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ACIDENTES DE TRÂNSITO: SUA REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA NAS
REDES PÚBLICAS DE SAÚDE DOS PRINCIPAIS M UNICÍPIOS DO ESTADO
DE RONDÔNIA NOS ANOS DE 2010 A 2014
TRAFFIC ACCIDENTS: YOUR BUDGET IMPACT ON PUBLIC HEALTH
NETWORKS OF MAJOR RONDÔNIA STATE MUNICIPALITIES IN THE YEAR
2010 - 2014.
COSTA, Daniel de Oliveira1
JUNIOR, Wanderley Oliveira2
TACCA, Giuliana Moreno3
ANTONIO, Heriton Marcelo Ribeiro4

RESUMO
Os acidentes de trânsito (AT) representam um importante problema de saúde pública no
Brasil com alto impacto orçamentário. Foi realizado no período de 2010 a 2014, análise
de dados secundários registrados no DATASUS no item de morbidades hospitalares do
SUS e anuários de trânsito disponibilizados pelo DETRAN/RO. Foi descrito o perfil
epidemiológico das vítimas por AT correlacionando-os aos repasses federais destinados
aos atendimentos nos municípios de Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal e
Vilhena. Dos casos levantados no período analisado, 74% correspondem ao gênero
masculino, 17% ao gênero feminino e 9% sem informação do gênero; a faixa etária
média foi de 2% para <18 anos, 37% de 18 a 29 anos, 45% de 30 a 59 anos, 4%> 60
anos e 11% não informado. Dentre os municípios analisados, verificou-se que os AT
apresentaram uma redução no registro de casos: 43% Porto Velho, 13% Ariquemes,
27% Ji-Paraná, 31% Cacoal e 14% Vilhena, mas manteve o atendimento por demanda
como o de maior percentual de repasses federais: 23% Porto velho, 14% Ariquemes,
50% Ji-Paraná, 46% Cacoal e 48% Vilhena. O número de AT em todos os municípios
obteve diminuição considerável, porém no que se diz respeito aos repasses pela
demanda, verificou-se que a maioria houve linearidade ou aumento, mostrando que
apesar da redução percentual dos repasses anuais, o impacto financeiro se manteve
constante. Concluímos que de maneira geral houve uma distribuição do registro de AT
para áreas como lesões por causa externa, o que não foi evidenciado nos repasses
federais.
Palavras-chave: Acidente de trânsito. Controle de custos. Saúde pública.
ABSTRACT
Traffic accidents (TA) represent a significant public health problem in Brazil with high
budget impact. Was conducted in 2010 to 2014, analysis of secondary data recorded in
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the DATASUS hospital morbidity item SUS and traffic yearbooks available DETRAN /
RO. It described the epidemiological profile of the victims by TA relating them to
federal funds allocated to care in the municipalities of Porto Velho, Ji-Parana,
Ariquemes, Cacoal and Vilhena. Cases raised during the study period, 74% correspond
to the males, 17% females and 9% genderless information; the average age was from
2% to <18 years, 37% 18-29 years 45% 30-59 years 4%> 60 years and 11% do not
know. Among the municipalities analyzed, it was found that the TA showed a reduction
in cases of registration: 43% Porto Velho, 13% Ariquemes, 27% Ji-Parana, 31% Cacoal
and 14% Vilhena, but kept the service demand as higher percentage of federal funds:
23% Porto Velho, Ariquemes 14%, 50% Ji-Parana, 46% Cacoal 48% Vilhena. The
number of TA in all municipalities received considerable decrease, but when it relates to
transfers the demand, it was found that the majority was linearity or increased, showing
that although the percentage reduction of annual transfers, the financial impact is kept
constant. We conclude that in general there was a TA record distribution to areas such
as injuries due to external causes, which was not evidenced in federal transfers.
Keywords: Traffic accident. Cost control. Public health.

INTRODUÇÃO
Com o impacto dos acidentes e violências na demanda assistencial das urgências
e emergências dos hospitais brasileiros, principalmente nos grandes centros urbanos, é
preciso considerar a necessidade de estruturação de uma rede assistencial hierarquizada
e resolutiva. A pressão sobre os serviços de atendimento se acentua ainda mais com a
constante invasão de pacientes portadores de agravos que poderiam encontrar resolução
nos serviços da rede básica e nas unidades de urgência de baixa complexidade. Sabe-se,
entretanto, que investimentos maciços na prevenção dos acidentes e violências e na
promoção de ambientes não violentos poderiam fazer diminuir com mais efetividade a
pressão da demanda sobre os serviços hospitalares de urgência e de reabilitação
(DESLANDES et al., 2008).
Por suas características, o hospital é considerado uma empresa de grande
complexidade, pois, mesmo sendo encarado como uma organização humanitária
encontra

os

mesmos

problemas

das

demais

atividades

econômicas,

exigindo

planejamento e gestão eficientes. A organização hospitalar é um dos principais
problemas na área de saúde (SANTOS & TEIXEIRA, 2002).
Aproximadamente 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo morrem vítimas dos
acidentes de trânsito (AT) a cada ano e mais de 90% dessas mortes ocorrem em países
de baixa e média renda. Além do sofrimento das famílias pelas mortes e incapacidades
físicas, os sistemas de saúde arcam com custos elevados. A Organização Mundial da
5
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Saúde (OMS) estima que as perdas anuais devido aos AT ultrapassem US$ 500 bilhões.
No Brasil, o número de mortos e feridos graves ultrapassa 150 mil pessoas e o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) estima que os custos totais dos acidentes
sejam de R$ 28 bilhões ao ano (BACCHIERI & BARROS, 2011).
As mudanças do perfil epidemiológico e dos índices de morbimortalidade
relacionadas ao aumento dos acidentes de trânsito são fatores de grande magnitude,
dependentes dos serviços de atenção pré-hospitalar. Tal atendimento assistencial é
essencial e indispensável para manutenção das vítimas, tendo como objetivo principal o
de minimizar as complicações e injúrias, evitando assim sequelas e óbitos (FREITAS &
NÓRA, 2012).
De acordo com Bonacin & Araujo (2011), a avaliação econômica da saúde aborda
esse tema e vem assumindo um papel de destaque em todo o mundo, exigindo dos
gestores novos desafios na busca contínua da eficiência e eficácia das atividades. O
acelerado avanço tecnológico e a especialização constante dos profissionais despontam
de forma desproporcional aos recursos financeiros. A qualidade associada à utilização
racional dos recursos deve ser o novo desafio. Neste cenário, uma nova discussão
merece destaque entre os profissionais da saúde. É preciso mudar e avançar em muitos
conceitos, sobretudo a visão de que qualidade e custos são conflitantes: qualidade e
custos devem ser aliados.
Nessa problemática, este projeto de pesquisa vem como um estudo descritivo,
cujo objetivo será de analisar as relações entre o número de ocorrências por acidentes de
trânsito e a sua repercussão orçamentária nas redes públicas de saúde, na perspectiva de
fazer associação entre o número de vítimas no trânsito, bem como sua distribuição de
repasses financeiros nos principais municípios do estado de Rondônia no período de
2010 a 2014.

METODOLOGIA DO ESTUDO
Área de estudo
Rondônia é um estado situado na região norte do Brasil, abrangido pela
Amazônia Legal, possui uma área de 237.590,543 km², a qual abrange 52 municípios,
cuja capital é Porto Velho. Segundo o Censo Demográfico de 2014, este estado possui
população estimada em 1.748.531 habitantes (IBGE, 2015). Trata-se de um estado cuja
6
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economia baseia-se predominantemente na produção pecuarista, porém, com notável
ascensão da agricultura, principalmente no sul do estado.

Tipo de estudo e fontes dos dados
Trata-se de um estudo descritivo, transversal e retrospectivo de natureza
qualiquantitativa, através da análise de dados secundários referentes ao número de
vítimas por acidentes de trânsito e os repasses destinados para este fim nos municípios
do estado de Rondônia no período de 2010 a 2014. Foram analisados os repasses por
demanda e o número de vítimas por acidentes de trânsito ocorridos no período de 2010
a 2014 nos principais municípios de Rondônia/BR, registrados no DETRAN/RO,
DATASUS, fontes oficiais de informações sobre acidentes de trânsito no país e de
repasses de recursos federais para os sistemas de saúde.
Devido ao reduzido número de publicações científicas relacionadas ao AT e à
baixa interação entre áreas do conhecimento, tais como epidemiologia, engenharia,
psicologia e medicina e outras, foram incluídos artigos científicos e publicações desde
1998, com dados coletados no Brasil e que avaliaram AT como desfecho principal ou
secundário, além dos sites supracitados e sites de referência do governo federal.

Instrumento de coleta de dados
A coleta de dados foi realizada utilizando um modelo de tabela e posteriormente
feito cruzamento dos dados para chegar a um balanço estatístico de distribuição total de
repasses disponibilizados para os municípios com o número total de acidentes com
vítimas e os valores gastos no atendimento hospitalar.
Esses valores são indexados de forma transparente nos sites do DATASUS,
sendo separado por mês/ano, grande grupo de causas, municípios e valor total de
repasses; foram utilizados também dados disponibilizados pelo DETRAN/RO, o qual
supriu as informações inerentes à frota de veículos por município do estado como
também o número de acidentes registrados.

Critérios de inclusão e exclusão
Foram incluídos todos os acidentes de trânsito com vítimas e que foram
contabilizados dentre os municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e
Vilhena, entre os anos de 2010-2014.
7
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Não fizeram parte do estudo os acidentes correspondentes a outras causas e/ou
de outros municípios.
Considerações éticas
A pesquisa teve por objetivo avaliar as vítimas de acidentes de trânsito que
necessitaram de atendimento hospitalar, essas foram avaliadas através de dados
secundários de fontes oficiais de informações sobre acidentes de trânsito no país. Nesse
sistema os dados são apresentados de forma consolidada, com omissão total da
identidade dos sujeitos associados aos mesmos. Por essa razão, o estudo pode ser
conduzido sem que o projeto tenha que ser submetido à análise de um Comitê de Ética
em pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre 2010 a 2014 foram registrados no estado de Rondônia 119.507 condutores
envolvidos em acidentes no trânsito com vítimas segundo o sexo, sendo dividido da
seguinte forma: 2010 (23.706); 2011 (25.223); 2012 (24.991); 2013 (23.686) e em 2014
(21.901). Podendo ser visto que houve uma grande diferença entre as vítimas segundo o
sexo, apresentando um total para o sexo masculino (87.960) e para o sexo feminino
(20.382) (Quadro 1).

Quadro1 Condutores envolvidos em acidentes com vítimas no estado de Rondônia
segundo sexo (2010-2014).

Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes de Trânsito. DETRAN/RO, 2014.

A diferença da variável sexo entre os condutores de motocicletas acidentados
considerando o total de 315 ocorrências que continham esta informação, verifica-se que
82% eram do sexo masculino e apenas 18% do feminino (GANNE et al., 2013),
mostrando a alta prevalência de condutores do sexo masculino sobre o feminino. Esta

8
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prevalência também foi encontrada no estado de Rondônia levando em conta não só os
condutores de motocicleta como também de forma geral na presente pesquisa.
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem apresenta as causas
externas como preocupante indicador de morbimortalidade entre homens brasileiros, em
especial para o grupo etário de 25 a 59 anos, no qual se observa que os agravos externos
aparecem como a primeira causa de morte com números superiores aos das doenças do
aparelho circulatório e das neoplasias malignas (TAVARES et al., 2016), os resultados
verificados pela pesquisa mostrou que as vítimas entre 18 a 59 anos representam a
classe dos maiores envolvidos, alcançando 99 mil ocorrências das 119,5 mil registradas
por esta faixa etária (Quadro 2), indo de encontro com a maior média nacional relatada
por Tavares.
Quadro2 Condutores envolvidos em acidentes com vítimas no estado de Rondônia
segundo a faixa etária (2010-2014).

