve-se o número de 17 pacientes, os quais rece-
beram tratamento clínico em 8 (47%) casos, ICP em 5 (29%), 
cirurgia de revascularização miocárdica em 3 (18%) e foi a 
óbito 1 (6%). Importante ressaltar que não foi possível obter 

Figura 1. Distribuição dos pacientes quanto aos fatores de risco.
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as características angiográficas de cinco dos seis pacientes que 
vieram a óbito antes da realização do procedimento.

Quando a associação entre donça arterial multiarterial e ida-
de avançada (maior ou igual a 60 anos) foi analisada por meio 
do teste do qui-quadrado, verificou-se associação significativa, 
com p=0,038, df=1 e qui-quadrado=4,306. A maioria dos pa-
cientes com DAC MULTIARTERIAL (82,3%), apresentavam 
idade superior a 60 anos.

Quanto aos óbitos, 2 (33,3%) pacientes tinham diagnóstico 
de IAMCST, 4 (66,6%) IAMSST e nenhum apresentava AI.

DISCUSSÃO

Os pacientes analisados correspondem a uma parcela im-
portante do total de internações no serviço estudado no perío-
do de 1 ano (cerca de 13%). Comparativamente, em 2012, no 
Sistema Único de Saúde (SUS), a SCA foi a terceira causa de 
hospitalização, representada por 10,7% do total.(4) 

Vale destacar neste subgrupo a prevalência de idosos − cerca 
de 60% da amostra −, considerados os pacientes maiores de 60 
anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Quanto à distribuição por sexo, houve maior prevalência de 
pacientes do sexo masculino, podendo estar associado a função 
protetora do estradiol nas mulheres, justificando a menor inci-
dência de eventos cardiovasculares.(8-15) Não houve diferença es-
tatística entre os dois sexos quando correlacionado com a idade. 

A hipertensão arterial esteve mais presente (88,75% dos 
casos), ratificando a maior prevalência deste fator de risco, 
corro borando o estudo internacional de validação do TIMI 
Risk Score para IAMCST(5). Dados obtidos do Framingham 
Heart Study sugerem que indivíduos normotensos aos 55 anos 
têm risco de 90% de desenvolvimento de hipertensão, com fa-
tores predisponentes, como hereditariedade, interagindo com 
fatores comportamentais, como dieta, consumo de bebida al-
cóolica e sedentarismo, estritamente relacionados ao desenvol-
vimento da doença. 

Sabe-se que 40% dos indivíduos com hipertensão arterial 
sistêmica não sabem que são portadores da doença e não estão 
sendo tratados, e apenas um terço dos pacientes tratados tem 
seus níveis pressóricos sob controle.(9) A ausência ou a ineficiên-
cia de políticas de prevenção primária, diante do manejo da 
população quanto aos principais fatores de risco relacionados a 
DCV, além da dificuldade em se atingirem as metas terapêuti-
cas, seja por falta de recursos ou de capacitação, contribuem sig-
nificativamente para a amplificação de doenças e o surgimento 
de desfechos desfavoráveis.

Como fator de risco prevalente depois da hipertensão está o 
tabagismo (48,86%). Importante lembrar que o ato de fumar do-
bra a incidência de DAC, aumentando a mortalidade em 50%. 
Segundo as Diretrizes para a Cessação do Tabagismo,(10) estas 
taxas aumentam com a idade e o número de cigarros fumados. 
Diante da natureza aditiva do tabagismo, com tendência ao seu 
aumento com o passar do tempo, não seria uma estratégia acei-
tável sua redução, ao invés da interrupção. O aconselhamento 
é importante em todos os estágios, mas o período que precede 
um evento cardíaco é o melhor momento para encorajar um 
paciente a parar de fumar.

O diabetes é um poderoso fator de risco para doença ateros-
clerótica e está intimamente relacionado com DAC. Também 
é sabido, que os pacientes com diabete mellitus têm alto índice 
de calcificações/oclusões arteriais, fato confirmado nos presentes 
resultados, que revelam que cerca de 90% dos pacientes com 
diabetes apresentavam pelo menos uma coronária com obstru-
ção significativa. 

Quanto às modalidades de SCA, do total de 88 pacientes 
do estudo, foram encontrados, em sua maioria AI, seguida de 
IAMCST e IAMSST, ratificando dados do estudo ENACT  
(European Network for Acute Coronary Treatment),(11) os quais 
obtiveram o diagnóstico de AI como o mais prevalente. A inci-
dência de SCASST, tanto de forma absoluta quanto em relação 
ao IAMCST, vem ganhando notáveis proporções, provavelmen-
te em resposta às variáveis demográficas, como o crescente nú-
mero de idosos e diabéticos. 

Dos pacientes submetidos ao cateterismo, não foi verificada a 
presença de lesão significativa (≥70% das artérias e/ou ≥50% em 
TCE) em pouco menos da metade dos pacientes, o que representa 
praticamente duas vezes o porcentual esperado pela American 
College of Cardiology (ACC), que é de 20 a 27%, considerando 
que a avaliação clínica prévia tenha sido feita corretamente.(12) 
A justificativa desta ocorrência pode envolver inúmeros fatores, 
como falta de estimativa da probabilidade pré-teste, devendo-se 
considerar a interação dos fatores de risco entre si, o estágio evo-
lutivo de cada um deles e a melhor caracterização dos sintomas, 
além da não realização de testes provocativos de isquemia não 
invasivos antes da coronariografia. 

Em relação aos pacientes com IAMCST, apenas cerca de 38% 
deles receberam trombólise. É importante enfatizar que a demora 
dos pacientes em chegar à emergência contribui para estes resul-
tados. Estratégias para disponibilizar o atendimento precoce − até 
mesmo pré-hospitalar − melhorariam o tratamento. 

Considerando-se os pacientes multiarteriais, houve asso-
ciação significativa (p=0,038) quando analisados aqueles com 
60 anos ou mais de idade. Este subgrupo de idosos é clínica e 
anatomicamente mais complexo, sendo considerado o tempo de 
sobrevida, inversamente proporcional ao envolvimento de vasos 
adicionais.(11,12) A idade avançada e a má condição funcional tor-
nam as intervenções de revascularização procedimentos de alto 
risco de complicações. Apesar disto, a idade não pode ser consi-
derada fator limitante, quando considerados os procedimentos 
percutâneos. 

O tipo de abordagem depende da existência de variáveis des-
favoráveis, como, por exemplo, insuficiência renal, idade avan-
çada, diabetes e doença cerebrovascular, as quais, individual-
mente ou somadas, orientam o prognóstico. Logo, o tratamento 
a ser utilizado deve ser individualizado nos pacientes multiarte-
riais, confrontando os riscos e os benefícios de cada modalidade. 
Uma importante ferramenta da qual podemos lançar mão é o 
SYNTAX Score, que engloba características angiográficas dos 
pacientes multiarteriais candidatos à cirurgia ou à intervenção 
coronariana percutânea, podendo auxiliar quanto a escolha da 
melhor opção. 

Semelhante a outros registros de SCA, no presente estudo a 
mortalidade intra-hospitalar para infarto agudo foi de seis pa-
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cientes (cerca de 7% do total analisado), distribuídos em quatro 
IAMSST e dois IAMCST.

Estudos demonstraram que, entre os pacientes internados 
por SCA, aqueles com diagnóstico de IAMCST tinham mor-
talidade aumentada a curto prazo, em comparação aos pacien-
tes com IAMSST (7% vs. 3,5%). No entanto, após 6 meses, 
a mortalidade entre as duas entidades se iguala (cerca de 12% 
para cada), não sendo este padrão observado a longo prazo (após 
4 anos), quando a mortalidade de IAMSST chega a ser o do-
bro do IAMCST.(13) Isso pode ser justificado pelo perfil indivi-
dual de cada paciente. Geralmente aqueles com diagnóstico de  
IAMCST são jovens, uniarteriais, sem maiores fatores de risco 
para DCV. Já pacientes com IAMSST, são cada vez mais idosos, 
multiarteriais e portadores de múltiplas comorbidades. Estes 
também internam sucessivas vezes por descompensação de pa-
tologias de base, até darem entrada no serviço de emergência por 
instabilidade de placa aterosclerótica

CONCLUSÃO

A redução do número de casos de doenças cardiovasculares 
agudas e com desfechos desfavoráveis está relacionada à dimi-
nuição e ao controle dos fatores de risco modificáveis. Devemos 
insistir na mudança de paradigmas, orientando a população a 
prevenir e controlar doenças, não limitando seus cuidados com 
a saúde aos atendimentos emergenciais 

Sugere-se ainda que a divulgação dos sintomas de infarto 
seja ampliada para que os pacientes cheguem à emergência em 
tempo hábil para receber o tratamento. Deve haver também 
uma melhor disponibilização de programas que tenham estrutura 
para diagnosticar e iniciar o tratamento na fase pré-hospitalar, a 
fim de reduzir o tempo de isquemia miocárdica. 

Por fim, melhorar as rotinas de investigação diagnóstica, au-
mentando o uso dos escores de estratificação de risco no infarto 
e otimizando a utilização de exames não invasivos em pacientes 
de baixo risco, reduziria o número de cineangiocoronariografias 
sem lesão significativa.
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RESUMO

OBJETIVO: Descrever o perfil de pacientes com e sem apneia 
obstrutiva do sono. MÉTODOS: Estudo transversal, descritivo, 
observacional, realizado em centro terciário de cardiologia, por 
meio da análise de 255 prontuários de pacientes consecutivos 
submetidos à polissonografia em um laboratório do sono do 
hospital. Os pacientes foram divididos de acordo com a pre-
sença de apneia obstrutiva do sono clinicamente significativa 
(índice de apneia e hipopneia ≥15 eventos/hora). Dentre as 
informações analisadas, estavam: características clínicas; dados 
antropométricos; antecedentes pessoais; medicamentos em uso; 
doença aterosclerótica; exames laboratoriais e polissonografia. 
RESULTADO: A prevalência da apneia obstrutiva do sono foi 
de 35,6%; deste porcentual, 90,1% apresentaram hipertensão 
arterial sistêmica; 70,3%, dislipidemias; 36,3%, tabagismo; e 
35,2%, diabetes. Não houve diferença estatística com relação 
à maior parte dos parâmetros analisados, mas os pacientes com 
apneia obstrutiva do sono eram, em sua maioria, do sexo femi-
nino, com idade mais avançada e maior índice de massa corpo-
ral, quando comparados aos indivíduos sem apneia obstrutiva 
do sono. CONCLUSÃO: Foi alta a prevalência de apneia obs-
trutiva do sono em indivíduos portadores de diversos fatores de 
risco cardiovasculares. Esta condição deve sempre ser pesquisada 
em indivíduos de maior risco cardiovascular. 

Descritores: Apneia obstrutiva do sono; Polissonografia; Hiper-
tensão; Obesidade; Fatores de risco

ABSTRACT

OBJECTIVE: To describe the profile of patients with and 
without obstructive sleep apnea. METHODS: This is a 
cross-sectional, descriptive and observational study that was 
conducted in a tertiary cardiology center through the analysis 
of 255 records of consecutive patients who underwent 
polysomnography in a sleep laboratory of the hospital. Patients 
were divided according to the presence of clinically significant 
obstructive sleep apnea (apnea-hypopnea index ≥15 events/
hour). The analyses included: clinical features, anthropometric 
data, personal background, ongoing medication, atherosclerotic 
disease, laboratory tests and polysomnography. RESULTS: 
The prevalence of obstructive sleep apnea was 35.6%; of these, 
90.1% had hypertension, 70.3% dyslipidemias, 36.3% were 
smokers, and 35.2% had diabetes. There was no statistical 
difference in most of the parameters analyzed; however, patients 
with obstructive sleep apnea were mostly female, older and with 
higher BMI when compared to individuals without obstructive 
sleep apnea. CONCLUSION: The prevalence of obstructive 
sleep apnea was high in individuals with various cardiovascular 
risk factors. Therefore, it is a condition that should always be 
investigated in patients with higher cardiovascular risk.