Fonte: Anuário Estatístico de Acidentes de Trânsito. DETRAN/RO, 2014.

Os acidentes de trânsito, além de serem responsáveis por uma importante parcela
do número de mortes, também agregam um custo econômico e social que não pode ser
desprezado pelo poder público e pela sociedade, pois reflete impacto direto em outras
áreas de interesse da população. Além dos problemas de ordem social, acarretam
também custos agregados a esses atendimentos, que são gerados desde a saída da
viatura de socorro para o atendimento, passando pelos problemas de absorção do
sistema de saúde, até os gastos na recuperação pós-hospitalar (TEIXEIRA et al, 2008).
O gráfico 1 demonstra os valores percentuais dos repasses de verbas federais que
cada um dos municípios elencados nesta pesquisa recebeu no ano de 2010 destinados a
atender a demanda por acidentes de trânsito, ou seja, da totalidade dos repasses federais
destinados aos acidentes de causas externas, Vilhena destinou 47% deste total apenas
9
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para acidentes de trânsito, seguido por Ji-Paraná (46%), Porto Velho (37%) e, em
destaque, os municípios de Cacoal (92%) e Ariquemes (6%).

Gráfico 1 Comparativo anual de repasses federais aos municípios quanto à demanda
por acidentes de trânsito baseando-se em todo o repasse destinado a acidentes de causas
externas – 2010.
100%
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80%
60%
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Os altos índices apresentados pela maioria dos municípios pesquisados vão de
encontro ao trabalho de Deslandes et al. (1998) demonstrando que os acidentes de
trânsito representaram 74,3% dos custos com acidentes e violência de causas externas
em hospitais do Rio de Janeiro.
A discrepância entre os municípios de Cacoal, com 92% e Ariquemes, com
apenas 6%, se faz possível devido a problemáticas inerentes aos municípios como
possibilidade de registro dos dados sobre os acidentes de trânsito em itens equivocados.
Em 2009, a divulgação do Relatório Mundial sobre o Estado da Segurança
Viária, produzido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e a realização da
primeira Conferência Global de Ministros para a Segurança no Trânsito foram decisivos
para que a Organização das Nações Unidas (ONU) definisse o período de 2011-2020
como a Década de Ações para a Segurança no Trânsito.
O Governo brasileiro a partir da experiência da Política Nacional de Trânsito e,
no

âmbito

do

Ministério

da

Saúde,

da Política Nacional de Redução

da

Morbimortalidade por Acidentes e Violências e da Política Nacional de Promoção da
Saúde assumiu o compromisso de desenvolver o Projeto Road Safety 10 no Brasil,
denominado no país como Projeto Vida no Trânsito. (SILVA, et al.2013).
Referente ao ano de 2011, Cacoal (62%) apresentou queda de 1/3 dos repasses
destinados à demanda por acidentes de trânsito quando comparado ao ano anterior, em
contrapartida, Ariquemes registrou um aumento aproximado de 365% dos repasses
10
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destinados aos acidentes de trânsito. Os outros municípios registraram leve oscilação,
podendo ser justificadas ou por melhora das políticas de trânsito, quando pela redução
dos percentuais de repasse, representadas por Vilhena (45%) e Porto Velho (20%), ou
pelo aumento da frota de veículos, quando por leve aumento do percentual de repasses,
como no caso de Ji-Paraná (56%). As políticas implementadas através do Projeto Vida
no Trânsito aparentemente começam a mostrar seus frutos na maioria dos municípios
analisados corroborando com o achado na pesquisa através das reduções dos repasses
destinados aos atendimentos por acidentes de trânsito (Gráfico 2).

Gráfico 2 Comparativo anual de repasses federais aos municípios quanto à demanda
por acidentes de trânsito baseando-se em todo o repasse destinado a acidentes de causas
externas – 2011.
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Gráfico 3 Comparativo anual de repasses federais aos municípios quanto à demanda
por acidentes de trânsito baseando-se em todo o repasse destinado a acidentes de causas
externas – 2012.
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As reduções evidenciadas corroboram com os achados no estado do Acre, onde,
segundo o relatório disponibilizado pelo DETRAN/AC (2013), houve uma redução de
23% do número de acidentes de trânsito comparando-se os anos de 2011 e 2012,
11
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mostrando que as políticas públicas de educação no trânsito vêm mostrando melhora
gradual com o passar dos anos.
Uma observação válida quanto às taxas de redução nos repasses para o
município de Cacoal deixa certas dúvidas quanto aos registros, pois, tal queda verificada
pode não corresponder a realidade. Isso se explica pelo fato do alto índice de repasse
para “Eventos de intenção indeterminada” a qual representa 51%, podendo este,
representar registro dos dados em itens equivocados (Gráfico 4).
No ano de 2013 o município de Vilhena (55%), apesar de apresentar valores
pouco abaixo que o município de Ji-Paraná (57%), pode-se afirmar que Vilhena
manteve ainda a liderança quanto ao índice de repasses de recursos, pois tais valores se
mantiveram em 55% do ano anterior. Em Ji-Paraná, o aumento dos repasses verificado
em 2013 pode ser entendido na tabela 1, onde o município teve aumento de sua frota de
veículos, podendo este, serem o responsável pelo aumento nos repasses destinados aos
acidentes de trânsito no referido ano.

Gráfico 4

Cacoal 2012 - Repasses destinados à demanda por acidentes de causas

externas
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40%
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1%
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1%
Sequelas de
causas externas

0%
Eventos de
Causas Não
intenção
Classificadas
indeterminada

"A segurança viária é um problema que atinge em todo o
mundo nas áreas sociais, econômica, de desenvolvimento e
saúde pública. Ainda que muitos
países se esforcem para
reverter o atual cenário da acidentalidade viária, os
traumatismos por acidentes de trânsito seguem sendo um
problema de saúde pública" (CAMPOS, 2013).
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Gráfico 5 Comparativo anual de repasses federais aos municípios quanto à demanda
por acidentes de trânsito baseando-se em todo o repasse destinado a acidentes de causas
externas – 2013.
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Tabela 1 Crescimento da frota de veículos nos municípios participantes da pesquisa
2010

2011

2012

2013

2014

Porto Velho

160.876

186.835

207.069

221.908

235.309

Ariquemes

42.367

47.672

53.174

57.348

60.860

Ji-Paraná

57.574

62.356

67.296

72.220

76.796

Cacoal

39.985

43.735

46.968

50.434

54.156

38.564

42.147

45.698

49.314

35.245
Vilhena
Fonte: Anuário DETRAN/RO

“O crescimento no número de acidentes de trânsito está
diretamente relacionado ao aumento da frota de veículos,
principalmente motos”, explica Francisco Libório, diretor
executivo do DETRAN/MS. (2016)

O achado no município de Ji-Paraná vai à contramão do restante dos municípios
pesquisados, os quais obtiveram redução dos repasses para acidentes de trânsito. Já o
município de Cacoal (18%) aparece novamente com alta redução dos repasses,
aproximadamente 57% quando comparado ao ano anterior. Nota-se novamente um
índice elevadíssimo no quesito “Eventos de intenção indeterminada” (70%) (Gráfico 6).
O

achado

pode indicar erro nos registros de eventos, pois, torna-se

desproporcional tal queda segundo o que se pode analisar no gráfico 7, que mostra
linearidade quanto aos repasses destinados à demanda por acidentes de trânsito.
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Gráfico 6 Cacoal 2013 - Repasses destinados à demanda por acidentes de causas
externas
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Cacoal 2010 - 2013 - Progressão anual dos repasses destinados aos
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100%

R$ 282.478

92%

R$ 300.000

R$ 225.145

80%
60%

R$ 213.759
R$ 221.096

62%

40%

42%

R$ 200.000

R$ 200.224

18%

20%

R$ 250.000

R$ 150.000

14%

0%

R$ 100.000
R$ 50.000
R$ 0

2010

2011

2012

2013

2014

Mantendo-se a análise baseando em possíveis erros nos registros de eventos,
Ariquemes (4%), vem novamente com redução de 75% nos valores destinados à
acidentes de trânsito quando comparado ao ano anterior (Gráfico 5). Tal hipótese de
erro se respalda no crescimento súbito dos repasses destinados à demanda de “sequelas
de causas externas” (74%), o que se mostra desproporcional quando comparado a todos
os outros eventos de causas externas, principalmente no que diz respeito à demanda por
acidentes de trânsito (Gráfico 8).
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Gráfico 8

Ariquemes 2013 - Repasses destinados à demanda por acidentes de causas

externas
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Porto Velho vem mostrando melhora progressiva quanto aos índices de repasses,
evidenciando que os resultados encontrados vão de encontro com a proposta de redução
de acidentes (Gráfico 5).
O gráfico abaixo demonstra que as políticas públicas de trânsito se mostraram
efetivas quanto a redução do número de acidentes, o que se reflete positivamente nas
reduções de repasses federais para o atendimento a demanda de acidentes de trânsito.
Como se pode verificar que Vilhena (36%) apresentou a maior redução dos repasses,
alcançando uma redução de 1/3 quando comparado ao ano anterior, Cacoal (14%) refere
singela redução, Ji-Paraná (48%) e Porto Velho com aumento de apenas 3%.

Gráfico 9 Comparativo anual de repasses federais aos municípios quanto à demanda
por acidentes de trânsito baseando-se em todo o repasse destinado a acidentes de causas
externas – 2014.
50%

40%

48%

36%

30%
20%
14%

18%

16%

10%
0%

Vilhena

Cacoal

Ariquemes

Ji-Paraná

Porto Velho

15

Revista Científica FACIMED, v5, n2, Ago/Dez. 2016
ISSN 1982-5285 – Artigo original

A cidade de Ariquemes (16%) teve um amento expressivo quando comparado
com o ano anterior e, neste caso, corrobora com o achado em um estudo realizado por
Oliveira (2015), onde foi verificado também aumento no número de acidentes de
trânsito quando comparado ao mesmo período.

Gráfico 10 Média de repasses federais conforme demanda por acidentes de trânsito no
período 2010 a 2014
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O gráfico acima nos mostra a média percentual dos repasses destinados ao
atendimento por acidentes de trânsito dentre os municípios que foram elencados durante
todo o período pesquisado, ou seja, de 2010 a 2014. Jí-paraná (50%), Vilhena (48%) e
Porto Velho (23%) obtiveram, apesar da alta representação percentual de repasses,
conformação quanto a real redução do número de acidentes de trânsito registrados no
mesmo período. Por outro lado, Cacoal (46%) em uma análise geral, apresentou queda
substancial quanto à representação dos repasses indo de 92% a 14% no período, porém,
manteve certa linearidade quanto aos valores desprendidos para o atendimento de
vítimas

por acidentes de trânsito

(Gráfico7).

Ariquemes (14%) mostrou uma

discrepância entre todos os anos do período analisado, sendo 6% em 2010, 28% em
2011, 16% em 2012, 4% em 2013 e 16% em 2014. As variações percentuais não
condizem ao número de acidentes registrados no município e, vale ressaltar que, nos
dois últimos anos analisados a exuberância de gastos com “sequelas de causas externas”
também não condiz com os percentuais de repasses destinados aos acidentes de trânsito
e os outros quesitos de acidentes de causas externas (Gráfico 10). Com efeito,
evidenciou-se certa precariedade em alguns registros, em face da existência de um
grande percentual de informações relativas a “Causas Indeterminadas” ou “Sequelas de
causas externas”, permeando os registros inerentes à distribuição dos repasses federais
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de acidentes de causas externas, podendo estes, representarem registros equivocados de
informação.
O que se verifica é a representatividade que os acidentes de trânsito possui em todos os
municípios pesquisados, o que nos preocupa quanto a real efetividade dos programas e
políticas públicas de trânsito. De maneira geral, o número de acidentes de trânsito em
todos os municípios obteve queda considerável (Tabela 2).

Gráfico 11 Ariquemes 2013/2014 - Repasses destinados à demanda por acidentes de
causas externas
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Tabela 2 Número de acidentes de trânsito de 2010 a 2014
2010
Porto Velho
7965
893
Ariquemes
1207
Ji-Paraná
1049
Cacoal
1065
Vilhena
Fonte: Anuário DETRAN/RO

2011
8297
1003
1213
1019
1141

2012
7232
860
1299
1241
111169

2013
6173
805
1012
880
993

2014
4538
778
876
721
918

Tal redução demonstra, talvez, certa eficiência nos programas e políticas
públicas empregadas, porém, no que se diz respeito aos repasses conforme demanda
verifica-se que em sua grande maioria houve linearidade ou aumento dos repasses
destinados aos acidentes de trânsito, mostrando que apesar da redução percentual dos
repasses ano a ano, a problemática de acidentes de trânsito se manteve constante.

CONCLUSÃO
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Através do presente estudo concluiu-se que o estado de Rondônia, aqui
representado pelos municípios de Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal e Vilhena,
atende as expectativas das políticas públicas de trânsito estabelecidas através do Projeto
Vida no Trânsito, o qual foi formulado baseando-se no modelo de plano de ação
recomendado pela ONU para a década 2011-2020 para redução dos acidentes de
trânsito. Porém, os achados não apresentaram relação direta entre a redução do número
de acidentes e a distribuição dos repasses federais destinados a demanda de acidentes de
trânsito. Tal achado se respalda no fato de que tal repasse apresentarem inconsistências
e oscilações, onde, mesmo com a redução dos percentuais de repasses, os valores
repassados se mantiveram ou aumentaram com o passar dos anos.
Para tal evidência, propõe-se realizar estudos para criação e implementação,
junto às Secretarias de Trânsito, de um sistema de registro e informação, com suporte
técnico adequado, para que sejam efetuados todos os registros de acidentes de trânsito,
observando-se os requisitos e dados preconizados, mantendo-se a devida alimentação
com dados eficazes e de fácil acesso público, visando a constituir uma série histórica,
que proporcione uma avaliação mais fidedigna da situação epidemiológica.
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DANO MUSCULAR ASSOCIADO À MALÁRIA CAUSADA PELO
Plasmodium vivax
MUSCLE DAMAGE ASSOCIATED TO MALARIA CAUSED BY
Plasmodium vivax

LADEIRA, Gustavo Martins5
MANZOTTI, Lenon Rocha6
FONTES, Cor Jesus Fernandes7

RESUMO
A malária é um problema de saúde pública mundial. As espécies causadoras de malária
humana são: P. falciparum, P. vivax, P. malariae e P. ovale; já oP. knowlesi é parasito
predominante de macacos. A malária por Plasmodium falciparum está associada à
maior gravidade e letalidade da doença, inclusive por danos musculares. Nos últimos
anos, as infecções por P. vivax também têm sido descritas com complicações e, até
mesmo, levando ao óbito. Em algumas publicações, a rabdomiólise foi a complicação
descrita. Assim, o estudo da lesão muscular na fase aguda da maláriacausada pelo
P.vivax passa a ser relevante para orientar o manejo dessa infecção. O objetivo deste
trabalho foi descrever as alterações clínicas e laboratoriais sugestivas de dano muscular
em pacientes na fase aguda da malária por P. vivax. O estudo foi realizado entre 20112016 em 178 pacientes atendidos no Hospital Universitário Júlio Müller, em CuiabáMT, Brasil. As características clínicas e as alterações das enzimas marcadoras de lesão
muscular, quais sejam, creatinofosfoquinase (CPK-total), lactato desidrogenase (LDH) e
aspartato aminotransferase (AST) foram descritas. Os principais achados (média ±
desvio padrão [DP] foram: AST: 31,9 [31,5] UI/mL, CPK-total: 84,0 [77,6] UI/mL e
LDH: 498,3 [185,8]. Somente a LDH apresentou média acima dos valores de referência.
Menor número pregresso de episódios de malária associou-se negativamente à evidência
de dano muscular nos pacientes estudados (p = 0,044). Não houve alterações
estatisticamente significantes da evidência de dano muscular com as outras variáveis
estudadas. Embora infrequentes, as alterações indicadoras de dano muscular ocorrem na
infecção aguda por P. vivax. Detectar essas alterações com precocidadepode ser útil no
manejo de pacientes com malária aguda por P. vivax, visando à redução do risco de
complicações e morte.
Palavras-chave: Malária. Plasmodium vivax. Dano muscular.
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Malaria is a problem of global public health.The human malaria is caused by the species
of Plasmodium: P. falciparum, P. vivax, P. malariae and P. ovale; P. knowlesi is
parasite predominant in monkeys.Plasmodium falciparum is associated tomalaria
severity and letality, including by muscular damage. In recent years, P. vivax infections
have also been described in severe and complicatedmalaria. In some publications,
rhabdomyolysis has been a described complication. Thus, the study of muscular damage
in the acute phase of P. vivaxmalaria becomes relevant to guide the management of this
infection. The aim of this study was to describe the clinical and laboratory findings
suggestive of muscular damage in the acute phase of vivax malaria. The study was
conducted between 2011-2016 in 178 patients treated at the Hospital Universitário Júlio
Muller,in Cuiabá, Mato Grosso, Brazil. The clinical characteristics and changes in the
enzymes related to muscular damage, namely, creatine phosphokinase (CPK-total),
lactate dehydrogenase (LDH) and aspartate aminotransferase (AST) have been
described. The main findings (mean ± standard deviation [SD] were: AST: 31.9 [31.5]
IU / mL, CPK-total: 84.0 [77.6] IU / mL and LDH: 498.3 [185.8]. Only LDH showed
mean values above the reference values. Evidence of muscular damage was negatively
associated to patient´s number of previous malaria (p = 0.044). There were no
significant changes in the evidence of muscular damage with the other studied variables.
Although infrequent, clinical and laboratory evidence of muscular damage occur in
acute P. vivax infection. Detecting early these evidences can be useful in the
management of patients with acute P. vivax malaria, in order to reduce the risk of
complications and death.
Keywords: Malária. Plasmodium vivax. Muscle damage.

INTRODUÇÃO

Sendo um problema de saúde pública em todo o mundo, a malária ainda é a
causa de consideráveis perdas sociais e econômicas das populações sob risco,
principalmente daquelas que vivem em condições precárias de habitação e saneamento.
É uma doença infecciosa febril aguda, cujos agentes etiológicos são protozoários do
gênero Plasmodium, transmitidos pela picada da fêmea do mosquito anofelino
(BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO MALÁRIA, 2015). No entanto, também pode ser
transmitida pelo compartilhamento de seringas, transfusão de sangue ou até mesmo da
mãe para o feto, geralmente ao final da gravidez (BRESSAN, 2013).As espécies
causadoras de malária humana são: P. falciparum, P. vivax, P. malariae e P. ovale; já oP.
knowlesi, parasito predominante de macacos, tem sido recentemente registrado em casos
humanos, ocorrendo apenas no Sudeste Asiático (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO
MALÁRIA, 2015).
Globalmente, estima-se que 3,3 bilhões de pessoas em 97 países e territórios
estão em risco de serem infectadas com malária e desenvolverem a doença, e 1,2 bilhões
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são de alto risco (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2014). A malária causada
por P. vivax desafia seriamente a saúde humana, atacando de 100 a 400 milhões de
pessoas a cada ano entre os 2,5 bilhões em risco endêmico (BAIRD, 2013). O P.
falciparum é mais prevalente no continente Africano e o P. vivax tem uma distribuição
geográfica mais larga, porque pode desenvolver-se no vetor, mosquito Anopheles, em
temperaturas mais baixas, e pode sobreviver em altas altitudes e climas mais frios
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2014).
O quadro clínico da malária pode ser leve, moderado ou grave, na dependência
da espécie do parasito, da quantidade de parasitos circulantes, do tempo de doença e do
nível de imunidade adquirida pelo paciente (BRASIL, 2010). Formas graves de malária
são quase sempre causadas por P. falciparum; embora raramente, a malária por P. vivax
também possa causar doença grave (SANTOS et al, 2012). Além de febre, dor de
cabeça, calafrios, sudorese, náuseas, vômitos e diarreia, os sintomas clássicos da
infecção por malária incluem efeitos sobre a função muscular, tais como, contração
muscular, dores musculares, fadiga muscular, fraqueza muscular e cansaço (DE SILVA
et al, 1988; MILLER et al, 1989; KNOCHEL; MOORE, 1993; BROTO et al, 2005). Os
mecanismos

patogênicos

dessas

manifestações

musculares

ainda

não

são

completamente elucidados (SIQUEIRA et al, 2010). A evidência bioquímica de danos
do músculo esquelético é comum na malária, mas rabdomiólise parece ser rarae descrita
apenas para a malária causada pelo P. falciparum (MILLER et al, 1989).Existem apenas
dois casos de mionecrose relatados na literaturae relacionados ao P. vivax: um paciente
com

deficiência

de

mioadenilato

desaminase

(MAD)

(POELS;

DOLMANS;

GABREELS, 1993) e outro sem evidência de anormalidade nas enzimas musculares
(SIQUEIRA et al, 2010).
Em 2000, na Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, os pesquisadores
constataram aumento da gravidade clínica nos casos de malária por P. vivax estudados;
a frequência de hospitalização era muito semelhante à de pacientes infectados com o P.
falciparum. Outros relatórios, do mesmo centro de referência em Manaus, foram
publicados sobre complicações incomuns de infecção por P. vivax, tais como
rabdomiólise grave e púrpura trombocitopênica imunológica (ALEXANDRE et al,
2010).
Enzimas são proteínas catalisadoras de reações que ocorrem nos sistemas
biológicos, tendo um alto grau de especificidade sobre substratos acelerando reações
específicas sem serem alteradas ou consumidas durante o processo, e, quando medidas
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com propósitos diagnósticos e prognósticos tem meia vida que pode variar desde
algumas horas até semanas após sua liberação no plasma sanguíneo. Em condições
normais as atividades enzimáticas permanecem constantes e modificações em seus
níveis ocorrem em situações onde a homeostase é alterada. As principais enzimas
relacionadas à musculatura estriada esquelética são a creatinofosfoquinase (CPK),
desidrogenase lática (LDH) e aspartato aminotransferase (AST), as quais se apresentam
aumentadas nas suas concentrações séricas em caso de lesão dessa musculatura
(MOTTA, 2003).
No contexto da malária grave por P. vivax, o estudo da lesão muscular na fase
aguda passa a ser relevante. Os fatos registrados na literatura resumem a importância da
incidência dos casos e suas possíveis complicações, tanto na gravidade da doença como
na lesão muscular podendo futuramente orientar o manejo adequado de pacientes
infectados por essa espécie de parasito. A escassez de pesquisas nesse âmbito, quanto à
malária por P. vivax, justifica o presente estudo.
Neste trabalho avaliamos uma série de pacientes portadores de malária causada
pelo P. vivax, com o objetivo de descrever o perfil clínico e laboratorial dos pacientes
acometidos, com ênfase nas manifestações musculares e alterações laboratoriais
sugestivas de dano muscular, tais como as enzimas CPK-total e AST.