Keywords: Sleep apnea, obstructive; Polysomnography; 
Hypertension; Obesity; Risk factors

INTRODUÇÃO

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é uma doença que aco-
mete as vias aéreas superiores, caracterizada por interrupção do 
fluxo respiratório durante o sono, levando a despertares noturnos. 
Durante os episódios de apneia, podem ocorrer dessaturação da 
oxi-hemoglobina, hipercapnia e hipoxemia, além de consequente 
maior risco de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e alterações 
do ritmo cardíaco.(1-3)

A AOS é mais frequente no sexo masculino. Alguns estudos 
populacionais recentes relatam que sua prevalência pode chegar 
a 32,8% nesta população.(4) Os principais fatores de risco in-
cluem: obesidade, anormalidades das vias aéreas superiores, his-
tórico familiar para AOS, tabagismo, ingesta de álcool.(5)

A sintomatologia da AOS consiste em sonolência diurna ex-
cessiva, ronco, pausas respiratórias durante o sono, irritabilidade, 
mau desempenho nas atividades diárias, despertares frequentes, 
boca seca ao despertar e cefaleia matinal.(2,3)
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Tabela 1. Características clínicas e laboratoriais da população geral e dos grupos com e sem apneia obstrutiva do sono (AOS)

Características demográficas Total
n=255

AOS-
n=164

AOS+
n=91 Valor de p

Idade, anos 55,7±10,6 54,2±10,8 58,4± 9,5 0,002*
Sexo masculino, n (%) 137 (54) 102 (62) 35 (38) <0,001*
Dados antropométricos

IMC, kg/m2 32,5±6,8 31,3±6,5 34,8±6,7 <0,001*
Dados vitais

PAS, mmHg 148,1±28,6 148,7±29,6 147,3±26,8 0,704
PAD, mmHg 87,8±16,6 88,2±17,2 87,2±15,5 0,662
FC, bpm 71,9±11,6 71,9±11,7 71,7±11,3 0,881

Dados laboratoriais
Creatinina, mg/dL 0,9±0,4 1,0±0,2 1,1±0,4 0,092
Glicemia, mg/dL 111,9±45,5 108,2±34,8 118,5±60,1 0,138
Colesterol total, mg/dL 176,4±38,3 178,0±37,9 173,3±39,0 0,391
LDL-c, mg/dL 100,4±34,5 101,7±35,4 97,8±32,7 0,388
HDL-c, mg/dL 47,1±12,7 48,6±13,3 44,2±11,0 0,006*
Triglicerídeos, mg/dL 152,9±94,5 145,6±86,8 167,0±106,9  0,133

Antecedentes
Dislipidemia 161 (63) 97 (59) 634 (70) 0,076
Tabagismo 85 (33) 52 (32) 33 (36) 0,460
Diabetes 83 (32) 51 (31) 32 (35) 0,507
Hipertensão 231 (91) 149 (91) 82 (90) 0,845
IAM 18 (7) 12 (7) 6 (7) 0,829
AI 8 (3) 5 (3) 3 (3) 0,913
RM 0 (0) 0 (0) 0 (0) NS
ATC 0 (0) 0 (0) 0 (0) NS
CATE L >50% 9 (3) 7 (4) 2 (2) 0,386
IC FE <45% 8 (3) 5 (3) 3 (3) 0,913
AVC/AIT 8 (3) 5 (3) 3 (3) 0,913
AF ICO 12 (5) 9 (5) 3 (3) 0,429
AF AVC 8 (3) 7 (4) 1 (1) 0,164

Dados laboratoriais
Creatinina, mg/dL 0,9±0,4 1,0±0,2 1,1±0,4 0,092
Glicemia, mg/dL 111,9±45,5 108,2±34,8 118,5±60,1 0,138

Resultados expressos em n (%) e média ± desvio padrão. * Teste t de Student. IMC: índice de massa corpórea; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial dias-
tólica; FC: frequência cardíaca; LDL-c: lipoproteína de baixa densidade-colesterol; HDL-c: lipoproteína de alta densidade-colesterol; IAM: infarto agudo do miocár-
dio; AI: angina instável; RM: revascularização do miocárdio; N/S: não significante; ATC: angioplastia transluminal coronária; CATE L >50%: cateterismo com lesão 
maior que 50%; IC FE <45%: insuficiência cardíaca com fração de ejeção <45%; AVC/AIT: acidente vascular encefálico/acidente isquêmico transitório; AF ICO: 
antecedente familiar de insuficiência coronariana obstrutiva; AF AVC: antecedente familiar de acidente vascular encefálico; ATC: angioplastia transluminal coronária.

A hipóxia intermitente noturna promove aumento da pressão 
arterial sistêmica por vasoconstrição, entre outros mecanismos. 
Este estímulo frequente pode ser prolongado para o período de 
vigília, levando à HAS crônica.(6,7) A lesão endotelial e a inflama-
ção, também comumente presentes na AOS, podem contribuir 
para a síndrome coronariana aguda.(8)

Por ser um fator de risco reversível para AOS, a obesidade tem 
sido relevante, visto que 70% dos pacientes com apneia possuem 

tal comorbidade.(9) Na população com obesidade mórbida, 80% 
dos homens e 50% das mulheres apresentam AOS.(10)

A AOS se correlaciona com os seguintes fatores de risco para 
doença aterosclerótica: HAS, obesidade, dislipidemias e diabetes 
mellitus − com importante inter-relação entre eles. Diante da 
alta frequência destes fatores na população geral, a AOS tem 
grande importância médica, mas, muitas vezes, permanece sub-
diagnosticada. 
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OBJETIVO

Analisar o perfil clínico, antropométrico e metabólico de pa-
cientes com suspeita de AOS. 

MÉTODOS 

Trata-se de estudo transversal, descritivo, observacional, rea-
lizado por meio de análise de prontuários de pacientes subme-
tidos à polissonografia digital Alice 5 (Diagnostic Sleep System, 
Philips Respironics, USA) no Laboratório do Sono do Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia, hospital terciário referência em 
prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares, localizado 
em São Paulo (SP), Brasil, no período de 20 de abril de 2011 a 
25 de outubro de 2013. Este estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa do instituto no dia 19 de agosto de 2014 
(número de protocolo 755916).

Foram avaliados 313 prontuários, dos quais 58 foram ex-
cluídos por ausência de dados antropométricos e laboratoriais, 
sendo analisados 255 indivíduos. 

Foram avaliadas características clínicas e antropométricas, an-
tecedentes pessoais e familiares, presença de doenças ateroscleró-
ticas, medicamentos em uso e dados da polissonografia.

Os pacientes foram divididos de acordo com a presença de 
AOS, que foi definida pelo índice de apneia e hipopneia (IAH). 
Indivíduos com IAH ≥15 eventos/hora compuseram o grupo 
AOS+, e os demais, o grupo AOS-.

As variáveis contínuas foram descritas com média e desvio 
padrão, e as = categóricas, como frequência absoluta e porcen-
tual. A comparação entre as variáveis contínuas foi realizada pelo 
teste t de Student. A comparação entre as variáveis qualitativas 
foi realizada pelo teste qui quadrado ou teste exato de Fisher. Va-
lores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significan-
tes. Para a análise estatística, utilizou-se o programa Statistical  
Package for Social Science (SPSS), versão 19.0. 

RESULTADOS

Entre os 255 indivíduos analisados, 91 (35,7%) foram classi-
ficados como AOS+. As características clínicas e laboratoriais 
dos pacientes avaliados estão apresentadas na tabela 1. Não hou-
ve diferença em relação às variáveis clínicas e laboratorias, com 
exceção do sexo, da idade e índice de massa corporal (IMC). 
Os indivíduos incluídos no grupo AOS+ eram, em sua maioria, 
mulheres e, na comparação com o grupo AOS-, apresentaram 
maior média de idade (58,4±9,5 vs. 54,2±10,8; p=0,002) e 
IMC (34,8±6,7 vs. 31,3±6,5; p<0,001). Ambos os grupos apre-
sentaram altas prevalências de HAS e dislipidemias.

Quanto aos medicamentos em uso, houve diferença entre 
os grupos com relação às insulinas, sendo a frequência maior no 
grupo AOS+ (10% vs. 4%; p=0,043). Não houve diferença com 
relação às demais medicações, como mostra a tabela 2. 

Os dados da polissonografia estão expostos na tabela 3. Os 
pacientes do grupo AOS+ apresentaram menores valores de sa-
turação de oxigênio, maior porcentagem de sono N1 e menor 
de sono N3, além de maior tempo de saturação abaixo de 90% 
e maior índice de despertar. 

A figura 1 mostra a estratificação dos pacientes de acordo 
com a gravidade da AOS.

DISCUSSÃO 

No presente estudo, a prevalência da AOS foi de 35,7%, 
semelhante à de estudos clínicos em populações com suspeita 
desta doença.(11,12) Os pacientes com AOS eram, em sua maio-
ria, do sexo feminino, mais velhos e com maior IMC, quando 
comparados aos indivíduos sem AOS. 

Desta população, 61,5% pertenciam ao sexo feminino, re-
sultado diferente de outros estudos populacionais realizados 
recentemente, que mostram prevalência maior no sexo mascu-
lino entre pacientes com apneia de 1,43:1,00 a 3,20:1,00.(13-15) 
A prevalência mais alta de mulheres com AOS pode ser explica-
da pela maior procura de assistência médica pelo sexo feminino 
e pelo predomínio de faixa etária compatível com menopausa, 
período em que estudos apontam para maior incidência de AOS, 
chegando a prevalência semelhante a encontrada em homens. 
Entretanto, ressalta-se que a apresentação clínica da AOS é me-
nos expressiva nesse sexo, cursando com sintomas menos espe-
cíficos, como sonolência excessiva, fadiga e depressão. Estudos 
mostram que 40% das mulheres não relatam sufocamento no-
turno ou sono não reparador,(16) o que pode levar ao subdiag-
nóstico nesse sexo.

A média da idade encontrada foi de 55,7±10,6 anos. Este 
dado é bastante variável nos estudos, de acordo com a metodo-
logia e a população avaliada.(17) Com relação ao IMC, a média 
encontrada nos pacientes com AOS foi de 34,9±6,7kg/m2. Este 
valor se encontra dentro da média de valores de estudos clínicos 
atuais, que mostram IMC em torno de 29,6kg/m2 em pacientes 
com AOS.(13-18)

Tabela 2. Medicamentos em uso

Medicamentos Total 
n=255

AOS- 
n=164

AOS+ 
n=91

Valor 
de p

Diuréticos 175 (69) 108 (66) 67 (74) 0,200
Inibidores adrenérgicos 122 (48) 83 (51) 39 (43) 0,235
Vasodilatadores 26 (10) 14 (8) 12 (13) 0,240
IECA 102 (40) 66 (40) 36 (40) 0,915
BRA 110 (43) 67 (41) 43 (47) 0,323
Hipoglicemiantes orais 84 (33) 54 (33) 30 (33) 0,995
Insulina 15 (6) 6 (4) 9 (10) 0,043*
Espironolactona 40 (16) 26 (16) 14 (15) 0,921
ACC 143 (56) 96 (58) 47 (52) 0,288
Estatinas 148 (58) 94 (57) 54 (59) 0,754
Ezetimiba 16 (6) 12 (7) 4 (4) 0,357
Anticoagulantes orais 3 (1) 2 (1) 1 (1) 0,932
Amiodarona 6 (2) 2 (1) 4 (4) 0,109
AAS 114 (45) 71 (43) 43 (47) 0,542
Resultados expressos em n (%).*Teste qui-quadrado de Pearson. IECA: ini-
bidores da enzima conversora da angiotensina; BRA: bloqueadores dos re-
ceptores de angiotensina; ACC: antagonista do canal de cálcio; AAS: ácido 
acetilsalicílico. 
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Tabela 3. Características da polissonografia 

Características Total
n=255

AOS-
n=164

AOS+
n=91 Valor de p

LS, minuto 18,0±24,4 19,0±28,5 16,2±14,4 0,379

Eficiência do sono, % 76,1±13,3 76,9±12,4 74,8±14,8 0,239

N1, % 16,3±11,0 13,3±7,9 21,6±13,6 0,001*

N2, % 50,9±10,6 51,7±10,2 49,8±11,2 0,167

N3, % 17,8±8,5 19,7±8,2 14,3±8,0 0,001*

REM, % 14,9±7,4 15,4±7,0 14,4±8,1 0,303

NREM, % 133,7±80,4 132,41±80,0 136,3±81,7 0,710

Tempo acordado após adormecer, minuto 73,1±42,4 69,79±38,4 79,1±48,5 0,92

Índice despertar, eventos/hora 23,3±17,5 17,3±9,9 34,4±22,4 0,001*

IAH, eventos/hora 19,6±26,0 4,6 ±4,1 46,6±27,0 <0,001*

Saturação basal, % 96,2±2,0 96,6 ±1,8 95,6±2,1 <0,001*

Saturação média, % 93,7±3,4 94,9±2,0 91,7±4,3 <0,001*

Saturação mínima, % 80,3±13,2 86,3±6,4 69,5±15,4 <0,001*

Tempo saturação <90%, minuto 31,6±67,1 8,2±27,7 72,7±92,1 <0,001*
*Teste t de Student. LS: latência do sono; N1: estágio 1 do sono Non-Rapid Eye Movement; N2: estágio 2 do sono Non-Rapid Eye Movement; N3: estágio 3 do sono 
Non-Rapid Eye Movement; REM: Rapid Eye Movement; NREM: Non-Rapid Eye Movement; IAH: índice de apneia hipopneia.

AOS: apneia obstrutiva do sono.
Figura 1. Divisão da população total nos diferentes índices de apneia.

Entre as principais comorbidades cardiovasculares associadas 
à AOS encontram-se a obesidade, a HAS, a insuficiência cardía-
ca, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral.(18) 
Na população analisada, dentre os pacientes com AOS, 36% 
eram tabagistas, e esta condição é apontada em alguns trabalhos 
como relacionada ao ronco e ao desenvolvimento de AOS.(19)

No grupo com AOS, 90% apresentava HAS, resultado que 
está de acordo com a literatura, a qual afirma que, dentro de 
todas as comorbidades cardiovasculares, a HAS é a doença mais 
prevalente nos indivíduos com AOS.(18-20) Assim como as prin-
cipais diretrizes internacionais, a Diretriz Brasileira de Hiper-
tensão Arterial aponta a AOS como causa secundária da HAS, 
merecendo ser investigada, principalmente na população com 
hipertensão arterial resistente ao tratamento.(21) O encontro de 
elevada prevalência de HAS no grupo sem AOS pode ser expli-
cado pelo viés de indicação de polissonografia, que foi realizada 
dentro de ambiente de hospital de alta complexidade.

Em relação às doenças cardiovasculares, 7% dos pacientes com 
AOS apresentaram antecedente de infarto agudo do miocárdio, 
3% angina instável e 3% insuficiência cardíaca (com fração de 
ejeção menor que 45%). Além disso, 50% dos pacientes com 
AOS possuem algum grau de arritmia cardíaca, o que pode au-
mentar o risco de morte súbita durante o sono.(22)

A dislipidemia se mostrou presente em 70% dos pacientes 
com AOS, sendo que a média dos níveis de lipoproteína de alta 
densidade-colesterol (HDL-c), lipoproteína de baixa densida-
de-colesterol (LDL-c) e triglicérides foram, respectivamente, 
44,2±11mg/dL, 97,8±32,7mg/dL e 173,3±40mg/dL nesta po-
pulação, e a maior parte dos paciente estava em uso de estatina, 
o que condiz com a literatura, que sugere que níveis baixos de 
HDL-c e dislipidemia mista fazem parte do perfil do paciente 
com AOS.(18)

A saturação basal nos pacientes com AOS foi de 95,6%, e a 
sa turação média, de 91,7%. A saturação mínima dos pacientes 
com AOS teve média de 69,5%, resultado semelhante ao de 
outros estudos que obtiveram saturação mínima menor nos in-
divíduos com a doença.(18)
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Dentre as limitações deste estudo podemos citar que foi 
feito em um centro terciário de cardiologia, de forma retrospec-
tiva, pela análise de prontuários de pacientes que fizeram o exa-
me de polissonografia no laboratório do sono. Dessa forma, não 
é possível a universalização dos resultados para uma população 
geral com características clínicas provavelmente divergentes das 
encontradas em nossa população. 

CONCLUSÃO

Este estudo mostrou existir alta prevalência de apneia obstru-
tiva do sono em indivíduos portadores de diversos fatores de 
risco cardiovasculares. Esta condição deve sempre ser considera-
da em indivíduos de maior risco cardiovascular. 
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RESUMO 

OBJETIVO: Analisar uma série de casos cirúrgicos com diag-
nóstico de endocardite infecciosa, comparando fatores clínicos, 
ecocardiográficos e cirúrgicos. MÉTODOS: Estudo retrospec-
tivo de caráter observacional, com análise de prontuários dos 
pacientes operados com diagnóstico prévio de endocardite in-
fecciosa, no período entre janeiro de 2015 a outubro de 2016 
em um hospital terciário. RESULTADOS: Dentre as cirurgias 
cardíacas valvares realizadas nesse período, 14% possuíam diag-
nóstico de endocardite infecciosa. Houve prevalência do sexo 
masculino, sendo a valva aórtica a mais acometida (62,5%). 
Febre e dispneia foram os sintomas mais comuns (37,5%). Ao 
ecocardiograma, a maioria dos pacientes apresentava vegetações 
maiores que 10mm e disfunção valvar importante. Todos os ca-
sos utilizaram associação de antibióticos, e a gentamicina esteve 
presente em metade deles. A mortalidade intra-hospitalar na 
amostra ocorreu em 37,5%. CONCLUSÃO: Foi encontrada 
alta incidência de endocardite, com elevada mortalidade não re-
lacionada ao procedimento cirúrgico. Ressalta-se a necessidade 
de intervenção precoce com a intenção de reduzir complicações 
como dilatação e disfunção ventricular e embolias.

Descritores: Endocardite/diagnóstico; Endocardite/prevenção 
& controle; Cirurgia torácica; Ecocardiografia

ABSTRACT 

OBJECTIVE: To analyze a series of surgical cases with 
diagnosis of infective endocarditis, and to compare clinical, 
echocardiographic and surgical factors. METHODS: A 
retrospective observational study was carried out, with an 
analysis of medical records of patients operated with previous 
diagnosis of infective endocarditis between January 2015 and 
October 2016 in a tertiary hospital. RESULTS: Among the 
heart valve surgeries performed in this period, 14% had a 
diagnosis of infective endocarditis. There was a prevalence of 
males, with the aortic valve being the most affected (62.5%). 
Fever and dyspnea were the most common symptoms (37.5%). 
On echocardiogram, most patients presented vegetations larger 
than 10mm, and important valve dysfunction. All cases used 
an antibiotic combination, and gentamicin was present in 
half of them. In-hospital mortality in the sample occurred in 
37.5%. CONCLUSIONS: High incidence of endocarditis was 
found, with high mortality that was not related to the surgical 
procedure. The need for early intervention with the intention 
of reducing complications such as dilation and ventricular 
dysfunction and embolisms is emphasized.

Keywords: Endocarditis/diagnosis; Endocarditis/prevention & 
control; Thoracic surgery; Echocardiography

INTRODUÇÃO

A endocardite infecciosa (EI) é uma infecção intracardíaca em 
uma ou mais superfície cardíaca, que pode levar a incompetência 
valvar, embolização, acidente cerebrovascular e insuficiência car-
díaca. Apesar dos avanços diagnósticos, terapêuticos e nas técni-
cas cirúrgicas, sua incidência e mortalidade não regrediram nos 
últimos 30 anos (3 a 10/100 mil pessoas), apresentando, ainda, 
alta mortalidade intra-hospitalar (15 a 30%).(1)

O critério de Duke modificado, baseado em dados clínicos, 
ecocardiográficos e achados laboratoriais, é usado para diagnós-
tico e tem sensibilidade aproximada de 80%, classificando os 
pacientes em diagnóstico definitivo, possível ou afastado.(2)

Os preditores de mau prognóstico nos pacientes com en-
docardite dependem de aspectos como características clínicas 
dos pacientes (pacientes idosos, com infecção em prótese val-
var e com diabetes mellitus, e com comorbidades como imu-
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nossupressão, insuficiência renal e doença pulmonar); presença 
de com plicações clínicas da endocardite (insuficiência cardíaca, 
insuficiência renal, área de isquemia miocárdica maior que mo-
derada e choque séptico); tipo de microrganismos envolvidos 
(Staphylococcus aureus, fungos e bacilos Gram-negativos não 
HACEK) e achados ecocardiográficos (complicações perianular, 
insuficiência valvar esquerda importante, insuficiência impor-
tante de prótese valvar, fração de ejeção reduzida, hipertensão 
pulmonar, vegetações grandes e sinais de elevação da disfunção 
diastólica).(2,3)

Nota-se mudança epidemiológica, já que Streptococcus está 
em segundo lugar como causa da EI, dando espaço para Sta-
phylococcus sp. Como fatores de risco, temos o diabetes mellitus, 
os dispositivos intravasculares, as próteses, a hemodiálise crô-
nica, o uso de drogas, a cardiopatia reumática e as cardiopatias 
congênitas. As valvas mais acometidas são, em geral, a mitral e 
a aórtica.(3,4) 

A endocardite de prótese valvar é a forma mais grave de en-
docardite e ocorre em 1 a 6% dos pacientes com prótese valvar, 
com incidência de 0,3 a 1,2% por paciente/ano. Corresponde 
de 10 a 30% de todos os casos de endocardite, com igual inci-
dência em prótese metálica ou mitral.(5,6)

As indicações precisas de cirurgia incluem presença de insu-
ficiência cardíaca congestiva, abscesso cardíaco e risco de embo-
lia por vegetação. Existe alta mortalidade, sendo que mais de um 
terço dos pacientes com vegetações maiores de 10mm evoluem 
a óbito precoce e 65% têm embolias para o sistema nervoso 
central. A mortalidade aumenta ainda mais em pacientes com 
prótese valvar prévia.(7) 

O objetivo deste estudo foi analisar uma série de casos cirúrgi-
cos com diagnóstico de EI, comparando fatores clínicos, ecocar-
diográficos e cirúrgicos.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo retrospectivo observacional, com 
análise de prontuários dos pacientes internados no serviço de 
um hospital terciário, com diagnóstico de EI, no período entre 
janeiro de 2015 e outubro de 2016. 

O ecocardiograma foi realizado em aparelho S-5 da GE  
Healthcare® por médicos do serviço de ecocardiografia do hospi-
tal, com dados e imagens revistas por eles mesmos.

As cirurgias foram realizadas pelo mesmo cirurgião cardíaco, 
responsável pelo serviço de cirurgia cardíaca do hospital.

RESULTADOS

Dentre 271 cirurgias cardíacas realizadas nesse período no 
serviço referido, 57 eram de origem valvar, sendo 8 (14%) por en-
docardite infecciosa, correspondendo a 61 dos casos de endocar-
dite diagnosticados ao ecocardiograma (13 casos) neste período. 

O diagnóstico de endocardite foi realizado segundo os cri-
térios de Duke. As hemoculturas foram negativas e somente em 
um caso com dispositivo intracardíaco foi isolado S. aureus.

Quanto aos aspectos clínicos dos casos cirúrgicos, houve 
prevalência do sexo masculino (62,5%). A idade média foi 38,6 

anos e a mediana 29 anos para o sexo feminino; para o mas-
culino, a idade média foi 54,2 anos e mediana, 58 anos. Nesta 
amostra, 75% das valvas afetadas eram nativas, sendo a aórtica 
a mais acometida (62,5%). Em dois pacientes (25%), a endo-
cardite ocorreu em prótese biológica aórtica (Figura 4). A média 
de tempo entre o aparecimento dos sintomas e o diagnóstico foi 
de 3,66 dias, sendo febre e dispneia os mais comuns (77,5% dos 
casos) (Figura 1). 

Quanto às patologias de base/perfil dos pacientes, uma pa-
ciente apresentava insuficiência renal crônica, dois pacientes 
próteses biológicas aórticas e um paciente com dispositivo intra-
cardíaco (marca-passo).

Ao ecocardiograma, a valva aórtica foi a mais acometida 
(50%), seguida da tricúspide (25%), da prótese biológica tricús-
pide (12,5%) e da prótese biológica mitral (12,5%). A disfun-
ção valvar predominante foi a insuficiência (75%), com estenose 
em uma prótese biológica aórtica e outra sem disfunção valvar, 
e todos tinham fração de ejeção preservada. Em relação ao ta-
manho da massa intracardíaca, notou-se que 70% da amostra 
possuíam vegetação maior que 10mm (Figura 1).

No intraoperatório (Figura 2), optou-se por prótese biológi-
ca em 75% dos pacientes e metálica em 25% (exclusivamente 
nos pacientes submetidos a retroca valvar; Figura 3). O tempo 

AVC: acidente vascular cerebral.
Figura 1. Sintomas predominantes nos pacientes com endocar-
dite infecciosa. 

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico evidenciando refluxo de 
valva aórtica. 



Endocardite infecciosa em cirurgias valvares – preditores de mortalidade

115Rev Soc Bras Clin Med. 2018 abr-jun;16(2):113-5

médio entre o diagnóstico e a cirurgia foi de 6,42 dias, todos 
com evolução cirúrgica favorável. Não houve deiscência, fístula e/
ou infecção da ferida operatória. Todos os casos receberam asso-
ciação de antibióticos, sendo a gentamicina o mais usado (50%) 
associada à oxacilina em três casos e à vancomicina em um caso. 

A mortalidade intra-hospitalar foi de 37,5%, porém as causas 
não foram relacionadas ao procedimento cirúrgico em si, mas a 
complicações clínicas, como disfunção ventricular, sepse e aci-
dente vascular cerebral (AVC) extenso.

DISCUSSAO

No presente estudo, foi alta a incidência de endocardite com-
parada à da literatura brasileira e mundial,(2,5) Também houve alta 
prevalência de EI em valva aórtica nativa e em pacientes previamente 
hígidos, além de elevada mortalidade não relacionada ao procedi-
mento cirúrgico em si, mas a complicações neurológicas, disfunção 
ventricular e sepse. Ressalta-se, ainda, a necessidade de intervenção 
precoce com a intenção de reduzir complicações como dilatação e 
disfunção ventriculares, e embolias.(6) Neste estudo, não foi possível 

a plastia valvar diante do extenso acometimento valvar, mas o baixo 
índice de complicações perioperatórias estimula a realização de mais 
estudos, com abordagem cirúrgica precoce, visando à redução de 
complicações e mortalidade.(8,9)

CONCLUSÃO 

Está analise retrospectiva permitiu estabelecer as características 
gerais dos pacientes com endocardite infecciosa acompanhados, 
além de revelar alta incidência desta patologia. Também foi ele-
vada a mortalidade não relacionada ao procedimento cirúrgico. 
Ressalta-se a necessidade de intervenção precoce com a intenção 
de reduzir complicações, como dilatação e disfunção ventricular, 
e embolias, para que, assim, seja possível reduzir a mortalidade 
dos portadores de endocardite infecciosa. 
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Figura 3. Imagem intraoperatória de vegetação em prótese nativa.

Figura 4. Peça cirúrgica de vegetação em prótese biológica.
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RESUMO

Relatamos um caso de tuberculose cutânea do tipo eritema in-
durado de Bazin em paciente do sexo feminino, 26 anos de 
idade, com presença de úlceras e nódulos infiltrados, eritê-
mato-ferruginosos, com áreas de supuração e de aspecto endure-
cido em região de membro inferior esquerdo. O diagnóstico foi 
feito por meio da detecção de DNA micobacteriano nas lesões 
cutâneas por meio do método de reação em cadeia da polimera-
se. Realizou-se tratamento com pirazinamida, rifampicina, iso-
niazida e etambutol, obtendo-se melhora clínica e resolução das 
lesões cutâneas da paciente.

Descritores: Mycobacterium tuberculosis; Tuberculose cutâ-
nea/quimioterapia; Reação em cadeia da polimerase; Testes 
cutâneos; Antituberculosos/uso terapêutico; Humanos; Relatos 
de casos

ABSTRACT

We report a clinical case of Erythema Induratum of Bazin 
cutaneous tuberculosis on a 26-year-old female patient that 
presented with ulcers and erythematous-ferruginous infiltrated 
nodules, with hardened suppuration areas on left lower limb. 
Diagnosis was made through mycobacterian DNA detection 
on cutaneous lesions using the chain polymerase reaction 
method. The treatment was carried out with Pyrazinamide, 
Rifampicin, Isoniazid and ethambutol, which provided clinical 
improvement and resolution of the patient’s cutaneous lesions.