MATERIAIS E MÉTODOS

A população alvo do estudo foram os pacientes com malária vivax da demanda do
Ambulatório de Infectologia do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), localizado
em Cuiabá-MT, referente ao período de 2011 – 2016. Foram incluídos todos os
pacientes que demandaram o serviço no período do estudo e com diagnóstico
confirmado de malária causada pelo P. vivax. De todos esses pacientes foram obtidos
dados clínicos e epidemiológicos relativos à sua doença. Essa avaliação clínica foi feita,
em geral, pelos residentes e alunos de medicina envolvidos com a prática ambulatorial
de infectologia. Foi utilizado formulário de entrevista especificamente elaborado para o
presente estudo. Nesse formulário foram obtidos dados demográficos, clínicos e de
exposição passada à malária, contemplando as seguintes variáveis:


Demográficas: idade, gênero, cor, estado civil;



Procedência e migração: estado de naturalidade e de residência prévia;
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Exposição passada à malária: tempo de vida em área endêmica de malária,
tempo decorrido desde a primeira malária na vida, número de episódios
pregressos de malária, tempo decorrido da última malária, espécies de parasito já
contraído na vida e espécie de plasmódio da última malária;



Clínicas: sintomas nos últimos dias, tempo decorrido entre o início dos sintomas
e o tratamento antimalárico e uso de medicamento anterior ao diagnóstico da
malária.



Laboratorial: A análise bioquímica do sangue de todos os pacientes do estudo
foi realizada por fotometria utilizando um analisador automatizado bioquímico
BT-3000 Plus (Diamond diagnostics, Massachusetts, EUA). Os resultados
obtidos das enzimas CPK-total, AST e LDH.

Os níveis de CPK no soro podem variar entre indivíduos saudáveis, mesmo
quando corrigidos para a massa muscular. Idade, sexo, raça e atividade física podem
também afetar a CPK, que é maior entre os homens negros, bem como recém-nascidos.
De acordo com a International Federation of Clinical Chemistry, o limite superior de
referência de CPK em adultos é determinado pelo percentil 97,5% à temperatura de
37°C, equivalendo aos seguintes pontos de corte: 171 UI/L para homens e 145 UI/L
para mulheres (SCHUMANN; KLAUKE, 2003). Portanto, a evidência de lesão
muscular foi definida, para o presente estudo, pelo achado de CPK-total sérica superior
a 200 UI/L, independente do sexo, e/ou AST sérica superior a 80 UI/L, que equivale a
duas vezes o valor normal de referência, conforme sugerido por Brancaccio; Maffulli
(2010).
O presente estudo foi realizado com dados secundários de pacientes atendidos
em um Centro de Referência para atendimento de pacientes com malária, os quais são
derivados de outro projeto de pesquisa, sob a responsabilidade de um dos autores. Esse
projeto original foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUJM e
protocolado no Nº 130/CEP-HUJM/2011. A participação do paciente foi voluntária e
atestada pela assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido. Não houve risco
para o participante, uma vez que apenas colheita de sangue venoso foi necessária para a
execução do estudo. O desconforto da colheita de sangue foi devidamente explicado ao
paciente. Todos os pacientes participantes foram atendidos pela equipe do Ambulatório
do HUJM, sendo garantida a adequada assistência à sua saúde e o pronto tratamento de
sua doença.
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Todos os dados do estudo foram digitados, tabulados e analisados em
microcomputador, com auxílio do software Epidata (versão 3.1). Para analisar os fatores
associados às alterações da enzima CPK-total e de outros marcadores inflamatórios,
valer-se-á do teste t de Student, considerando categórica a variável dependente, isto é,
presença/ausência de evidência de dano muscular. Para todas as análises foi considerado
o nível de significância de 95% (erro alfa = 0,05).

RESULTADOS
No presente estudo foram analisados 178 pacientes com malária causada por P.
vivax no período de 2011-2016 da demanda do ambulatório de Infectologia do HUJM,
localizado em Cuiabá-MT. Expressiva maioria (89,2%) dos pacientes era composta de
adultos com mais de 20 anos e do sexo masculino (78%) e de cor parda (50,6%),
seguidos de cor branca (36,2%), cor preta (12,1%) e cor amarela (1,1%) (Tabela 1).
Tabela 1 Características demográficas dos pacientes diagnosticados com malária por P.
vivax no período de 2011 a 2016 da demanda do ambulatório de Infectologia do
Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), localizado em Cuiabá-MT.
Característica
N
%
Sexo
(177)

Masculino
Feminino

138
39

78
22

Idade (anos)
(177)

0–4
5–9
10 – 19
20 - 49
≥ 50

3
7
9
118
40

1,7
4,0
5,1
66,7
22,5

Cor
(174)

Branca
Preta
Parda
Amarela

63
21
88
2

36,2
12,1
50,6
1,1

Obs: Variação no número de indivíduos foi devida à ausência de informação na respectiva variável.

Tabela 2 Características clínicas dos pacientes diagnosticados com malária por P. vivax
no período de 2011 a 2016 da demanda do ambulatório de Infectologia do Hospital
Universitário Júlio Müller (HUJM), localizado em Cuiabá-MT.
Sintomas
n
%
Febre
Sim
172
96,6
(178)
Não
6
3,4
Mialgia
(178)

Sim
Não

162
16

91,0
9,0
25
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Calafrio
(178)

Sim
Não

160
18

89,9
10,1

Cefaleia
(177)

Sim
Não

156
21

88,1
11,9

Dor epigástrica
(175)

Sim
Não

101
74

57,7
42,3

Náusea
(174)

Sim
Não

97
77

55,7
44,3

Febre hoje
(152)

Sim
Não

82
70

53,9
46,1

Vômito
(175)

Sim
Não

74
101

42,3
57,7

Taquicardia
(167)

Sim
Não

36
131

21,6
78,4

Icterícia
(170)

Sim
Não

17
153

10,0
90,0

Dispneia
(169)

Sim
Não

13
156

7,7
92,3

Hiperparasitemia
(178)

Sim
Não

3
175

1,7
98,3

Anemia grave
(178)

Sim
Não

1
177

0,6
99,4

Média
5,7

Desvio padrão
6,2

76,0

19,7

Tempo de sintomas
(dias)
Peso (Kg)

Obs:Variação no número de indivíduos foi devida à ausência de informação na respectiva variável.

Dentre os sinais e sintomas clássicos encontrados em pacientes com malária por
P. vivax os achados demonstraram uma maior frequência de febre (96,6%), calafrio
(89,9%) e cefaléia (88,1%) entre os pacientes estudados. Além deles, destacou-se
também a mialgia, que foi referida por 91% dos pacientes. O tempo médio (DP) do
início dos sintomas foi referido como 5,7 (6,2) dias (Tabela 2).
Sobre a exposição pregressa dos indivíduos à transmissão de malária constatouse que os pacientes relatavam uma média (DP) de 4,8 (6,5) episódios prévios da doença
e tempo médio de vida na área endêmica de 1113 (2567) dias (Tabela 3).
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Tabela 3 Características epidemiológicas e clínicas dos pacientes diagnosticados com
malária por P. vivax no período de 2011 a 2016 da demanda do ambulatório de
Infectologia do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), localizado em Cuiabá-MT.
Característica
Média
Desvio padrão
Episódios prévios de malária
4,8
6,5
Tempo da última malária (dias)

303,6

1061,2

Tempo de vida na área endêmica (dias)

1113,2

2567,5

Obs: Variação no número de indivíduos foi devida à ausência de informação na respectiva variável.

A tabela 4 mostra as características laboratoriais dos pacientes diagnosticados
com malária por P. vivax. Os dados laboratoriais relacionados à lesão muscular
demonstraram AST com média de 31,9 UI/mL e desvio padrão de 31,5, CPK-total com
média de 84,0 UI/mL e desvio padrão de 77,6 e LDH com média de 498,3 UI/mL e
desvio padrão de 185,8. Somente o LDH apresentou média acima dos valores normais
de referência.
Evidência de lesão muscular foi observada em 16 (9,0%) dos pacientes. A
análise dos fatores epidemiológicos e clínicos associados à lesão muscular é apresentada
na Tabela 5. Não houve diferença estatisticamente significante entre idade (p = 0,194),
tempo da última malária (p = 0,810), tempo de vida em área endêmica (p = 0,135),
tempo de sintomas (p = 0,447), temperatura axilar (p = 0,209) e peso (p = 0,396) com a
lesão

muscular.

No

entanto,

o número de episódios prévios de malária foi

significativamente menor (p = 0,044) entre os indivíduos com lesão muscular.

Tabela 4 Características laboratoriais dos pacientes diagnosticados com malária por P.
vivax no período de 2011 a 2016 da demanda do ambulatório de Infectologia do
Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), localizado em Cuiabá-MT.
Característica
Parasitemia

Média
7631,0

Desvio padrão
12814,6

Hemoglobina (g/dL)

13,0

2,1

Hematócrito (%)

38,7

5,3

Plaquetas (plaquetas/mm3 )

111988,6

58077,5

Leucócitos (leucócitos/mm3 )

5697,6

1840,4

VHS

27,8

21,0
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PCR (mg/dL)

82,5

71,0

AST (UI/mL)

31,9

31,5

Alfaglicoproteína ácida (g/dL)

150,2

47,5

CPK-total (UI/mL)

84,0

77,6

LDH (UI/mL)

498,3

185,8

Razão neutrófilo/linfócito

3,9

4,0

Razão plaqueta/linfócito

111,0

92,3

Obs: Variação no número de indivíduos foi devida à ausência de informação na respectiva variável.

Tabela 5 Análise dos fatores epidemiológicos e clínicos associados à lesão muscular
entre pacientes diagnosticados com malária por P. vivax no período de 2011 a 2016 da
demanda do ambulatório de Infectologia do Hospital Universitário Júlio Müller
(HUJM), localizado em Cuiabá-MT.
p

Idade

LESÃO MUSCULAR
Média (DP)
Presente
Ausente
32,9 (16,4)
38,1 (15,0)

Episódios prévios de malária

1,7 (2,1)

5,1 (6,7)

0,044

Tempo da última malária (dias)

232,7 (511,8)

309,8 (1097,2)

0,810

Tempo de vida na área endêmica
(dias)

168,8 (281,8)

1211,6 (2678,2)

0,135

Tempo de sintomas (dias)

4,6 (2,6)

5,9 (6,4)

0,447

Temperatura axilar (ºC)

37,5 (1,8)

37,0 (1,4)

0,209

Peso (Kg)

80,0 (27,7)

75,6 (18,7)

0,396

Característica

0,195

Obs: Variação no número de indivíduos foi devida à ausência de informação na respectiva variável.

As características laboratoriais também foram analisadas para associação com a
lesão muscular desses pacientes diagnosticados com malária por P. vivax eestá
representada na tabela 6. Não houve diferença estatisticamente significante entre os
achados laboratoriais e a evidencia de lesão muscular nessa série de casos.