Keywords: Mycobacterium tuberculosis; Cutaneous tuberculosis/
drug therapy; Polymerase chain reaction; Skin tests; Antitubercular 
agents/therapeutic use; Human; Case reports

INTRODUÇÃO

A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo bacilo de 
Koch (Mycobacterim tuberculosis), podendo comprometer pul-
mões, gânglios linfáticos, ossos, articulações, pele e intestino.(1) 

A tuberculose cutânea ocorre quando o bacilo atinge a pele por 
via exógena ou endógena. É responsável por cerca de 1,5% dos 
casos de tuberculose extrapulmonar.(2)

Ela pode ser causada também pelo Mycobacterium bovis e, 
raramente, pelo bacilo de Calmette-Guérin (BCG), utilizado 
em imunizações.(1,3)

O objetivo deste trabalho foi descrever um caso de tubercu-
lose cutânea como manifestação extrapulmonar pouco comum, 
bem como ressaltar o desafio diagnóstico e a importância da 
detecção de DNA micobacteriano pelo método de reação em 
cadeia da polimerase (PCR).

RELATO DO CASO 

A.A.B., sexo feminino, 26 anos, natural de Maringá (PR), 
procurou atendimento por lesões ulceradas, dolorosas, prurigi-
nosas, com secreção amarelada, em membro inferior esquerdo 
após ferimento perfurocortante em região plantar esquerda. 
Ao exame, apresentava nódulos eritematosos, alguns ulcerados, 
outros com fístulas drenando pus, e lesão cicatricial em região 
lateral de membro inferior esquerdo (Figura 1).

Exames complementares revelaram sorologias para hepati-
tes B e C e vírus da imunodeficiência humana não reagentes; 
hemograma normal; cultura para bactérias e fungos (em mate-
rial de biópsia) negativa; sorologia para leishmaniose, ultrasso-
nografia Doppler venoso de membros inferiores e radiografia 
de pernas normais. O raio X de tórax demonstrou presença de 
nódulos não calcificados inespecíficos. O teste tuberculínico 
(PPD) apresentou-se não reagente. Estudo histopatológico 
evidenciou processo inflamatório crônico agudizado com neo-
formação capilar, necrose, abscesso em tecido fibroadiposo e 
áreas com tecido de granulação.

Foi realizada pesquisa de micobactérias (bacilos álcool-ácido 
resistentes − BAAR), por metodologia molecular de detecção 
de DNA nas lesões cutâneas, com PCR, a qual revelou ampli-
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ficação para região gênica IS6110 (complexo M. tuberculosis), 
confirmando diagnóstico de tuberculose cutânea (Figura 2).

Concluiu-se o diagnóstico de tuberculose cutânea do tipo 
eritema indurado de Bazin (EIB). Foi iniciado o tratamento com-
binado com isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol 
por 2 meses, seguido de rifampicina e isoniazida por 4 meses. A 
paciente apresentou remissão das lesões após 3 meses do início 
do tratamento (Figura 3).

DISCUSSÃO

As formas clínicas de lesões da tuberculose cutânea são varia-
das e relacionadas à virulência do bacilo, ao estado imunitário e 
à via de infecção. As lesões cutâneas podem decorrer de coloni-
zação da pele pelo bacilo (tuberculoses cutâneas, propriamente 
ditas) ou ser consequência de processo de hipersensibilidade ao 
foco tuberculoso ativo, localizado em outro ponto do organismo 
(tubercúlides). Tal divisão determina a classificação dos tipos de 
tuberculose cutânea (Tabela 1).(4)

Tabela 1. Classificação da tuberculose cutânea.
Primária Cancro tuberculoso
Secundária Lúpus vulgar

Tuberculose verrucosa
Escrofuloderma

Tuberculose orificial
Tuberculose gomosa

Tuberculose secundária à vacinação 
de BCG
Tubercúlides Tubercúlide papulonecrótica

Líquen escrofuloso
Eritema indurado de Bazin

Figura 1. Placa hipercrômica com ulceração central, bordas irre-
gulares e centro com áreas de necrose, em região lateral de mem-
bro inferior esquerdo.

Figura 3. Remissão das lesões após 3 meses de tratamento.

Figura 2. Eletroforese em gel de agarose a 1,5 %. (1) Peso mole-
cular 100 pares de bases; (2) amostra do paciente com o par de 
primers TB1 e TB2 com peso molecular de 123 pares de base 
(bp); (3) controle negativo TB1 e TB2; (4) controle positivo 
TB1 e TB2 com 123 pb. Marcação mostra banda positiva para 
TB1 e TB2 (positivo para complexo tuberculosis).



Menegheti GG, Tavares WD, Nassif PW, Gurgel ACM, Amado ELB, Freitas BC, Scodro RBL

118 Rev Soc Bras Clin Med. 2018 abr-jun;16(2):116-8

Dentre as formas clínicas de tuberculose cutânea, classifica-
mos nosso caso como do tipo EIB, também chamado de vasculite 
nodular quando envolve outra etiologia a não ser a tuberculose.(5)

Trata-se de um processo no qual ocorrem nódulos eritema-
tosos nas faces laterais e posteriores das pernas (panturrilhas), 
induzidos por vários gatilhos, incluindo a tuberculose, sendo 
classificado como uma verdadeira tubercúlide.(6) As tubercúlides 
são um tipo de reação cutânea imunológica decorrente da dis-
seminação de M. tuberculosis ou seus fragmentos provenientes 
de uma fonte distante que, com frequência, encontra-se oculta 
no organismo. Atualmente, apenas três grupos são considerados 
verdadeiras tubercúlides: tubercúlide papulonecrótica, líquen 
escrofuloso e EIB.(7)

Há forte relação de casos de eritema indurado com tubercu-
lose, sendo esta reforçada pela detecção de DNA micobacteria-
no nas lesões cutâneas por meio do método e reação em cadeia 
da polimerase.(8) Primers específicos podem ser usados, distin-
guindo o DNA completo do M. tuberculosis de outros patógenos 
micobacterianos.

O PPD pode ser positivo ou negativo, de acordo com a par-
ticipação da tuberculose na gênese do processo. Apresenta de 
80 a 90% de predominância no sexo feminino, com picos de 
incidência no início da adolescência e na menopausa.(6,9)

Os sintomas do EIB frequentemente se iniciam após a expo-
sição a baixas temperaturas.(1) A apresentação clínica típica é de 
nódulos eritematosos subcutâneos, podendo involuir ou ulcerar, 
com presença de úlceras irregulares e profundas, com bordas 
violáceas e mal definidas.(10) Durante a evolução das lesões, al-
guns pacientes referem dor à pressão, e a resolução das lesões re-
sulta em cicatrizes atróficas, deprimidas e hiperpigmentadas.(1,10)

O diagnóstico é confirmado com exames anatomopato-
lógico evidenciando vasculite, áreas com necrose, presença de 
células gigantes do tipo corpo estranho e granulomas; teste de 
PPD com resultado positivo ou negativo; bacterioscopia para 
pesquisa de bacilos ou seu cultivo e PCR. 

Diante da apresentação clínica exuberante e da raridade do 
caso apresentado, reforça-se a importância do presente artigo. É 
fundamental que o clínico saiba identificar pacientes com sinais 
e sintomas clássicos da tuberculose cutânea, bem como conheça 
as ferramentas diagnósticas e o importantíssimo papel da PCR 
para o diagnóstico, podendo proporcionar um tratamento mais 
precoce e, consequentemente, mais efetivo.
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RESUMO 

O aumento da expectativa de vida é crescente e, concomitante a 
isto, há a valorização de algumas patologias, que acompanham 
a senescência − dentre elas as demências. No Brasil, 54,15% 
dos pacientes com demência foram diagnosticados com doença 
de Alzheimer, que é um distúrbio neurodegenerativo. A terapia 
medicamentosa apresenta benefícios limitados, sendo impor-
tante uma busca de terapias adjuvantes, para melhorar a qua-
lidade de vida e retardar a institucionalização. O objetivo deste 
estudo foi correlacionar os benefícios do exercício físico para o 
paciente com doença de Alzheimer, e a melhora na qualidade 
de vida e na evolução do doente. Foi realizada uma revisão bi-
bliográfica de artigos indexados nas bases SciELO, LILACS e 
PubMed, publicados entre os anos de 2010 e 2016, utilizando 
os descritores “doença de Alzheimer” e “exercício físico”, pes-
quisados em português e inglês. Foram considerados para aná-
lise artigos redigidos em língua portuguesa, inglesa e espanhola. 
Foram encontrados 38 artigos no PubMed, 5 no LILACS e 4 
na SciELO, sendo 28 selecionados, por sua maior relevância ao 
tema. O exercício físico possui efeito neuroprotetor na função 
cognitiva, por provocar redistribuição do fluxo sanguíneo ce-
rebral, ação antioxidante de enzimas de reparação e citocinas 
pró-inflamatórias, degradação de placas amiloides, aumento do 
metabolismo e da síntese de neurotransmissores, resultando em 
mudanças cerebrais benéficas − estrutural e funcionalmente. 
Exercícios físicos demonstraram bons resultados na preservação 
da função cognitiva e funcional desses pacientes. Porém, ain-
da são necessários mais estudos acerca do tema, pelo fato de as 

pesquisas existentes apresentarem algumas limitações, principal-
mente quanto à amostragem. Este tema apresenta alta relevância 
e impacto da doença de Alzheimer nos pacientes.

Descritores: Doença de Alzheimer; Exercício; Fisioterapeutas; 
Disfunção cognitiva; Qualidade de vida

ABSTRACT

Increased life expectancy is growing and, with it, some 
pathologies accompanying senescence, such as dementia, are 
more valued. In Brazil, 54.15% of patients with dementia 
were diagnosed with Alzheimer’s Disease (AD), which is a 
neurodegenerative disorder. Drug therapy has limited benefits, 
and a search of adjuvant therapies to improve the quality of life 
and delay institutionalization is important. The objective of 
this study was to correlate the benefits of physical exercise in 
patients with Alzheimer’s Disease, and to improve the quality of 
life and evolution of these patients. Literature review of articles 
indexed in SciELO, Lilacs and PubMed databases, published 
between 2010-2016, using the key words “Alzheimer’s disease” 
and “physical exercise” was performed. The articles written in 
Portuguese, English or Spanish were considered. Five articles 
were found in Lilacs, 38 in PubMed and 4 in Scielo, with 28 
being selected due to their relation with the theme. Physical 
exercise has a neuroprotective effect on cognitive function by 
causing redistribution of cerebral blood flow, antioxidant action 
of repair enzymes, and pro-inflammatory cytokines, degradation 
of amyloid plaques, increased metabolism and synthesis 
of neurotransmitters, resulting in beneficial structural and 
functional brain changes. Physical exercises have shown good 
results in these patients’ cognitive and functional preservation 
and/or improvement. However further studies about the subject 
are necessary because the existing studies have some limitations, 
mainly regarding sampling. This topic will have high relevance 
and impact of Alzheimer’s Disease on patients.

Keywords: Alzheimer’s disease; Exercise; Physical therapists; 
Cognitive dysfunction; Quality of life

INTRODUÇÃO

O aumento da expectativa de vida é um fenômeno que tem 
sido observado nos últimos anos e, com isto, temos a valorização 
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de algumas patologias que acompanham o processo natural do 
envelhecer, como as demências e os distúrbios neuropsiquiátri-
cos. Por isto, carecem de uma maior atenção dos serviços de 
saúde pública. 

O próprio envelhecimento declina o sistema somatossenso-
rial, visual e vestibular (controle do equilíbrio), o que aumenta 
os riscos de quedas nessa população, sendo que 65% destes epi-
sódios acometem idosos com algum nível de défice cognitivo.(1)  
No Brasil, a prevalência das demências é de 7,1% em pessoas 
com mais de 65 anos de idade e, destes, 54,15% foram diagnos-
ticados com doença de Alzheimer (DA) e 14,4% com demência 
mista (DA e demência vascular).(2)

A DA é um distúrbio neurodegenerativo caracterizado por 
acúmulo de placas amiloides extraneuronais e emaranhados neu-
rofibrilares intraneuronais. Além disto, ocorrem perda de neu-
rônios colinérgicos no núcleo basal de Meynert e da superfície 
ventral do prosencéfalo basal, diminuição da concentração de 
substância cinzenta no córtex pré-frontal (região cerebral que 
desempenha papel nas funções executivas),(3) giro do cíngulo e do 
lóbulo parietal inferior.(1,4,5) 

Esta doença cursa com diminuição insidiosa do domínio 
cognitivo; transtornos de humor, comportamentais e psiquiátri-
cos; um prejuízo progressivo por comprometimento da memó-
ria recente e semântica; défice de atenção; e prejuízo nas habili-
dades visuoespaciais e da funções executivas,(1) o que leva à perda 
de autonomia pelo paciente e prejudica suas Atividades de Vida 
Diárias (AVDs). Destacam-se a amnésia, a agnosia e a afasia.(6) 
Há ainda os sintomas neuropsiquiátricos: irritabilidade, alte-
rações do sono e do apetite, delírios, alucinações, indiferença, 
ansiedade, agitação, euforia, labilidade, agressão e depressão.(5) 
Estas desordens neuropsiquiátricas apresentam prevalência de 
60% em pacientes com DA e 80% nos institucionalizados.(4) 
Na DA, existe sinais de manifestações neurológicas, incluindo 
os extrapiramidais, presença de marcha frontal e mioclonias, re-
presentando aumento no risco de quedas dos pacientes e ônus 
emocional para sua família.(7)

O diagnóstico da DA é obtido pela clínica e por achados pa-
tológicos, sendo definitivo quando o paciente apresenta ambos. 
O critério clínico é caracterizado pela presença de comprome-
timento de dois domínios dentre linguagem, memória, função 
executiva, alteração de personalidade e habilidade visuoespacial. 
Não se utilizam, rotineiramente, os biomarcadores para a DA, 
porém há exames complementares, como a tomografia compu-
tadorizada de crânio, a ressonância magnética de crânio, o exa-
me do líquido cefalorraquidiano e o eletroencefalograma, que 
auxiliam na exclusão de outras comorbidades.(8) Como terapia 
farmacológica, temos as drogas anticolinesterásicas (rivastigmi-
na, donepezil e galantamina) e antiglutamatérgica (memantina). 
Tal abordagem pode melhorar a resposta cognitiva e executar as 
AVDs nos meses iniciais de tratamento, porém ocorre estabili-
zação após este período, ocorrendo, então, pequenos declínios 
cognitivos.(4) A terapia medicamentosa apresenta benefícios li-
mitados, sendo importante uma busca de alternativas não far-
macológicas, como a prática de exercícios físicos, para melhorar 
a qualidade de vida e evitar a precoce institucionalização destes 
pacientes.(6,9,10)

O objetivo desta revisão foi correlacionar os benefícios do 
exercício físico no paciente com doença de Alzheimer, e a me-
lhora na qualidade de vida e na evolução deste indivíduo.

MÉTODOS

Este tema tem grande relevância na prática médica, por se 
tratar de enfermidade neurológica que cursa com défice cogniti-
vo e distúrbios neuropsiquiátricos, os quais demandam aborda-
gens terapêuticas que visam à reabilitação do paciente, motivo 
pelo qual o exercício físico adquire importância como opção não 
farmacológica.

A revisão bibliográfica concentrou-se em periódicos indexa-
dos nas bases SciELO, LILACS e PubMed, abrangendo estudos 
internacionais e nacionais publicados entre 2010 e 2016, com 
o descritor “doença de Alzheimer” e o refinamento “exercício 
físico”, sendo considerados para análise os artigos redigidos na 
língua portuguesa, inglesa e espanhola. Foram encontrados 38 
artigos no PubMed, 5 na LILACS e 4 na SciELO, tendo sido 
selecionados 28 por sua maior relevância ao tema do presente 
trabalho.

DISCUSSÃO

A prática diária de exercício físico beneficia a saúde dos pa-
cientes com DA, incluindo sua forma de acometimento preco-
ce,(3) sendo usada como terapia complementar, o que aumenta 
a autonomia do paciente e reduz a sobrecarga dos cuidadores e 
o risco de institucionalização precoce. Ainda, o exercício possui 
um efeito neuroprotetor sobre a função cognitiva, por provocar 
uma redistribuição do fluxo sanguíneo cerebral; uma ação antio-
xidante de enzimas de reparação e citocinas pró-inflamatórias; 
uma degradação de placas amiloides, que promovem a neurogê-
nese e angiogênese; e um aumento do metabolismo e da síntese 
de neurotransmissores.(2,6,10-15) Pesquisa com animais comprovou 
tais efeitos em resposta ao exercício físico.(12) 

Para demonstrar a relação entre a deposição de placas ami-
loides e a prática de atividade física, foi feito um estudo en-
volvendo ratos transgênicos que sobre-expressam o gene APP 
(aumenta o depósito de placas amiloides no tecido cerebral). 
Os animais foram divididos em dois grupos, sendo o primeiro 
com uma roda de corrida por 1 mês e o segundo, por 5 meses. 
Ao final, ambos os grupos apresentaram diminuição do depósi-
to de placa amiloide no córtex frontal e no hipocampo, o que 
demonstra que poucos meses já são suficientes para reduzir a 
deposição de placas amiloides no cérebro.(16,17)

A proteína tau estabiliza microtúbulos, a fim de facilitar o trans-
porte de moléculas, como nutrientes e fatores de crescimento, 
entre os terminais do corpo axonal e neurônios, de modo bidi-
recional. Na DA, ocorrem alterações bioquímicas desta proteína 
por ação de quinases e fosfatases, que resultam em uma função 
biológica alterada.(18) Um et al. demonstraram que camundon-
gos que sobre-expressam o gene para proteína tau anormal pro-
vocaram aumento significativo nos níveis de enzimas glicogênio 
sintase quinase 3β, que fosforila a proteína tau e a acumula. Nos 
modelos animais, após o uso de esteira por 12 semanas, ocor-
reu redução significativa nos níveis da enzima glicogênio sintase 
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quinase 3β, indicando que o exercício pode reduzir a fosforila-
ção desta proteína.(16)

Já a inflamação é um processo complexo, que envolve me-
canismos celulares e moleculares de proteção quanto ao estresse 
em lesões e infecções. Este processo atua na DA, principalmente 
por moléculas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral 
alta (TNF-α), e as interleucinas (IL) 1 beta e 6, adjacentes às 
placas amiloides, e também por células de resposta inflamatória, 
como linfócitos e macrófagos, além de aumentar e ativar astró-
citos e micróglias no tecido cerebral. Tanto estudos em animais 
como em humanos mostraram que a atividade física reduz mar-
cadores da neuroinflamação na DA. Estudo com ratos transgê-
nicos com sobre-expressão do gene APP, que também provoca 
aumento dos níveis de marcadores de inflamação no cérebro, 
como a IL-1 beta e o TNF-α, foram sujeitos a exercícios de roda 
de corrida livre por 3 semanas, que, em relação ao grupo con-
trole, reduziu os níveis dos marcadores inflamatórios, indicando 
menor resposta imunológica destes ratos no tecido cerebral.(19)

As alterações de sinapses estão presentes na DA, havendo 
relação entre o grau de perda sináptica e a gravidade do declínio 
cognitivo, pela redução do número de sinapses, principalmente 
nos córtices de associação e no hipocampo.(20) Na atividade física 
contínua em modelos animais em uma roda de corrida para 4 e 
outra para 24 semanas, ficou demonstrada a melhora nas pro-
priedades sinápticas do hipocampo, sendo plausível a indicação 
de exercícios físicos regulares para otimização da cognição em 
pacientes com DA.(21)

As neurotrofinas são proteínas presentes no tecido cerebral, 
estimulando tanto o crescimento quanto a manutenção dos neu-
rônios, e promovendo a participação destas células em uma 
variedade de funções específicas, como cognição e memória. 
Alterações da liberação de neurotrofinas, especialmente relacio-
nados ao fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF, sigla 
do inglês brain-derived neutrophic factor), que desencadeia dis-
túrbios neurodegenerativos como a DA, sugerem uma relação 
inversa entre os níveis de neurotrofina e a presença de emara-
nhados neurofibrilares. Na utilização de um modelo de ratos 
trans gênicos de DA, Belarbi et al. demonstraram que 9 meses 
de exercício em roda livre voluntária foram suficientes para au-
mentar os níveis de BDNF no cérebro de modo significativo, 
indicando a diminuição da progressão destes emaranhados e, 
consequentemente, da DA.(21)

Etnier et al. demonstraram que, apesar da atividade física 
promover alterações nos níveis de receptores para o BDNF, isto 
só ocorreu naqueles indivíduos portadores do gene para a Apoli-
poproteína E, que se relaciona a maior probabilidade de desen-
volvimento da DA e a uma melhor eficácia das atividades físicas 
ou exercícios aeróbicos nesses pacientes.(22)

A atividade física regular e supervisionada por 6 meses foi 
responsável por diminuir a frequência de distúrbios do sono nos 
casos de DA leve e moderada, visto que a alteração do ritmo cir-
cadiano e a fragmentação do sono são duas das mais frequentes 
causas de institucionalização, podendo o exercício físico atuar na 
abordagem de alterações do sono e atenuar esta sintomatologia.(23)

Em estudo realizado na Califórnia, avaliou-se o efeito da ca-
minhada, analisando variáveis como tempo e intensidade, na 
melhora de distúrbios neuropsiquiátricos, função cognitiva e 

estado de humor, acompanhando os pacientes por 1 ano. Os 
efeitos das caminhadas foram dose-dependentes, mostrando que 
o exercício aeróbico aumenta a demanda de oxigênio e trabalha 
grandes grupos musculares por um período estendido, o que 
resulta em mudanças cerebrais benéficas, tanto estruturalmente 
como funcionalmente. Já o sedentarismo associa-se aos declínios 
funcional e cognitivo e à perda de vigor, assim como aumento 
das alterações de humor (raiva, confusão, depressão e fadiga).(12) 

Os participantes foram divididos em dois grupos: ativos (n=84) 
e sedentários (n=20); o grupo dos ativos foi dividido em quem 
caminhou, em média, 1 hora por semana e aqueles que cami-
nharam 2 horas ou mais por semana, chegando à conclusão de 
que os sedentários tiveram redução significativa de seu escore do 
Miniexame do Estado Mental (MMSE), que constitui fator pre-
ditivo na função cognitiva em pacientes com DA. Nos pacientes 
que caminharam 1 hora por semana, houve atenuação do escore 
do MMSE e, nos que caminharam por 2 horas ou mais por 
semana, houve aumento significativo do MMSE.(11)

Hernandez et al. realizaram testes envolvendo pacientes com 
DA sedentários e outros que participavam de um programa de 
atividade física sistematizado, e observaram a manutenção das 
funções cognitivas e a melhora do equilíbrio. Houve, consequen-
temente, a redução da prevalência de quedas nos pacientes que 
realizavam exercício físico.(24)

O exercício físico aeróbico promove a melhora da aptidão 
cardiorrespiratória, que, em idosos, tende a diminuir conforme 
a idade, o que afeta as AVDs e justifica a intervenção com exercí-
cios aeróbicos.(25) Yu et al mostraram que exames de ressonância 
magnética de crânio detectaram relativo aumento do hipocampo 
em pacientes submetidos a atividades de ciclismo, 20 a 50 mi-
nutos por sessão, três vezes por semana, durante 6 meses.(26)

A rivastigmina é um inibidor colinesterásico utilizado em es-
tágios leves a moderados da DA. Estudo que dividiu os pacien-
tes em dois grupos, sendo um que utilizava apenas o adesivo de 
rivastigmina, e o outro que associava estes adesivos às práticas de 
exercícios físicos para observar os efeitos dos exercícios físicos, 
mostrou melhora significativa tanto na qualidade de vida como no 
desempenho nas AVD nos pacientes com terapia combinada.(27)

O trabalho de Pitkälä et al. envolveu 120 pacientes com 
diagnóstico de DA, que possuíam como cuidadores seus côn-
juges e que foram divididos em três grupos: GE, que era um 
grupo baseado em exercícios em centros daycare com DA, super-
visionado por dois terapeutas, e que realizava 1 hora de treino, 
duas vezes por semana; HE, que correspondia a um grupo que 
realizou exercícios administrados por fisioterapeutas nas casas 
dos pacientes, com treinos de 1 hora, duas vezes por semana; e 
CG, que era o controle. Os efeitos deletérios foram mais lentos 
nos grupos com intervenções do que no controle, com diferença 
significante entre o HE e o CG, tanto aos 6 meses como aos 12 
meses. Porém as diferenças entre o GE e o CG não foram apa-
rentes. O principal objetivo deste estudo foi relacionar o ônus 
financeiro decorrente das incapacitações da DA. No GE, foram 
gastos $19.274 por pessoa ao ano; no HE, $22.646; e, no CG, 
$29.745. Assim, os gastos foram menores nos pacientes que rea-
lizavam exercício físico supervisionado.(28) Com base nos bons 
resultados que os exercícios físicos têm sobre a DA, evidencia-se 
a importância desta abordagem nos protocolos de conduta. 
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O envelhecimento populacional correlaciona-se a um au-
mento da prevalência das doenças neurodegenerativas, como a 
DA, que apresenta abordagem terapêutica farmacológica pouco 
eficaz em sua evolução clínica, cursando com perda cognitiva e 
distúrbios neuropsiquiátricos, o que aumenta a busca por tera-
pias não farmacológicas com a finalidade de atenuar os sintomas 
deletérios da DA. 