Tabela 6 Análise das características laboratoriais associadas à lesão muscular entre
pacientes diagnosticados com malária por P. vivax no período de 2011 a 2016 da
demanda do ambulatório de Infectologia do Hospital Universitário Júlio Müller
(HUJM), localizado em Cuiabá-MT.
Característica
EVIDÊNCIA DE LESÃO
p
MUSCULAR
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Média (DP)
Ausente
7793,3 (13320,0)

Parasitemia

Presente
6059,1
(6052,9)

Hemoglobina (g/dL)

13,4 (1,1)

13,0 (2,2)

0,518

Hematócrito (%)

39,7 (2,9)

38,6 (5,5)

0,414

Plaquetas

119525,0
(64558,1)

111230,2 (57554,9)

0,588

Leucócitos

5784,4
(2508,4)

5688,9 (1769,7)

0,844

Velocidade de hemossedimentação 24,2
(mm)

28,2

0,505

Proteína C reativa (g/dL)

72,1

83,8

0,534

Alfaglicoproteína ácida (g/dL)

158,2

149,4

0,545

LDH

552,3 (183,6)

493,1 (185,8)

0,240

Razão neutrófilo/linfócito

3,5 (2,5)

4,0 (4,1)

0,651

Razão plaqueta/linfócito

115,5 (73,6)

110,5 (94,2)

0,838

Albumina

4,2 (0,5)

3,9 (0,4)

0,025

Ácido Úrico

4,7 (1,4)

4,7 (1,3)

0,952

Bilirrubina direta

0,6 (1,2)

0,5 (0,6)

0,607

Colesterol HDL

20,5 (11,4)

18,5 (12,1)

0,558

0,608

Obs: Variação no número de indivíduos foi devida à ausência de informação na respectiva variável.

DISCUSSÃO
A enzima mais específica para diagnóstico de dano muscular é a CPK tendo
níveis extremamente altos no plasma logo após uma lesão muscular (GONZÁLEZ;
SILVA, 2006). De acordo com Baptistella (2009), a CPK é denominada enzima de
extravasamento, por ser liberada das células musculares em caso de lesão. Evidência de
danos no músculo esquelético por malária falciparum foi encontrada em crianças
africanas, neste grupo de doentes houve aumento da CPK. As concentrações séricas de
CPK, também são mostradas em adultos com malária complicada (DAVIS et al.,
1999);esta

concentração

é

maioritariamente

constituído

por

isoenzima

músculo

esquelético. No presente estudo, apesar da evidência de lesão muscular ser observada
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em apenas 16 (9,0%) dos pacientes na fase aguda da malária por P. vivax, a CPK-total
mostrou-se aumentada (>200UI/L) em pequena proporção destes, sendo assim baixa a
evidencia de lesão muscular.
Westgard et al (1981) relata que pode-se observar aumento nos níveis séricos da
AST quando existem injúrias, por exemplo, infecções ou toxinas que resultam em lesão
da membrana celular e perda dos componentes citoplasmáticos e mitocondriais para o
plasma. Para sabermos se o aumento da AST é devido ao aumento na permeabilidade
hepatocelular ou devido à lesão muscular, deve-se associar a dosagem de CPK, a qual é
músculo-específica, deste modo, o aumento em conjunto de CPK e AST indica lesão
muscular, enquanto que os níveis elevados juntamente com CPK normal, indicam um
provável distúrbio hepatocelular (SOARES, 2004).
O aumento de LDH pode estar relacionado com lesões musculares de etiologias
variadas e deficiência de vitamina E, selênio e mioglobinúria, que não foram analisados
neste estudo. Normalmente, a LDH aumenta menos rapidamente do que a CPK, porém
mantém seus valores elevados por mais tempo. É uma enzima que se apresenta como
um bom indicador de lesão muscular, entretanto usa-se em conjunto com CPK e AST
para monitorar a intensidade de exercícios (GONZÁLEZ; SILVA, 2006).Neste
ensaio,apesar da LDH apresentar média superior aos valores normais de referência, não
houve relação estatisticamente significante entre este aumento e lesão muscular causada
por P. vivax.
Sabe-se que a ocorrência de complicações que caracterizam a gravidade da
malária é mais comum entre pacientes não imunes, coincidente com aqueles que estão
apresentando a infecção pela primeira vez, ou seja, primo infectado (LONG; ZAVALA,
2016). Essa informação foi corroborada no presente estudo, pela significante associação
entre o menor número de episódios prévios de malária e a ocorrência de lesão muscular
entre os pacientes estudados. É provável que esses indivíduos sejam mais suscetíveis ao
dano muscular em decorrência de menor imunidade clínica protetora, já descrita tanto
para o P. falciparum quanto o P. vivax (LONG; ZAVALA, 2016).

CONCLUSÃO
Embora não muito frequentes, as alterações clínicas laboratoriais indicadoras de
dano muscular ocorrem na infecção aguda por P. vivax. Associação com gravidade não
pode ser demonstrada neste estudo. Profissionais de saúde devem estar atentos para
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monitorarem a evolução dessas enzimas, no sentido de detectarem, com precocidade,
qualquer evidência de dano muscular, que podem representar maior sofrimento e risco
ao paciente.
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RESUMO
Na população com baixa estatura (BE) a Síndrome de Turner (ST) é um diagnóstico
diferencial obrigatório, este estudo visa conhecer as suas características clínicoepidemiológicas para auxiliar no planejamento das ações de Serviço de Saúde. A
prevalência no Estado de Mato Grosso é presumida e o encontro de 17 casos foi aquém do
esperado para uma freqüência conhecida de 1:2000 a 1:5000. Foi realizado um estudo
descritivo de série de casos de pacientes com ST em uso de Hormônio de Crescimento (GH)
com confirmação cariotípica, cadastradas no Sistema Único de Saúde (SUS) no período de
julho de 1994 até julho de 2004. A maioria era natural e procedente de Cuiabá e Várzea
Grande, 64,71% nasceu à termo, 23,52 % era baixo peso ao nascer, 70,59% (n=12/17)
apresentava BE ao diagnóstico e peso normal (92,31%); 94,12% (n=16/17) foi diagnosticado
após 6 anos de idade e o início do tratamento foi tardio (7,08 e 15,50 anos de idade). A
família foi responsável por 82,35% da suspeição diagnóstica e o diagnóstico foi feito em
mais de 50% da amostra pelo Pediatra. Em 82,35% dos pacientes foi relatadas alterações
dismórficas, a alteração clínica relatada como a mais freqüente foi a BE (82,35%) e também
foi principal motivo de procurar consulta médica. O tipo de apresentação citogenética mais
freqüente foi 45X (n=7/17, 41,18%), porém a maioria apresentava mosaicismo (n=8/17),
com baixa frequência de solicitação de marcadores do cromossomo Y, 35,29% (n=6/17). As
principais reações dos familiares quando informados do diagnóstico foram tristeza,
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sentimento de impotência e preocupação com a estatura. A percepção da família sobre o
motivo do uso do HG foi ST e/ou BE, 58,82% relatou moderada a grande dificuldade no
acesso ao SUS para obtenção de medicamentos devido a entraves burocráticos. O gasto
anual com GH nesses pacientes corresponde aproximadamente 16,00% do gasto total do
Estado.
Palavras-chave: Sindrome de Turner. Baixa estatura.

ABSTRACT
In the feminine population with short stature with the Turner Syndrome it is a differential
obligatory diagnosis this study aims at knowing its clinical epidemic characteristics to help
in the planning of the actions of health care in this population. The prevalence in the State of
Mato Grosso is unknown and the 17 cases reported were more than expected for a wellknown frequency of 1:2000 to 1:5000. A descriptive study of series of patients' cases was
accomplished with the Turner Syndrome in using the Growth Hormone with cariotip
confirmation filled in the SUS until July 2004. Most of them were from Cuiabá and Várzea
Grande, 64,71% were born to term, 23,52% were low weight at birth, 70,59% (n=12/17)
presented short stature at the diagnosis and had normal weight (92,31%); 94,12% (n=16/17)
was diagnosed over age 6 and the beginning of the treatment was late (7,08 and 15,50 years
of age). The family was responsible for 82.35% of the diagnosis suspicion and the
confirmation was made mainly by the Pediatrician and the Endocrinologist. In 82.35% of the
patients dysmorphical terations reported as the most frequent was the short stature (82.35%)
which was the main reason for looking for a doctor. The most frequent type of karyotype
presentation was 45X (n=7/17, 41.18%), but most of them mosaicism (n=10/17, 58.82%),
with low frequency of solicitation of markers of chromosome Y, 35.29% (n=6/17). The
main reactions of the family when they knew about the disease weres adness, a feeling of
impotence and concern about the stature. When asked about the use of the Growth
Hormone, they reported that it was due to short stature or the Turner Syndrome. 58.82 %
reported mild to great difficulties in the access to SUS to get medicine for the treatment due
to bureaucratic problems. The annual expenses with the Growth Hormone, in these patients
correspond approximately to 16% of the total expense of the State.
Keywords: Turner syndrome. Short

INTRODUÇÃO

O Brasil é um dos países do mundo com desigualdades socioeconômicas mais destacadas
(OPAS 2005, IBGE 2016).
Na Constituição Brasileira de 1988 a questão de eqüidade foi tomada como igualdade no
acesso aos serviços de saúde, uma vez que garantiu a universalidade do atendimento.
Entretanto, a sustentabilidade desse sistema depende de aportes financeiros que estão além
da capacidade de financiamento do setor, o que faz com que os indivíduos com maior poder
aquisitivo busquem os serviços privados de saúde como forma de garantir o acesso quando
necessário (NERI e SOARES 2004). A monitorização e a avaliação do crescimento são
ações básicas de saúde, pois é um indicador de saúde individual e coletivo, sendo que a
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baixa estatura e outros distúrbios do crescimento são alvos específicos das ações de
prevenção e da prática pediátrica (COLE 2002, ZEFERINO et al. 2003, OLIVEIRA 2009,
BARROS 2009, EISENSTEIN 2012).Entre os distúrbios que podem conduzir à baixa
estatura na população feminina, destaca-se a Síndrome de Turner (ST) como causa
frequente, sempre associado à monossomia parcial ou completa do cromossomo X.
Historicamente, a ST foi descrita pela primeira vez por Šereševskij. em 1925, Otto Ullrich
em 1930 e por Henry Turner em 1938 (PEREIRA TM 2009,OLIVEIRA 2009). A ST é uma
condição

caracterizada por baixa estatura e disgenesiaovariana em mulheres com

cromossomo X único e ausência de todo ou parte do segundo cromossomo sexual (X ou Y)
em pelo menos um tecido (linfócitos ou linfoblastos) (SAENGER et al. 2001, FRÍAS et al.
2003). A frequência estimada da ST é 1: 2.130 nascidos vivos do sexo feminino (SUZIGAN
2005) e a sua prevalência entre as meninas com baixa estatura é de 1:60 (MARCONDES e
BRICKS 2002). Quanto à hereditariedade sabe-se que não é familial e o risco de ter outro
bebê com alterações cromossômicas, abortado ou nativivo, não está aumentado (PEREIRA
TM 2009, PEREZ GS 2011). Existem raros casos de fertilidade em mulher 45X, sendo mais
comum em mulheres portadoras de mosaicismo (BRAZ 2001). Têm sido demonstrados
como alternativas possíveis a doação de ovócitos, gametas ou transplantes de embrião.
Estudos em centros especializados relatam taxas de 50-60% de gravidez quando é feita a
fertilização in vitro (SAENGER 1996, FRÍAS et al. 2003, PEREZ 2011, STEVEN 2013).
As mulheres com ST podem ter relações sexuais satisfatórias e relações pessoais
gratificantes e significativas, assim como vida familiar (MARCONDES 2011, SHOX 2003).
O gene denominado SHOX = Short Stature HomeobOX foi o primeiro identificado e
responsabilizado parcialmente pela baixa estatura nesta síndrome (MARUI et al. 2002,
SANTOS LO 2013). O diagnóstico da ST depende do resultado do estudo cromossômico e
deve ser feito em todos os indivíduos do sexo feminino com baixa estatura (VIGUETTI e
MACIEL-GUERRA 1994, AUDI L, FERNADEZ-CANCIO M, CARRASCOSA A 2013).
O marcador do cromossomo Y ou parte dele está presente em 7-10% dos pacientes com esse
agravo, e destes 15-25% podem desenvolver gonadoblastoma ou disgerminoma, por isso a
sua presença deve ser pesquisada em todos os pacientes com esse diagnóstico e quando
presente é recomendado a gonadectomia (OLIVEIRA MRM 2009, BATCH 2002, FRÍAS et
al. 2003, PEREIRA TM 2009). Esse agravo pode ser diagnosticado ou suspeitado no prénatal através do exame de ultrassonografia fetal e quando isso ocorre, é mandatário a
realização amniocentese e/ou análise das vilosidades coriônicas, além do aconselhamento
genético (SYBERT 2004, YANG et al. 1999, FRÍAS et al. 2003). O aborto espontâneo
36

Revista Científica FACIMED, v5, n2, Ago/Dez. 2016
ISSN 1982-5285 – Artigo original

ocorre em 98-99% das gestações com esta síndrome (SYBERT 2004, ROSS et al. 2002,
FRÍAS et al. 2003). A expressão fenotípica na ST varia de acordo com o grau de
mosaicismo, pois, os portadores nem sempre apresentam as alterações dismórficas clássicas.
Na Tabela 1 estão listadas as principais manifestações clínicas encontradas (FRÍAS et al.
2003, SYBERT 2004, SANTOS 2010, RODRIGUES 2013).