Dentre as opções terapêuticas não farmacológicas, o exercício 
físico constitui modalidade que tem demonstrado bons resul-
tados na preservação e/ou melhora cognitiva, funcional e física 
destes pacientes. Destacam-se as atividades aeróbicas sistema-
tizadas, que aumentam o fluxo sanguíneo e a neurogênese, di-
minuem o estresse oxidativo e, possivelmente, reduzem as placas 
amiloides. Desta forma, são necessários mais estudos acerca do 
tema, devido a sua relevância e ao impacto benéfico na qualida-
de de vida dos pacientes com DA e seus familiares e cuidadores, 
assim como para uma possível redução dos gastos públicos com 
estes pacientes no futuro.
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RESUMO

A sexualidade humana constitui uma dimensão central da 
identidade pessoal e da dignidade da pessoa, sendo, por este 
motivo, impossível desmembrar a dimensão sexual do ser hu-
mano. Neste sentido, qualquer reflexão acerca da sexualidade, 
que se queira séria, não pode ser reduzida às dimensões rela-
cionadas com a biologia, a saúde, ou com os comportamentos, 
sendo necessário levar em consideração outras dimensões fun-
damentais. O interesse pelo diálogo bioético é uma dimensão 
social da Bioética, a qual caracteriza-se por ser pluridisciplinar 
e pluralista, e também por seu carácter de abertura ao público 
em geral. Este artigo é uma pesquisa bioética elaborada a partir 
dos descritores “sexualidade”, “bioética” e “adolescentes” utili-
zados em bases de busca de periódicos nos últimos 5 anos. A 
partir deles, foi extraída uma profunda reflexão sobre a trans-
formação ideológica, no que concerne aos conflitos, aos inte-
resses e à evolução que a sexualidade provoca nos adolescentes 
inseridos na sociedade atual. No que diz respeito à não adoção 
das práticas seguras relacionadas à sexualidade e seus conflitos 
diante da vulnerabilidade a que se expõem os adolescentes na 
sociedade atual, devem-se priorizar ações programáticas e de-
senvolver estratégias de educação em saúde que possibilitem 
vincular a informação à reflexão, com possibilidades de mu-
dança de atitude, escolhas e de comportamentos, que reduzam 
os riscos próprios desta fase. 

Descritores: Sexualidade; Estudantes de medicina; Bioética; 
Adolescentes; Educação em saúde

ABSTRACT

Human sexuality is the central dimension of one’s personal 
identity and dignity; therefore, it is impossible to dismember the 
sexual dimension of an individual. In this respect, any serious 
reflection about sexuality cannot be limited to biology, health 
or behavior, with other fundamental dimensions having to be 
taken into account. Bioethical dialogue is a social dimension 
of Bioethics, which is characterized as multidisciplinary and 
pluralistic, and also by its openness to the public in general. 
This article is a bioethical research, elaborated from the terms 
“sexuality”, “bioethics” and “adolescents”, used in search bases 
of journals in the last 5 years. From them, it was possible to 
make a deep reflection on the ideological transformation led by 
sexuality on the adolescents of the present society concerning 
conflicts, interests and evolution. Regarding the non-adoption 
of safe practices related to sexuality and its conflicts in view of 
the vulnerability to which adolescents are exposed in the current 
society, it is fundamental to prioritize programmatic actions, 
and to develop health education strategies, which can make 
possible to link information and reflection, with the possibility 
of changing attitudes, choices and behaviors that reduce the 
risks inherent to this phase.

Keywords: Sexuality; Students, medical; Bioethics; Adolescents; 
Health education

INTRODUÇÃO

A sexualidade tem uma dimensão fundamental em todo ci-
clo de vida de homens e mulheres, e envolve práticas e desejos 
ligados à satisfação, à afetividade, ao prazer, aos sentimentos, ao 
exercício da liberdade e à saúde. Desta forma, é uma construção 
histórica, cultural e social, e se transforma conforme mudam 
as relações sociais. Infelizmente, em nossa sociedade ocidental, 
foi histórica e culturalmente limitada em suas possibilidades de 
vivência, devido a tabus, mitos, preconceitos, interdições e re-
lações de poder.(1) As relações sexuais acabam sendo pensadas a 
partir de uma lógica reprodutora, enfatizando o papel que ocupam 
na geração de um novo ser no ciclo reprodutivo.(2)

Nos últimos anos, a sexualidade adolescente, mais do que 
uma questão moral, adquiriu dimensão de problema social, sendo 
inclusive vista como um problema de saúde pública.(3) Grande 
parte da bibliografia que aborda o dispositivo de sexualidade e 
suas transformações, no âmbito nacional e internacional, tem 
centrado seu foco no período do pós-guerra, com especial aten-
ção às décadas de 1960 e 1970, vistas como período de intensa 
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mudança nas configurações da vida afetivo-sexual, nos mecanis-
mos de controle e/ou cuidado de si, e na produção e na dissemi-
nação de sistemas de conhecimento.(4)

Nas últimas três décadas, algumas mudanças ocorreram no 
estilo de vida da população, incluindo seus valores, crenças e ta-
bus − principalmente, aqueles relacionados à sexualidade. Hoje 
os profissionais de saúde e a sociedade em geral estão deixando 
de controlar a vida sexual dos jovens, transferindo para eles 
próprios a responsabilidade por sua conduta sexual.(1) Embora 
nossa sociedade esteja longe de restringir as relações sexuais a 
esta função reprodutiva, o enfoque deste tipo, dado a elas nas 
escolas, evidencia a abordagem limitada de uma experiência que 
se configura de muitas outras formas na contemporaneidade, 
envolvendo afeto, prazer, erotismo, sensualidade, entre outros.(2)

Tematizar a sexualidade juvenil requer atentar para as práticas 
discursivas no cotidiano.(3) A promoção da saúde sexual depende 
da qualidade da formação profissional em toda a amplitude de 
aspectos que envolvem a sexualidade. Há evidências de que a 
formação profissional deficiente em sexualidade afete a capaci-
tação para a assistência de qualidade.(5) Ao não contemplar estas 
di mensões da sexualidade, provavelmente tão ou mais impor-
tantes hoje do que a função reprodutiva, ela corre o risco de se 
tornar pouco eficiente em seus objetivos preventivos.(2) 

No Brasil, inquéritos realizados com médicos mostraram que 
50 a 72% de ginecologistas, urologistas, psiquiatras e clínicos 
gerais não investigavam de forma regular a saúde sexual dos 
pacientes. A justificativa mais usada para esta atitude foi a de-
ficiência de conhecimentos em saúde sexual (15 a 28%) que, 
por sua vez, levava à insegurança (49%) para abordar e tratar as 
disfunções sexuais. A necessidade de profissionais de saúde capa-
citados para a atenção em saúde sexual, de forma mais igualitária 
e integral, é defendida por vários autores.(5)

DIREITOS E JUSTIÇA SOCIAL

O direito à saúde está estreitamente vinculado a outros direi-
tos — e depende de sua efetivação —, em particular aos direitos 
à vida, à alimentação, à moradia, ao trabalho, à educação, à par-
ticipação, ao desfrute dos benefícios do progresso científico e 
suas aplicações, a estar livre de todas as formas de discriminação, 
à igualdade, a não ser submetido a torturas, à vida privada, ao 
acesso à informação e à liberdade de associação, reunião e cir-
culação.(7) 

O aspecto multidimensional da saúde sexual e sua relação 
com direitos e justiça social são enfatizados há décadas pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) e pela World Association for 
Sexual Health (WAS). Estas entidades afirmam que a promoção 
da saúde sexual envolve a implementação de ações que contem-
plem toda a abrangência da sexualidade humana. Desta forma, 
devem ser incluídos nas ações de promoção da saúde sexual, 
desde aspectos de prevenção e tratamento de problemas sexuais, 
como também a valorização dos direitos sexuais, que incluem 
prazer, igualdade de gênero e acesso à educação sexual.(5-6)

Apesar dos acordos internacionais e do reconhecido avanço 
ocorrido no Brasil nos últimos anos, com a elaboração de docu-
mentos governamentais e a implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), as brasileiras ainda sofrem discriminações e viola-
ções, e enfrentam barreiras no acesso à saúde, sendo vítimas de 
processos de exclusão em vários níveis e esferas. A carência de 
informação, bem como as precárias políticas de saúde, são re-
fletidas nos elevados índices de mortalidade materna, infecção 
por doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e HIV, gestações 
indesejadas, abortos inseguros e violência doméstica e sexual.(6) 

Assim, têm sido gestadas novas economias do uso de prazeres 
e corpos, novas moralidades sexuais, bem como novas noções 
jurídicas, como o conceito de direitos reprodutivos e sexuais.(4) 

A SEXUALIDADE DAS ESCOLAS ÀS UNIVERSIDADES

Com relação à escola, cabe frisarmos que tal instituição tem 
demonstrado preocupação com a sexualidade infanto-juvenil des-
de o século 18, embora este assunto tenha adquirido mais desta-
ques nas últimas décadas. Especificamente no Brasil, a inserção da 
educação sexual na escola se deu por meio de um deslocamento 
no campo discursivo sobre o assunto. Nos anos 1920 e 1930, a 
discussão sobre educação sexual emergiu na escola em meio à 
epidemia de sífilis, sendo que, naquele período, os problemas 
de “desvios sexuais” passaram a não mais ser percebidos como 
crime, mas como doença. Por isso, a escola passou a constar 
entre os espaços de ação preventiva de uma Medicina de caráter 
higienista, devendo cuidar da sexualidade de crianças e adoles-
centes com vistas à produção de comportamentos tidos como 
“normais”. A escola configura-se como um dos locais mais im-
portantes para implementar propostas de educação sexual que 
abranjam a população infanto-juvenil.(3)

Se olharmos para a escola a partir de uma perspectiva históri-
ca, veremos as diferentes formas como ela foi conclamada a colo-
car a sexualidade em discurso e como tais questões estão ligadas a 
fatos constituídos como problemas sociais no contexto e no mo-
mento em que estão situados. Estratégias pedagógicas foram cria-
das de modo a administrar a sexualidade e a vida social. Assim, as 
intervenções sobre a sexualidade na escola passaram por diferentes 
focos de atenção, como o onanismo, as DSTs, a AIDS, a chamada 
gravidez na adolescência e, agora, o respeito à diversidade sexual.(2)

Nos séculos 19 e 20, saberes médicos, como a Pediatria e a 
Psiquiatria, e psicológicos, como a Psicanálise, desenvolveram di-
versificado aparato de estudos e práticas acerca da sexualidade. 
Não foi senão no entrecruzamento desses saberes e poderes que 
a sexualidade assumiu condição de centralidade subjetiva na mo-
dernidade.(8) 

No Brasil, a formação dos estudantes de Medicina para a assis-
tência integral em saúde sexual é pouco conhecida. Há escassez 
de estudos empíricos sobre o ensino da sexualidade humana nos 
currículos médicos, com desconhecimento a respeito de como a 
sexualidade é ensinada, quais conteúdos são trabalhados e como 
eles são ofertados.(5)

Atentos para estas necessidades de atenção à saúde do adoles-
cente, os profissionais de saúde têm se alertado para a questão, 
e grande parte dos currículos de graduação estão se adaptando 
a esta realidade, visando à formação de profissionais envolvidos 
com as questões da adolescência.(9)
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As escolas médicas mundiais têm demonstrado interesse cres-
cente em reavaliar seus currículos quanto ao ensino de aspectos 
da sexualidade humana. Os currículos médicos costumam ofe-
recer uma visão reducionista da sexualidade. Há, com frequên-
cia, a valorização dos aspectos biológicos em detrimento daque-
les relacionados à construção social da sexualidade humana e sua 
associação com a saúde. Muitas vezes, os estudantes são treina-
dos apenas para coletar a história sexual dos pacientes, mas não 
desenvolvem habilidades para o atendimento que promova a 
saúde sexual. No Brasil, a formação dos estudantes de Medicina 
para a assistência integral em saúde sexual é pouco conhecida. 
Há escassez de estudos empíricos sobre o ensino da sexualidade 
humana nos currículos médicos, com desconhecimento sobre 
como a sexualidade é ensinada, quais conteúdos são trabalhados 
e como são ofertados.(5)

É igualmente importante considerar que o surgimento da 
epidemia da AIDS deu visibilidade à pluralidade das expressões 
da sexualidade, bem como reafirmou um lugar de importância 
para a escola, no que se refere ao dispositivo da sexualidade. O 
caráter preventivo da prática educativa consolidou-se a partir 
desta epidemia, ainda que a sexualidade de crianças e adolescen-
tes já fosse objeto de atenção das instituições pedagógicas desde 
a modernidade.(2)

Se considerarmos as atitudes, refletidas em opiniões e expres-
sas nas respostas às perguntas do inquérito, definido em psicologia 
social como preparação para a ação, torna-se compreensível a im-
portância da avaliação, uma vez que elas constituem a matriz em 
que as práticas que conduzem ao tipo de relação professor-alu-
no, que predomina em um determinado ambiente educacional, 
estão criando raízes. Diferentes contextos culturais, surgidos de 
tradições e configurações sociais locais, dão origem a diferentes 
graus de aberturas diante das mudanças sociais que ocupam e 
ocorrem em costumes e práticas.(10)

Diferentemente do ensino escolar, as universidades são dota-
das de maior autonomia, inclusive no que se refere ao conheci-
mento. A autonomia universitária propicia tanto a inclusão quanto 
a ausência destes temas em seus currículos. Se, por um lado, ela 
garante que professores sensíveis a essa temática abordem tais 
questões em suas disciplinas, ou mesmo ofereçam disciplinas es-
pecíficas sobre ela nos cursos, por outro também possibilita que 
um número não desprezível de professores e outros profissionais 
conclua a formação superior, sem que esses temas tenham sido 
contemplados.(2)

JUVENTUDE E SEUS PARADIGMAS

Preocupações recorrentes quanto à vivência da adolescência 
e a seus desdobramentos no processo de desenvolvimento e cres-
cimento, especialmente adolescentes em situações de vulnera-
bilidade expostos a drogas lícitas e ilícitas, à gravidez precoce, à 
prostituição, à violência e à delinquência infanto-juvenil, asso-
ciada à tímida presença dessa faixa etária nas unidades de saúde, 
tornaram-se inquietações diante da atenção ao atendimento aos 
adolescentes, particularmente no que diz respeito às manifesta-
ções da sexualidade, dentre outras.(1)

As reivindicações e as críticas do que se convencionou chamar 
de segunda onda do feminismo e também do movimento ho-

mossexual, atualmente conhecido como movimento lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), questionaram direta-
mente a naturalização e a patologização de papéis de gênero e de 
condutas sexuais, a instituição do casamento, a norma heteros-
sexual e a suposta finalidade reprodutiva da atividade sexual.(4)

Entretanto, a libertação sexual traz a confusão de papéis en-
tre homens e mulheres. O feminismo rejeita a figura masculina 
sob falsos pretextos de “patriarcado”, e a emancipação sexual de 
mulheres confunde o homem em suas ações e comportamento, 
porque se o homem e a mulher como realidades mutuamente 
recíprocas estão em causa, para entrar um em crise, o outro faz 
também.(11)

O individualismo profissional, encorajado pelo mercado, 
exige cada vez mais a obtenção de resultados, dependendo prin-
cipalmente de quem equilibra a retribuição econômica. A mu-
lher está sujeita a esta dinâmica economicista e é livremente 
escolhida para ser mãe, quando, em comparação com os ho-
mens. Nesta situação, a rebelião feminista provoca um clima de 
hostilidade, que termina, em sua expressão mais radical, em não 
só “orientar as mulheres para odiar os homens, mas também a 
odiar a si mesma e a própria feminilidade, especialmente sua 
própria maternidade”.(12)

O significado de parentalidade ou sua forma de desempe-
nhar papéis relacionados com a inserção social e cultural do fi-
lho dependem certamente de fatores históricos e culturais, mas 
também há o impacto do discurso e das práticas científicas. No 
entanto, as dimensões e as tarefas estruturais surgidas na relação 
pais-filhos tendem a permanecerem semelhantes. Isso porque, 
embora o modo de assumir a parentalidade possa ser distinto cul-
turalmente, estarão sempre em jogo as relações pais/mães-filhos(as). 
Sabe-se ainda que essa diversidade deve contemplar novas ma-
neiras de viver a parentalidade, como a homoparentalidade, por 
exemplo. Isso significa que há novas estruturas parentais em curso.(13)

Tais características de processos educativos a respeito da se-
xualidade evidenciam o regime de verdade heterossexual pro-
duzido pelas próprias práticas, que, mais do que revelar uma 
verdade sobre os sujeitos e a sexualidade, as constituem. Desna-
turalizar diferenças entre homens e mulheres foi uma conquista 
importante do movimento feminista e dos estudos de gênero, e 
que deve ser resgatada quando se aborda a diversidade sexual. A 
mesma perspectiva construtivista precisa ser considerada quando 
se têm em conta aspectos ligados à sexualidade.(2)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os padrões sexuais resultante do processo da adolescência, so-
bretudo no que diz respeito à não adoção das práticas seguras 
re lacionadas à sexualidade e aos seus conflitos diante da vulne-
rabilidade a que se expõe na sociedade atual, tornam necessário 
priorizar ações programáticas voltadas para esse segmento po-
pulacional e desenvolver estratégias de educação em saúde que 
possibilitem vincular a informação à reflexão, permitindo que 
o jovem exponha suas ideias, sentimentos e experiências, a fim 
de que se possa ter uma visão crítica sobre seu próprio eu, com 
possibilidades de mudança de atitude, escolhas e de comporta-
mentos, que reduzam os riscos próprios desta fase.
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RESUMO

A doença de Alzheimer é a patologia neurodegenerativa mais 
frequente associada à idade, cujas manifestações cognitivas e 
neuropsiquiátricas resultam em deficiência progressiva e in-
capacitação. Existem vários tipos de terapias farmacológicas 
que visam melhorar a qualidade de vida do paciente afetado 
por esta patologia. Muitos medicamentos são usados há muito 
tempo para o tratamento da doença, sendo os inibidores da 
colinesterase as drogas de primeira escolha para o tratamento, 
mas nenhum deles regride a progressão da doença de Alzheimer. 
Novos estudos têm sido realizados, com o objetivo de procurar 
um novo medicamento que seja capaz de ajudar em sua regres-
são. Ainda, novos tratamentos, como a terapêutica antiamiloide, 
são opções que estão sendo observados para uma melhor tera-
pêutica. Estes tratamentos são descritos nesta revisão, que teve 
como objeitvo analisar os benefícios do tratamento da doença 
de Alzheimer, por meio da terapêutica antiamiloide, em que se 
enquadra a imunoterapia.

Descritores: Doença de Alzheimer/tratamento farmacológico; 
Demência/tratamento farmacológico; Peptídeos beta-amiloides/
uso terapêutico; Imunoterapia

ABSTRACT

Alzheimer’s disease is the most common neurodegenerative 
disorder associated with age, whose cognitive and neuropsychiatric 
manifestations result in progressive disability and incapacitation. 
There are several types of pharmacological therapies aimed at 
improving the patient’s quality of life affected by this disease. 
Many medications have long been  used for the treatment of 

the disease, with cholinesterase inhibitors being the drugs 
of first choice for the treatment but none of them regress the 
progression of Alzheimer’s disease. Further studies have been 
made to search a new drug able to assist in the regression of the 
disease. In addition, new therapies such as the anti-amyloid one 
are options that are being observed  to improve treatment. These 
therapies are described in this review, which aims at analyzing 
the benefits of  anti-amyloid therapy for Alzheimer’s disease, in 
which immunotherapy is included.

Keywords: Alzheimer disease/drug therapy; Dementia/
drug therapy; Amyloid beta-peptides/therapeutic use; 
Immunotherapy.

INTRODUÇÃO

A doença de Alzheimer (DA) é a patologia neurodegenera-
tiva mais frequente associada ao envelhecimento. Caracteriza-se 
pela deterioração da memória e outras funções cognitivas, resul-
tando em um comprometimento progressivo das Atividades de 
Vida Diária, alterações comportamentais e psicológicas. A DA é 
a principal causa de demência e de incapacitação entre as pessoas 
com mais de 60 anos.(1)

Na fase inicial da doença, há um grau de preservação da 
me mória, mas, conforme a doença evolui, a incapacidade de 
lembrança torna-se generalizada. A pessoa apresenta dificuldade 
para aquisição de novas informações. No âmbito da linguagem, 
ocorre perda de fluência verbal, esvaziamento de conteúdos e 
redução da compreensão. Além disso, há perda progressiva de 
suas habilidades visuais e espaciais. Em uma etapa mais avançada, 
há dificuldades de expressão, movimentação e do poder de reco-
nhecimento perspectivo sensorial.(2)

Em 75% dos casos, além das mudanças cognitivas, ocorrem 
alterações psíquicas e comportamentais. Quadros depressivos e 
psicóticos (delírios e alucinações), agressividade, apatia, condu-
tas repetitivas, agitação psicomotora e perturbações no ciclo de 
sono-vigília, são alguns dos sintomas.(2)

Do ponto de vista neurológico, macroscopicamente obser-
va-se atrofia cortical difusa no cérebro dos indivíduos afetados. 
Microscopicamente, há uma lesão precoce, caracterizada pelas 
placas senis (depósitos de proteínas beta-amiloides − Ap), loca-
lizadas entre os neurônios, e uma lesão mais tardia, representada 
pelos emaranhados neurofibrilares (depósitos da proteína tau 
hiperfosforilada), encontrados no interior dos neurônios. Estas 
alterações levam a perdas neuronal e sináptica, reações de estresse 
oxidativo e um processo inflamatório, com ativação da microglia 
e de fatores do complemento.(3,4)
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Os cérebros dos indivíduos portadores da DA também apre-
sentam degeneração dos neurônios colinérgicos, além de redução 
dos marcadores colinérgicos. A colina acetiltransferase e a acetil-
colinesterase exibem uma atividade reduzida no córtex cerebral 
destes indivíduos.(4)

A incidência da DA cresce mundialmente conforme o au-
mento da população acima dos 65 anos. De acordo com levan-
tamento realizado pela Alzheimer’s Disease International (ADI), 
a doença acomete cerca de 35,6 milhões de pessoas em todo 
mundo. Ainda segundo a ADI, a incidência da DA dobra a 
cada 20 anos, com previsão de que, em 2030, o número de 
pessoas acometidas chegue a 65,7 milhões.(5,6)

A DA requer um tratamento multidisciplinar, envolvendo 
os diversos sinais e sintomas da doença, e suas peculiaridades 
de condutas. O tratamento farmacológico tem por objetivo 
estabilizar o comprometimento cognitivo e comportamental, 
além de modificar outras manifestações da doença, com o mí-
nimo efeito colateral.(7)

As drogas de primeira escolha para o tratamento da DA são 
os inibidores da colinesterase. Seu uso baseia-se no défice coli-
nérgico observado na doença, para aumentar a disponibilidade 
da acetilcolina na fenda sináptica. Isso é possível por meio da 
inibição das principais enzimas catalisadoras deste neurotrans-
missor: a acetilcolinesterase e a butirilcolinesterase. Estes fárma-
cos possuem efeito discreto sobre a cognição e, em alguns casos, 
mostram-se benéficos para outras alterações não cognitivas da 
demência.(7,8)

O primeiro inibidor das colinesterases comercializado foi a 
tacrina, que possui alta incidência de efeitos colaterais poten-
cialmente sérios, fato que diminuiu consideravelmente seu uso. 
Atualmente, os fármacos mais utilizados são os inibidores das 
colinesterases de segunda geração, como a donepezila, a galanta-
mina e a rivastigmina.(7,8)

Estes fármacos podem causar efeitos colaterais decorrentes 
da hiperatividade colinérgica, como náuseas, vômitos, diarreia, 
anorexia, dispepsia, dor abdominal, aumento da secreção ácida, 
oscilação na pressão arterial, síncope, arritmia, bradicardia, cefa-
leia, agitação, insônia, câimbra, sudorese e aumento da secreção 
brônquica.(8)

Outra droga muito utilizada é a memantina, um antagonista 
não competitivo do receptor glutamatérgico NMDA. A justifi-
cativa para seu uso reside no fato de que, na DA, a neurotrans-
missão glutamatérgica também se apresenta alterada. Regiões 
corticais e subcorticais que contêm neurônios e receptores gluta-
matérgicos sofrem perdas estruturais e funcionais na evolução da 
DA. Isso ocorre pelo fato do glutamato agir como uma endoto-
xina quando se encontra em níveis elevados.(8)

De modo geral as opções de tratamentos atuais aprovados 
para a DA são meramente sintomáticas e não afetam a progressão 
da doença. A terapêutica antiamiloide apresenta-se como estra-
tégia promissora para modificar a evolução da DA.(9)

OBJETIVO

Analisar o tratamento padrão da doença de Alzheimer e as 
novas perspectivas de terapêuticas baseadas na hipótese da cas-
cata amiloide.

MÉTODOS

O presente estudo foi realizado por meio do levantamento 
de dados presentes em artigos publicados nas bases de dados 
PubMed, MEDLINE e SciELO, com os descritores “doença 
de Alzheimer”, “tratamento”, “antiamiloide” e “imunoterapia”. 
Com os descritores “terapia para doença de Alzheimer” e “therapy 
Alzheimer’s disease” nos idiomas português e inglês em huma-
nos/idosos foram obtidos 102 artigos, os quais foram filtrados 
com os descritores “tratamento”, “antiamiloide” e “imunoterapia”, 
publicados entre 2002 e 2015, resultando em 21 artigos, que 
serviram de base para a elaboração deste trabalho.

HIPÓTESE DA CASCATA AMILOIDE

A hipótese da cascata amiloide foi descrita pela primeira 
vez em 1991. Desde então, sofreu algumas alterações. Este 
modelo defende que a neurodegeneração na DA inicia-se com 
a clivagem da proteína percursora amiloide (PPA), resultando 
em um processo contínuo de acúmulo, agregação e depósito 
de formas tóxicas da substância beta-amiloide. Este depósito 
no tecido cerebral é seguido de agregação e polimerização na 
forma de placas senis, causando a distrofia dos neurônios adja-
centes, destruição do citoesqueleto e consequente formação de 
emaranhados neurofibrilares.(3,8,10)

Parte da neurotoxicidade das placas senis deve-se à agregação 
de metais, como zinco e cobre, às fibras amiloidais insolúveis. 
Além disso, as placas amiloides podem desempenhar outros pa-
peis na cascata inflamatória, pelo fato de ativarem a micróglia e 
os astrócitos (o que conduzirá à posterior morte neuronal).(3,10)

A ativação da micróglia e dos astrócitos leva à produção de 
radicais livres, resultando em estresse induzido por espécies rea-
tivas de oxigênio e de nitrogênios. Estas substâncias em excesso 
podem oxidar lipídeos, ácidos nucleicos e proteínas, interferin-
do no metabolismo celular. Este fenômeno está relacionado ao 
declínio cognitivo e à perda neuronal.(3,10)

Ainda, o peptídeo beta-amiloide também é capaz de aumen-
tar a permeabilidade da barreira hematoencefálica e causar au-
mento da vasoconstrição, favorecendo o processo inflamatório. 
O excesso de inflamação leva à neurodegeneração, podendo re-
sultar na demência observada na DA.(3,10)

TERAPêUTICA ANTIAMILOIDE

A hipótese amiloide, que propõe que a deposição de beta-ami-
loide é o fator de início da AD, tem sido assunto importante 
para ensaios de tratamento. Os fármacos com propriedades an-
tiamiloides podem ser agrupados em três categorias: inibidores 
da fibrilogênese, inibidores da formação e promotores da depu-
ração. Este fármacos ainda estão em experimentação.(8)