Tabela 1 Alterações clínicas em indivíduos com S. Turner (FRÍAS et al. 2003)
ALTERAÇÕES CLÍNICAS
Muito freqüente (mais de 50% dos
Freqüente (menos de Ocasional (menos de
indivïduos)
50% dos indivíduos)
5% dos indivíduos)
Deficiência de crescimento
Déficit de audição
Escoliose, cifose,
Disgenesiagonadal
Nevo pigmentado
lordose
Linfedema de mãos e pés,
Pescoço alado
Osteoporose
Unhas hiperconvexas e com cantos
Anormalidades
Gonadoblastoma
profundos
renais
Doença Inflamatória
Orelhas com forma e rotação
Anomalias
Intestinal
incomuns
cardiovasculares
Câncer de cólon
Maxilar estreito e dentes sobrepostos
Hipertensão
Neuroblastoma
Micrognatia
Hipotireoidismo
Artrite Reumatóide
Implantação baixa de cabelos
Intolerância à
Juvenil
Tórax largo com inversão ou
glicose
Doença hepática
hipoplasia dos mamilos
Hiperlipidemia
Cubitovalgo
Encurtamento do quarto metacarpo
Exostose da tíbia
Tendência à obesidade
Otite média recorrente
Diversas morbidades estão associadas a este agravo, decorrentes da própria doença e/ou
secundária ao tratamento e/ou envelhecimento precoce desses pacientes, hipogonadismo,
osteoporose e risco de doença cardiovascular provocada pela falta da proteção estrogênica
(SAENGER 1996, COSTA et al. 2002, THIENSEN G et al. 2016). Assim, o manejo e
tratamento de meninas com ST requer seguimento especial e multiprofissional, terapia de
reposição com hormônio de crescimento (GH), estrogênio, oxandrolona e progesterona
(BATCH 2002, FRÍAS et al. 2003, KOCHI 2008, COSTALONGA 2008, SANTOS 2010,
BRAZ 2013).
Em decorrência disso, estas pacientes necessitam de exames e medicamentos de alto custo,
acarretando despesas para o Estado. Daí a necessidade de estruturar no nível de Saúde
Pública serviços especializados aptos a diagnosticar e acompanhar essas crianças e seus
familiares.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Este é um estudo descritivo de série de casos de pacientes com ST em uso de GH
cadastradas no setor de Gerência de Insumos para usuário de Medicamentos Especiais da
Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso desde 1994 até julho de 2004. Toda a
metodologia foi desenvolvida obedecendo aos princípios éticos da Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde e o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
HUJM (CEP/HUJM) em 11 de junho de 2003. O estudo utilizou dados primários e
secundários. Os dados primários foram obtidos através de entrevista com o responsável e
quando possível com o paciente, no mês de agosto de 2004. Foi utilizado um questionário
elaborado para esta pesquisa composto de questões abertas e fechadas, seguindo um roteiro
pré-estabelecido. Os dados foram coletados em visita domiciliar ou no ambulatório de
Desvios do Crescimento e Desenvolvimento do HUJM, quando o usuário era residente em
Cuiabá ou Várzea Grande, complementados através de entrevista por telefone com o
responsável, quando o domicílio era fora de Cuiabá.
Para os dados secundários foram utilizadas as informações contidas nos prontuários
arquivados no HUJM e nos formulários de solicitação de GH encaminhados para o Centro
de Especialidades de Média e Alta Complexidade da SES/MT e arquivados na Gerência de
Insumos para Usuários da SES/MT. Para contatar pacientes que não tinham número de
telefone atualizado foram enviadas cartas registradas (n=8/17, 4,06%) solicitando que
ligassem a cobrar para o telefone celular da pesquisadora e foi obtido êxito em 100% dessas
solicitações.
Toda coleta de dados foi realizada pela própria pesquisadora. A casuística total deste
trabalho foi de 17 pacientes.
Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: fenótipo feminino, cariótipo
compatível com ST, cadastradas no Centro de Especialidades de Média e Alta
Complexidade da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso (SES/MT) até
julho de 2004.

Foram avaliadas as seguintes variáveis:
•

Variaveis pessoais individuais: Data de nascimento, naturalidade e procedência, peso e

estatura de nascimento, classificação da idade gestacional (termo, pré-termo, pós-termo),
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escolaridade, idade ao diagnóstico, idade em que foi iniciado o tratamento com GH, peso e
estatura do paciente relatado na ficha de solicitação de GH do Centro de Especialidades de
Média e Alta Complexidade da SES/MT.


Variáveis familiares: estatura do pai (centímetro, cm), estatura da mãe (cm), história

familiar: relato de familiares com ST, baixa estatura, renda familiar mensal, número de
pessoas na família, escolaridade paterna e materna (número de anos de estudo), história
clínica.


Diagnóstico: resultado do cariótipo, realização e resultado da pesquisa do marcador do

cromossomo Y, quem fez a suspeição diagnóstica inicialmente, alterações dismórficas,
alterações clínicas.


Tratamento: consumo mensal de GH, idade de início de uso de GH, ganho estatural

com o GH, uso de outras drogas: oxandrolona, estrogênio, progesterona, levotiroxina.


Utilização de serviços: local de encaminhamento, especialidade do profissional que

fez o diagnóstico, profissionais envolvidos com o paciente após o diagnóstico, freqüência de
acompanhamento médico após o diagnóstico e grau de dificuldade para a obtenção de
medicamentos no SUS.
•

Questões abertas: avaliação do conhecimento da família sobre a ST quanto ao

diagnóstico, tratamento e perspectivas futuras de constituição de prole.
Os dados foram armazenados em um programa de base de dados do Epi-Info e Excel 2000,
com digitação dupla, realizada pela própria pesquisadora e um digitador profissional. Foram
calculadas as freqüências, médias e medianas, de acordo com o tipo de variável em questão,
e os resultados apresentados em gráficos e tabelas.

RESULTADOS

O resultado obtido entre o período de 1994 e 2004 mostrou que 82,35% (n=14/17), era
natural do Estado de Mato Grosso. Em relação à naturalidade e procedência, a maior parte
era de Cuiabá e Várzea Grande. A maioria, 64,71% (n=11/17) nasceu a termo, e 35,29%
(n=6/17) eram prematuros. A média de peso de nascimento dessas pacientes foi de
2.756,43g (1.750-4.100g), sendo que 4 eram baixo peso. Das 4 pacientes com baixo peso ao
nascer, 2 eram à termo e pequenas para a idade gestacional. Dos 6 prematuras da amostra 2
tinham peso abaixo de 2.500g, 2 tinham peso ignorado e 2 apresentavam peso acima de
2.500g. A estatura de nascimento variou entre 41 e 48 cm, sendo que em 47,06% (n=8/17)
esse dado era ignorado. Das que informaram a estatura ao nascimento (n=9/17), 3 estavam
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no canal de vigilância e somente 1 apresentou ao nascimento percentil comprimento abaixo
de 3, sendo também era pré-termo e baixo peso.
A maioria, 70,59% (n=12/17) dos pacientes apresentava baixa estatura ao diagnóstico. Uma
paciente estava no canal de vigilância e uma paciente tinha percentil estatura entre 10 e 90.
Em 92,31% (n=12/13) dos pacientes o peso ao diagnóstico estava dentro da normalidade
(Índice de Massa Corpórea, IMC entre o p5 e p<85), e 7,69% (n=1/13) estava acima do peso
normal (pIMC > 95).
A idade ao diagnóstico das pacientes com ST variou entre 10,00 e 282,00 meses, com média
= 117,11 meses, mediana = 119,00 meses (n=17). Esse diagnóstico ocorreu quando a
maioria, 94,12% (n=16/17) dos pacientes apresentava idade acima de 6 anos. A idade de
início do tratamento variou entre 85 e 186 meses, com média de 128,24 meses, mediana de
122,00 meses (n=17).
Não foi observada entre as pacientes nenhuma analfabeta. As dificuldades no aprendizado
escolar foram detectadas em 17,65% (n=3/17) da amostra.
A média da estatura paterna dessa população é de 173,00 cm (n=15/17, mediana=172,00 cm,
variando entre 160,00-194,00 cm) e a materna é de 158,45 cm (n=15/17, mediana=158,00
cm, variando entre 149,00-172,00 cm). A maioria da estatura paterna estava entre o p10 e
p90 com média e mediana similares de 1,70 m. Nenhum deles apresentava pE < 3, dois deles
apresentavam pE entre 3 e 10 e um pE> 97. Somente uma mãe apresentava baixa estatura, 9
mães tinham pE entre 10 e 90, cinco estavam entre o p3 e p10. Somente a paciente 14 da
amostra tinha história familiar de baixa estatura, e nenhum com história familiar de ST.
A média da renda familiar foi de R$ 1.187,47 e a renda familiar per capita foi de R$ 282,77.
Salário mínimo vigente na época de estudo é de R$ 260,00 (cotação média do dólar em
agosto 2004, 1 USD = R$3,00). Toda amostra estudada (n=17) tinha renda familiar maior
que 1 salário mínimo.
Quanto à escolaridade dos pais, foi evidenciado que 52,94% deles tinham 8 ou mais anos de
estudo.
A apresentação citogenética mais frequente foi 45X (n=7/17; 41,18%).
A maioria (n=8/17) apresentava mosaicismo no resultado do cariótipo. Em 6/17 pacientes
foi feita a pesquisa de marcador do cromossomo Y, sendo que o resultado foi negativo em 5
e ignorado em uma delas. As pacientes 7 e 12 apresentaram mosaicismo no resultado do
cariótipo com 46XY (45,X/46,XY), surpreendentemente a paciente 12 foi uma das seis em
que foi solicitado a pesquisa de marcador do cromossomo Y e o resultado foi negativo.
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A família foi a responsável pela maioria das suspeições diagnósticas de baixa estatura
(82,35%, n=14/17).
Em 82,35% (n=14/17) dos pacientes foram relatadas alterações dismórficas, sendo que em
71,43% foi relatado pescoço curto ou alado, 42,86 cúbito valgo, 35,71% tórax largo, 28,57%
implantação baixa de cabelos, 28,57% implantação baixa de orelhas, 21,43%
encurtamento de dedos dos pés, 21,43% encurtamento de dedos das mãos, demais achados
vide Tabela 2.
Tabela 2 Distribuição das alterações dismórficas encontradas em 14 pacientes com ST
atendidos na rede pública do Estado de Mato Grosso no período entre Janeiro de 1994 e
Julho de 2016, em comparação com dados de FRÍAS et al. 2003.
Alteração dismórficas presentes
n
%
Frías et al. 2003
Pescoço curto ou alado
Cúbito valgo
Tórax largo
Implantação baixa de cabelos
Implantação baixa de orelhas
Encurtamento dos dedos dos pés
Encurtamento dos dedos das mãos
Palato em ogiva
Mamilos hipoplásicos
Genitália pouco desenvolvida
Fenda palatina
Úvula bífida
Genovarum
Clinodactalia
Mandíbula pequena
Linfedema mãos e pés
Unhas (hiperconvexas, displásicas)
Olhos com fendas oblíquas
Mãos e pés pequenos
4° metacarpo curto
¥

10
6
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

71,43
42,86
35,71
28,57
28,57
21,43
21,43
14,29
14,29
14,29
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14
7,14

<50%
>50%
NR¥
>50%
>50%
NR
NR
NR
NR
>50%
NR
NR
NR
NR
>50%
>50%
>50%
NR
NR
>50%

NR=Não relatado

As alterações clínicas associadas mais frequentes nesse grupo foram baixa estatura
(82,35%), hipotireoidismo (35,29%), dificuldade de aprendizado escolar (29,41%) e otites
(29,41%).
O gasto anual de GH com ST era em julho de 2004 da ordem de R$ 328.416,00, que
corresponde a 15,88% do gasto total anual com GH pelo Estado, R$ 2.068.335,36. O
intervalo entre o diagnóstico e a idade do início do tratamento com GH foi de menos de um
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mês a 112 meses (n=17). Excluindo-se dois pacientes com intervalos discrepantes, um o
intervalo foi de 112 meses, mas, o diagnóstico foi aos dez meses de idade e outro iniciou
tratamento com GH sete meses antes do diagnóstico de ST devido diagnóstico anterior de
Nanismo Hipofisário.
Os 17 pacientes que usaram GH entre 1994 e 2004 referiram ganho de altura com o
tratamento. Na análise objetiva dos dados conhecidos dos percentis de estatura no início do
tratamento comparados com os dados de percentis após o tratamento, apesar do pequeno
número da amostra estudada, a maioria não demonstrou mudança de canal de crescimento
permanecendo abaixo de 3. Além do GH, outros medicamentos também foram referidos:
47,06% usam estrogênio, 41,18% usam levotiroxina, 29,41% usam oxandrolona, 17,65%
usam progesterona, 3/17 (17,65%) não usavam nenhum outro medicamento. Quanto ao local
de encaminhamento dos pacientes que usam GH, 70,59% (n=12/17) foram encaminhados
pelo SUS, sendo 66,67% (n=8/12) desses do HUJM. Foram encaminhados 29,41% (n=5/17)
pacientes provenientes de serviços privados. O diagnóstico foi feito pelo Pediatra em
52,94% (n=9/17) dos casos, 29,41% (n=5/17) foi feito pelo Endocrinologista e 17,65%
(n=3/17)

pelo

acompanhamento
Ginecologista,

Geneticista.

Apenas

multiprofissional:
Fonoaudiólogo,

29,41%

Cirurgião

Psicóloga,

(n=5/17)
Plástico,

dos

pacientes

Cardiologista,

Fisioterapeuta

além

do

estão

em

Dermatologista,
Pediatra

ou

Endocrinologista. A maioria (82,35%, n=14/17) dos pacientes referiu 1 consulta semestral,
11,76% (n=2/17) dos pacientes relataram 1 consulta anual e 5,88% (n=1/17) relatou não
realizar nenhum acompanhamento médico. Em relação ao grau de dificuldade de obtenção
de medicamentos, 58,82% (n=10/17) das pacientes relataram moderada (41,18%, n=7/17) a
grande dificuldade (17,64%, n=3/17) devido entraves burocráticos e 41,18% (n=7/17) não
relataram dificuldades. Quando questionamos os responsáveis do motivo que levou ao uso
do GH, 52,94% (n=9/17) relataram baixa estatura em decorrência da ST, 35,29% (n=6/17)
referiram a ST, 5,88 (n=1/17) não sabe o motivo, 5,88% (n=1/17) relataram a falta de
hormônio. Ao serem questionados sobre o tempo gasto para se chegar ao diagnóstico,
52,94% (n=9/17) relataram demora, 47,06% (n=8/17) não relataram demora. A maioria da
idade diagnóstica foi tardia (acima de seis anos) tanto naqueles que relataram demora como
naqueles que não relataram, com exceção do paciente 1.
O principal motivo de procurar consulta médica antes do diagnóstico de ST, na amostra
estudada inicialmente, foi baixa estatura, 52,94% (n=9/17), A maioria dos responsáveis
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pelas pacientes relatou alguma reação ao saber do diagnóstico atribuindo essa reação ao
“fator surpresa”. Foi observado que 29,41% (n=5/17) dos familiares sentiram tristeza
quando informados do diagnóstico, 23,53% (n=4/17) sentiram-se impotentes, 23,53%
(n=4/17) referiram preocupação, 11,76% (n=2/17) relataram indiferença, 5,88% (n=1/17)
sentiram-se aliviados perante o diagnóstico, 5,88% (n=1/17) referiram preocupação
específica com a baixa estatura que advém da patologia.
Quanto às expectativas para futuro, 29,41% (n=5/17) esperavam não ter necessidade de
tomar medicamentos, pois vai haver melhora total, 23,53% (n=4/17) não sabe o que esperar
23,53% (n=4/17) espera apenas que a estatura final seja satisfatória, apenas 11,76% (n=2/17)
estavam confiantes de que alcançarão uma boa estatura final acima de 150 cm, 11,76%
(n=2/17) acredita que a expectativa para o futuro é reservada e que embora possa haver
avanços, esses pacientes serão sempre doentes.
O número de pacientes com ST que estão fazendo uso de GH no Estado de MT em Julho de
2016 são 26.

DISCUSSÃO

Houve um grande avanço no manejo das pacientes com ST nas últimas duas décadas do
século XXI com a normatização da terapia de reposição com hormônio de crescimento e
estrógenos, aliado ao diagnóstico precoce o que tem levado a melhoria do prognóstico (SAS
et al. 1999, REITER et al. 2001, WIT 2002). Porém, o diagnóstico das pessoas com ST
permanece um grande problema nos países em desenvolvimento, já que exige laboratório
especializado e pessoal altamente qualificado, além de exames e medicamentos de alto
custo, sendo que a maioria dos países não pode arcar com esses custos. Ainda tem que se
levar em conta que o grupo que usa ou consome os serviços de saúde, não traduz
necessariamente a demanda por saúde, uma vez que existem fatores que restringem o seu
acesso (distância, períodos de espera, tempo, custo do tratamento, etc.). O consumo ou uso
dos serviços também não necessariamente equivale às necessidades de cuidados de saúde,
pois com ou sem necessidade a pessoa pode consumir os serviços de saúde. Por sua vez, a
gratuidade dos serviços da rede pública pode induzir ao uso desnecessário de alguns serviços
(NERI e SOARES 2004). No Brasil, por não existir um cadastro nacional dos portadores de
ST é difícil calcular o consumo anual de GH. Em Mato Grosso, desde março de 2001 foi
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implantado no HUJM, o Ambulatório de Desvios do Crescimento e Desenvolvimento, que
foi responsável pelo diagnóstico e encaminhamento para tratamento da maioria dessas
pacientes, n=10/17 (58,8%) cadastradas no período de 1994 até julho de 2004 no Centro de
Especialidades de Média e Alta Complexidade da SES/MT. Esse ambulatório em curto
período de tempo de implantação mostrou um alto índice de diagnóstico e poderia ter sido
um Centro de Referência para essa patologia, porém não foi o que ocorreu.O número atual
de pacientes com diagnóstico de ST que recebem tratamento com GH no Estado de Mato
Grosso são 26, onde estão os demais? Estarão eles sendo acompanhados por outras
alterações clínicas associadas e sem o diagnóstico da ST? Não teriam a necessidade de uso
de GH? Como há frequência elevada de mosaicismo com expressão fenotípica variada e, na
maioria das vezes, sutil, estes pacientes estariam sem diagnósticos? Ou seria devido ao
desconhecimento dos profissionais de saúde, aliado à ausência ou dificuldade de recursos
laboratoriais, resultando em um baixo número de casos diagnosticados quando comparada
com a prevalência esperada? Estaria havendo maior índice de abortamentos? Qual seria a
real incidência dessa doença no Estado de Mato Grosso? Distância entre a cidade de origem
e centro especializado estaria dificultando esse diagnóstico? A complexidade do tratamento,
barreira de acesso, envolvimento social negativo, e o grau em que cada paciente é afetado no
seu dia-a-dia seriam fatores associados a não adesão ao tratamento? O número de nascidos
vivos do sexo feminino em Mato Grosso, segundo o ano, é praticamente estável desde 1995,
conforme Tabela 3 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Em contraste a distribuição dos
casos segundo a data de nascimento mostra a ausência de casos novos desde 1997.

Tabela 3 Número de nascidos vivos do sexo feminino em Mato Grosso, segundo ano de
nascimento, 1994 a 2002 e distribuição dos casos de ST segundo a data de nascimento
Ano

1994
1995
1996
1997
1998
1999

Número de nascidos Casos de ST¥
vivos do sexo feminino
Ano de nascimento

N

17.336
23.288
24.158
24.526
23.792
23.849

15
1
2
1
-

até 1993
1994
1995
1996
-
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

23.979
22.839
23.281
23.634
24.923
25.548
24.133
22.956
24.468
23.463
23.864
24.857
24.982
25.833
27.537