Dentre os inibidores da fibrilogênese, temos o quelante de 
metais cioquinol e o tramiprosate (NC-53). Estas substâncias têm 
em comum a propriedade de diminuir a transformação do pep-
tídeo beta-amiloide solúvel nos polímeros insolúveis.(8)

O clioquinol (iodocloro hidroxiquina) é um quelante de cobre, 
ferro e zinco. Até a década de 1960, foi utilizado via oral como 
antibacteriano e antifúngico. Em 1970, seu uso oral foi prescrito 
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devido à associação com a neuropatia subaguda mielo-óptica, 
possivelmente causada por deficiência de vitamina B12.(11)

O clioquinol consegue atravessar a barreira hematoencefálica, 
mantendo sua propriedade quelante aos íons cobre e zinco. Estes 
metais estão associados à formação, manutenção e neurotoxicidade 
das placas senis.(3,11)

Estudo clínico fase II, no qual 36 indivíduos portadores de 
DA moderada à grave foram randomizados em dois grupos, um 
recebendo clioquinol e o outro placebo, mostrou que  tratamento 
com o primeiro, além de bem tolerado, reduziu os níveis plas-
máticos do beta-amiloide 42 e elevou os níveis séricos de zinco. 
Estes parâmetros estão associados a uma menor taxa de deterio-
ração cognitiva do que aquela observada nos pacientes do grupo 
placebo.(11)

São necessários mais estudos para avaliar o potencial do clio-
quinol como possível tratamento para a DA. Devem ser realiza-
dos ensaios de longa duração, especialmente pelo fato de que são 
limitadas as informações sobre os efeitos colaterais com o uso a 
longo prazo do clioquinol.(12)

O tramiprosate (NC-531) liga-se ao beta-amiloide solúvel, 
impedindo sua interação com as glicosaminoglicanas, suposta-
mente necessária para a agregação e deposição subsequente. Estu-
dos clínicos mostram que o medicamento é seguro e tolerável em 
pacientes com DA leve à moderada, havendo redução dos níveis 
de beta-amiloide 42 (Ap42) no líquido cefalorraquidiano.(8,13)

Estudo duplo-cego com placebo e tramiprosate realizado, 
entre 2004 e 2007, demostrou boa tolerância à droga, com re-
dução na perda do volume hipocampal e tendência à redução do 
declínio cognitivo. No entanto, assim como o clioquinol, mais 
estudos são necessários.(13)

Os inibidores da formação dos beta-amiloides atuam blo-
queando a ação de enzimas proteolíticas, principalmente a be-
tassecretase e a gamassecretase, envolvidas na clivagem amiloido-
gênica da PPA em peptídeos menores (Ap1-40 e Ap1-42). Desta 
forma, elas reduzem a formação dobeta-amiloide.(8)

Estudos preliminares com avagacestat e semagacestat, inibi-
dores da gemassecretase, revelaram redução na produção e no 
acúmulo dos beta-amiloides. No entanto, os resultados prelimi-
nares de dois estudos fase III de longo prazo com o semagacestat 
não demonstraram eficácia. Os estudos foram interrompidos 
porque os pesquisadores verificaram que não houve alteração na 
progressão da doença. Além disso, o medicamento foi associado 
com o aumento do comprometimento cognitivo e a piora das ati-
vidades diárias, bem como aumento no risco de desenvolvimento 
de câncer de pele.(14,15)

O avagacestat é considerado atualmente um potente inibidor 
da formação de Ab40 e Ab42, com seletividade para os efeitos 
sobre PPA em relação a proteínas que interferem na proliferação 
celular, diferenciação e apoptose.(14)

Um estudo fase II com pacientes ambulatoriais com DA de-
monstrou segurança e tolerabilidade aceitáveis ao avagacestat, mas 
sem redução significativa nos biomarcadores da doença.(16)

A inibição da enzima betassecretase é um outro mecanismo 
potencial de modificação da evolução da DA. Um inibidor da 
betassecretase (GRL-8232) foi testado em camundongos trans-
gênicos, revelando diminuição do beta-amiloide e melhora do 

comportamento. Inibidores da betassecretase desempenharam 
um papel na redução da carga de placas beta-amiloides em uma 
fase precoce da DA, bem como em camundongos mais velhos, 
sugerindo possíveis benefícios no tratamento de pacientes com 
DA, em uma fase mais tardia da doença.(14,17)

A terceira estratégia terapêutica antiamilóide corresponde a 
sustâncias promotoras da depuração do beta-amiloide dos tecidos 
cerebrais. Nesse cenário, enquadra-se a imunoterapia.

IMUNOTERAPIA PARA DOENÇA DE ALZHEIMER

Uma característica única da imunoterapia na DA é que uma 
resposta imunitária contra um autoantígeno precisa ser induzida 
sem causar reações autoimunes adversas. Os alvos atuais dessa te-
rapia são a inibição do acúmulo de deposição de Ap (Aβ42), cor-
respondente ao principal peptídeo encontrado nas placas senis, 
e, também a tau hiperfosforilada, que, por sua vez, é responsável 
por formar os emaranhados neurofibrilares no interior da célula 
nervosa, estando relacionada com a progressão da demência. A 
segmentação de Ap e tau, em simultâneo com a imunoterapia, 
pode proporcionar efeitos terapêuticos sinérgicos, conduzindo, 
de fato, a redução dos níveis totais de amiloide no cérebro, bem 
como a remoção das placas senis, apresentando efeito significa-
tivo na memória e desempenho em testes comportamentais de 
ratos submetidos ao estudo.(9,14)

Um primeiro ensaio clínico (AN1792), em que os pacientes 
receberam injeções de peptídeo Aβ1-42 para induzir uma res-
posta imune de anticorpos, foi interrompido quando 6% dos 
doentes tratados desenvolveram meningoencefalite. A imunote-
rapia com Aβ42 implicou em redução desta proteína e da con-
tagem de placas nos cérebros dos pacientes imunizados, mesmo 
sem ter impedido a progressão da demência. Com base no efei-
to colateral negativo, todos os ensaios de imunização ativa são 
agora concentrados no epítopo de célula B (Aβ1-6 ou Aβ1-15) 
para produzir anticorpos, evitando possível resposta de células 
T inflamatórias. Um ensaio clínico, em fase II, utiliza três vaci-
nas de peptídios desse epítopo para imunização ativa (CAD106, 
ACC001 e Affitope). Na vacina CAD106, Aβ1-6 está acoplado 
a uma proteína transportadora heteróloga, para otimizar uma 
resposta imune e, na Affitope, é usado um peptídeo que imita 
o epítopo de célula B de Ap, mas sem sequência similar. Ao uso 
dessas vacinas, notaram-se títulos de anticorpos positivos e ne-
nhuma inflamação autoimune.(8,9,14,18-20)

A abordagem mais promissora para a DA é, atualmente, a 
imunização passiva com anticorpos anti-Ap humanos. Nessa 
abordagem, anticorpos pré-formados Aβ42 são injetados por 
via intravenosa, com o objetivo de ajudar a reduzir a carga ami-
loide no cérebro de pacientes com DA, por meio de vários me-
canismos possíveis, como a facilitação da fagocitose de amiloide 
por micróglia, a inibição da agregação amiloide, ou ligação de 
anticorpos no sangue causando um gradiente de concentração 
capaz de gerar efluxo de Aβ42 do cérebro. Suas principais com-
plicações correspondem à tendência a causar edema vasogênico 
e micro-hemorragias cerebrais.(8,9,14,18-21)

A partir desta constatação, desenvolveram-se três terapias com 
anticorpos monoclonais: solanezumabe da Lilly, crenezumabe 
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da Genentech e gantenerumab da Hoffmann La Roche, todas 
em fases II e II de ensaio clínico contínuo. O solanezumabe e o 
crenezumabe são feitos com epítopos de Ap (Aβ13-28 e Aβ12-23, 
respectivamente).(8,9,14,18-21) 

Solanezumabe tem bom perfil de segurança e mostrou de-
saceleração do declínio cognitivo em pacientes com DA leve, 
quando comparado ao placebo. Um aumento dos níveis de 
Aβ42 no líquido cefalorraquidiano (LCR) pode indicar que este 
anticorpo, que se liga preferencialmente a formas solúveis de 
Ap, tem a capacidade de mobilizar Ap de deposições amiloides 
cerebrais.(9,14,18,19)

Crenezumabe recebeu modificação para conter certa isoforma 
de IgG humana (IgG4, um isótopo de anticorpo associado à 
respota Th2 não inflamatória), com características de ligação 
reduzida ao receptor Fc em outras células do sistema imunoló-
gico. Esta modificação reduziu os casos de micro-hemorragias 
cerebrais e edema vasogênico, em comparação com os demais 
anticorpos estudados.(9,14,18,19)

Gantenerumabe é um anticorpo monoclonal totalmente 
humano do tipo IgG1 composto por dois epítopos separados 
de Aβ42 (Aβ3-11 e Aβ19-28), que se liga a Ap fibrilar, não se 
ligando a Ap solúvel. Pode induzir à fagocitose de fibrilas de 
Ap por micróglia cerebral. Foram notadas redução e amiloide 
cerebral, de modo dependente da dose de anticorpo adminis-
trado.(9,14,18,19)

Outro estudo para tratar DA com anticorpos anti-Ap, com 
Gammagard da Baxter Internacional, em fase III de testes clínicos, 
mostrou resultados favoráveis, mas sem atingir os resultados pri-
mários esperados quanto à desaceleração do declínio cognitivo 
e funcional, levando a um questionamento a respeito do prosse-
guimento do estudo. Pacientes com DA leve à moderada rece-
beram injeções de imunoglobulinas intravenosa (IGIV) de pes-
soas saudáveis, que reconhecem especificamente e bloqueiam os 
efeitos tóxicos de Ap (NABS-Ap). O nível de anticorpos anti-Ap 
no soro de pacientes com DA aumentou em proporção com a 
dose de IGIV, voltando a diminuir com o tratamento contínuo. 
A conclusão deste estudo foi que IGIV tem segurança tolerável, 
e novos estudos, com coortes de pacientes maiores e tempo de 
tratamento mais longos, são necessários para tirar conclusões 
definitivas.(9)

A imunização de DNA difere de muitas maneiras de imuni-
zações peptídicas, como terapia alternativa à imunização ativa. 
O DNA que codifica o antígeno é injetado na pele ou músculo, 
sendo transcrito e expressado no local da injeção. Células den-
dríticas locais captam os antígenos, migram para nódulos linfá-
ticos locais e apresentam a proteína a linfócitos em circulação, 
iniciando uma resposta imune geral. A eficácia deste método em 
ratos mostrou níveis cerebrais reduzidos de Aβ42 em 41%, além 
de redução de 50% de Aβ42 das placas.(9)

Além destas formas, imunizações passiva e ativa contra tau 
foram analisadas em ratos com diferentes peptídeos fosfo-tau, 
para imunização ativa, e anticorpos antitau, para imunoterapia 
passiva. A imunização passiva mostrou redução da formação de 
emaranhados nos ratos imunizados, assim como benefícios fun-
cionais em testes de comportamento. Notou-se, também, que a 
imunização ativa pode evitar prejuízos cognitivos.(8,9,14,18-20)

Existem várias possibilidades de anticorpos para inibir ou 
diminuir a progressão da doença. Estes anticorpos podem passar 
a barreira hematoencefálica e, em seguida, entrar nos neurônios, 
para modular a fosforilação e/ou degradação direta da tau. Tem 
sido demonstrado que esta forma de tratamento reduz a fosfori-
lação da tau, tanto em ratos jovens quanto idosos, reduzindo a 
espécie de tau hiperfosforilada solúvel, que é toxica, bem como 
a propagação intracelular, e impedindo o início da agregação da 
proteína tau. Estes anticorpos também podem apoiar as funções 
de compensação dos astrócitos.(8,9,14,18-20)

Inúmeras abordagens terapêuticas envolvendo imunização 
ativa e passiva estão em desenvolvimento. Abordagens com pep-
tídeos de Ap apresentam maior eficácia quando o início é pre-
coce, antes de quaisquer sintomas clínicos. A imunoterapia diri-
gida com a proteína tau também apresenta resultado promissor, 
mas algumas relações de toxicidade e sua real eficácia em doença 
extensiva preexistente ainda devem ser melhor estudadas. Inves-
tigadores sugerem que um benefício significante seria obtido se, 
de alguma forma, uma intervenção terapêutica pudesse abordar 
os dois métodos simultaneamente.(8,9,14,18-21)

CONCLUSÃO

O objetivo da Medicina é sempre achar a melhor maneira de 
tratar o paciente, mantendo sua constante evolução. Os trata-
mentos da DA visam melhorar a qualidade de vida do paciente, 
para que ele viva melhor e com dignidade, apesar das consequên-
cias, como a demência, que ocorrem com a progressão da doença.

Vários estudos foram e estão sendo realizados para buscar 
uma melhor terapêutica para a doença, que, além de melhorar 
a qualidade de vida do paciente, tentar impedir a progressão da 
doença. 

Estudos feitos com terapêutica antiamiloide mostram que 
esta opção terapêutica pade ajudar no tratamento dos pacientes 
com doença de Alzheimer. Os fármacos com propriedades an-
tiamiloides podem ser agrupados em três categorias: inibidores 
da fibrilogênese, inibidores da formação e promotores da depu-
ração. Estes fármacos ainda estão em experimentação.

Dentro da opção da terapêutica antiamiloide, há a imuno-
terapia, que oferece vários anticorpos para inibir ou diminuir a 
progressão da doença. Muitos estudos ainda estão sendo feitos, 
para que o tratamento do paciente com doença de Alzheimer 
seja otimizado.
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