-

-

26

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC
¥ Foram incluídos os dois casos do HUJM que não estavam em tratamento com GH em 2004
O estudo feito entre 1994 e 2004, quando foram analisadas as variáveis pessoais e
individuais, encontrou-se que a maioria das pacientes era natural e procedentes de locais
onde existe o maior número de habitantes no Estado de Mato Grosso, Cuiabá e Várzea
Grande, e também uma melhor estruturação dos serviços de saúde. Das 17 pacientes
estudadas, a maioria nasceu a termo 64,71%. Embora a amostra seja pequena, não há
estudos que indiquem a relação entre ST e prematuridade. Quanto ao peso e estatura de
nascimento sabe-se que a média dessas medidas é menor que o da população sem esta
síndrome, devido ao retardo de crescimento intrauterino (SUZIGAN et al. 2004 e 2005). Na
amostra estudada foram encontrados 4 pacientes que nasceram com baixo peso e os mesmos
são populações de risco para doenças infecciosas, gastrointestinais, respiratórias, atraso de
crescimento e desenvolvimento. Na amostra estudada o peso de nascimento de 3 pacientes
era desconhecido e a estatura de 8 pacientes também, indicando a necessidade de divulgar a
importância do preenchimento do Cartão da Criança pelos profissionais de saúde. Apesar de
ter sido feito múltiplos esforços e investimentos na rede pública para a implantação desde
2005 do novo Cartão da Criança, como parte da política nacional que visa melhorar o
atendimento global à criança. Ao diagnóstico, a maioria apresentava baixa estatura, 70,59%
tinham pE<3 (n=12/17) e peso normal segundo o IMC calculado entre p5 e p<85 (n=12/13).
A idade ao diagnóstico do grupo estudado foi tardia, acima de 6 anos em 94,12% (n=16/17)
dos pacientes, o que comprometeu o início de tratamento recomendado com Hormônio de
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Crescimento que é de 2 a 6 anos de idade (SAENGER 2000, JOHNSTON et al. 2001,
PARTSCH et al. 2002, FRÍAS et al. 2003, COSTALONGA 2008, BRAZ 2013). A idade de
início do tratamento foi tardia, variando entre 7,08 e 15,50 anos de idade, média de 10,68
anos. A estatura final depende de vários fatores, entre eles a idade de início de GH, a dose
administrada, o tempo de tratamento prévio à estrogenização, a idade de início do uso de
estrógenos e a estatura dos pais.
Esses autores observaram que o início precoce do tratamento foi associado à melhor estatura
final, com ganho estatural de até 16 cm. No grupo estudado não foi encontrado nenhuma
paciente analfabeta, como a amostra era heterogênea e pequena, não foi possível fazer
análise quantitativa de anos de estudo para as pacientes. Considerando-se o início da idade
escolar com 7 anos de idade, foi encontrado 17,65% da amostra com dificuldade de
aprendizado escolar, o que está de acordo com o relatado por outros autores (SYBERT e
McCAULEY 2004, TREVISOL-BITTENCOURT 2004). Na amostra estudada a média de
anos de estudo materna e paterna foi acima de 8 anos. O que em estudo de e Lira (2004)
estaria relacionado ao diagnóstico e início de tratamento mais precoce, fato não confirmado
neste trabalho. Quanto à influência da estatura dos pais na estatura final dos pacientes com
ST os resultados são controversos, neste trabalho a maioria da estatura paterna e materna
estava entre o p10 e p90. A média da estatura paterna foi de 1,73 m (n=15/17). Apenas uma
mãe apresentava baixa estatura, a média da estatura materna foi de 1,58 m (n=15/17). De
modo geral a estatura-alvo sofre influência da estatura materna e paterna (FRÍAS et al. 2003,
SUZIGAN et al. 2004), mas isso não ocorre na ST, e o resultado deste trabalho está de
acordo com o relatado por outros autores. Na amostra estudada apenas 1 paciente tinha
história familiar de baixa estatura e nenhum paciente tinha história familiar de ST, o que
confirma dados da literatura (FRÍAS et al. 2003, RIESER e PRACTITIONER-C 2002, CDC
2010), de que a ST é um evento esporádico e não há risco de recorrência do cariótipo 45,X
na mesma família.
A média da renda familiar foi de R$ 1.187,47, a renda familiar per capita foi de R$ 282,77 e
100% da amostra tinha renda familiar acima de 1 salário mínimo. A média da renda familiar
per capita acima de 1 salário mínimo da época do estudo que era de R$ 260,00 pode ser
explicada pela elevada média de anos de estudo dos pais acima de 8 anos. A ocorrência
desta patologia não está relacionada com a renda familiar (BRESOLIN e BRICKS 1986,
FRÍAS et al. 2003). Similar ao que é relatado na literatura consultada (HAVERKAMP et al.
1999, FRÍAS et al. 2004), o tipo de apresentação cariotípica 45X (n=7/17, 41,18%) foi o
mais frequente, porém amaioria apresentava mosaicismo (n=10/17, 58,82%). Nesta amostra
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observou-se baixo índice de pesquisa de marcadores de cromossomo Y (n=6/17), da amostra
foi investigada com resultados negativos. Entretanto em dois pacientes foi encontrado
mosaicismo

no

resultado

do

cariótipo

com 46XY,

já indicando

necessidade de

gonadectomia. Pacientes que têm a presença desse cromossomo têm maior risco de
desenvolver gonadoblastoma e, portanto, a gonadectomia está indicada (GICQUEL et al.
1998, SAENGER et al. 2001, FRIAS et al. 2003). Esse resultado é preocupante, pois foi
encontrado baixo índice de investigação pelos profissionais. AZCONA et al. (1999) e WOO
et al. (2003), relataram que 3% dos pacientes com ST têm marcadores de cromossomos
adicionados à monossomia de X e quando presentes é imperativo a realização de estudos de
biologia molecular, como FISH e PCR, pois nos testes citogenéticos convencionais, como
bandeamento, não são identificados. Neste trabalho não foi identificado nenhum paciente
que tenha usado esses métodos para investigação de marcadores de cromossomos. A família
foi a responsável pela maioria das suspeições diagnósticas, 82,35% (n=14/17). Esses
resultados são concordantes com os de LOPES et al. (1992), que enfatizam que a suspeição
diagnóstica de baixa estatura é feita na maioria das vezes pela família quando é de causa
genética, pois quando a baixa estatura está associada à causa familiar os familiares relatam
que, por eles terem estatura pequena, seus filhos também a teriam, e que a criança não
apresenta sinais de doença.
Em 82,35% (n=14/17) dos pacientes foram relatadas alterações dismórficas. Diferentemente
do relatado por FRÍAS et al. (2003) a alteração dismórfica mais frequente foi pescoço curto
ou alado em 71,43%. Cúbito valgo implantação baixa de cabelos, implantação baixa de
orelhas, mamilos invertidos, genitália pouco desenvolvida, mandíbula pequena, linfedema
mãos e pés, unhas hiperconvexas e displásicas foram relatados por FRÍAS et al. (2003)
como achados em mais de 50% dos casos, neste estudo as freqüências foram abaixo de 50%.
As diferenças na distribuição percentual dos achados com os de FRÍAS et al. (2003) devem
provavelmente ao pequeno número da amostra. É importante salientar que em 17,65% dos
casos não apresentavam alterações dismórficas, provavelmente devido ao alto achado de
mosaicismo nos resultados do cariótipo. A alteração clínica mais freqüente relatada neste
trabalho foi baixa estatura, 82,35%, coincidente com os dados da literatura que apontam que
a deficiência de crescimento é o achado mais comum (SUZIGAN et al. 2004, WOO et al.
2003, FRÍAS et al. 2003, AZCONA et al. 1999).
Encontrou-se que o percentual de otites, disgenesiagonadal e tendência à obesidade foram
inferiores aos descritos por FRÍAS et al. (2003). A freqüência relativa de alergia, déficit de
audição, hipertensão e hipotireoidismo são similares aos relatados por FRÍAS et al. (2003).
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Foram encontrados freqüências relativas superiores aos relatados por FRÍAS et al. (2003) de
doença inflamatória intestinal e amigdalites. Isso pode ser decorrência do pequeno número
de casos encontrados no Estado de Mato Grosso.
Outras alterações clínicas associadas foram encontradas: 35,29% de hipotireoidismo,
anomalias cardiovasculares em 17,65% das pacientes, além de déficit de audição
provavelmente relacionada às otites de repetição, como o relatado por outros autores
(CARAKUSHANSKY 2001, FRÍAS et al. 2003, SUZIGAN et al. 2004 e 2005).
Outro problema associado encontrado foi à dificuldade de aprendizado escolar, 29,41%
(n=5/17) e apenas um destes apresentava alterações clínicas associadas que dificultam a
freqüência escolar como relatado por outros autores (SYBERT e McCAULEY 2004,
TREVISOL-BITTENCOURT 2004).
O gasto anual com hormônio de crescimento para 17 pacientes com ST é da ordem de R$
328.416,00 que corresponde aproximadamente 16,00% do gasto total com esse hormônio no
Estado de Mato Grosso. Levando-se em conta uma taxa de prevalência esperada de 272680/100.000 habitantes do sexo feminino para o Estado de Mato Grosso de ST, os custos
anuais calculados seriam da ordem de 5-12 milhões de reais por ano.
Não foi encontrado trabalhos na literatura pesquisada para comparar com os dados obtidos.
É um gasto significativo e como todo gasto público é urgente que se normatize e implante o
protocolo para atendimento e identificação desses pacientes no Estado do Estado de Mato
Grosso, não foram diagnosticados o número esperado de pacientes com ST. O tempo
transcorrido entre a idade ao diagnóstico e o início do tratamento com GH foi de até 2 meses
em 40% (n=6/15) da amostra, período necessário para a família providenciar documentos,
sendo que em 60% (n=9/15) da amostra esse tempo foi maior que 3 meses. É possível que a
ST seja uma doença que “apavora” a família e desencadeia uma rápida procura ao
tratamento hormonal com GH, apesar das dificuldades burocráticas a serem transpostas.
Todos os pacientes da amostra relataram incremento subjetivo de estatura com o uso de GH,
porém objetivamente

somente

1

paciente mudou de canal de crescimento,

isso

provavelmente ocorreu porque a maioria iniciou o tratamento após 6 anos de idade,
aproximadamente entre 7 e 15 anos. A única que teve o diagnóstico antes de 6 anos de
idade, o início do tratamento com GH foi tardio, aos 10 anos de idade, mostrando a falta de
conhecimento do profissional do manejo recomendado nesta síndrome. Avaliando-se a
utilização dos serviços, encontrou-se que a maioria dos pacientes, 70,59% (n=12/17) foram
encaminhados pelo SUS, e destes, 66,67% (n=8/12) pelo HUJM, ressaltando a importância
do Ambulatório de Desvios do Crescimento e Desenvolvimento na detecção de casos novos.
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Os serviços privados foram responsáveis pelo encaminhamento de 29,41% dos casos, o que
evidencia não distinção pelo SUS do Cidadão Brasileiro, assegurando-lhe o que lhe é
estabelecido na Constituição.
A maioria (52,94%) dos diagnósticos foi feita pelo Pediatra, 29,41% pelo endocrinologista e
17,65% pelo geneticista. Não foi possível identificar quantos dos pacientes diagnosticados
pelos especialistas foram encaminhados pelo Pediatra que é o primeiro profissional a ter
contato com a criança. Em conversa pessoal com o geneticista, o mesmo informou que os
casos diagnosticados por ele, foram encaminhados por Pediatras, o que reforça a importância
do papel do Pediatra na suspeição diagnóstica.
A necessidade de acompanhamento multiprofissional é recomendação da Academia
Americana de Pediatria (FRÍAS et al. 2003), neste estudo, somente 29,41% da amostra
encontravam-se em acompanhamento multidisciplinar, o que pode ser explicado pelo fato da
maioria apresentar mosaicismo no seu cariótipo, conseqüentemente menor expressão
fenotípica.Ainda avaliando a utilização dos serviços de saúde, a maioria relatou que faz
acompanhamento médico semestral, 82,35%, o que é recomendado pela Academia
Americana de Pediatria (FRÍAS et al. 2003).
Quando questionados sobre o grau de dificuldade de obtenção de medicamentos a maioria
relata dificuldade (58,82%), referido pelos usuários como entrave burocrático.
Quando foi avaliado o conhecimento da família quanto motivo do uso do GH, 88,23%
referiram ser devido ST e/ou Baixa Estatura. As respostas ao questionamento “Você acha
que demorou para descobrirem que a sua filha tem essa doença?”foram similares tanto no
grupo que respondeu sim, como no que respondeu não, a idade ao diagnóstico das pacientes
foram tardias, acima de 6 anos, em ambos os grupos. A idéia de que houve demora pelos
pais, denota que a patologia gera aspectos comportamentais como ansiedade, mesmo após o
diagnóstico tanto nos pais como no paciente, além de insatisfação pessoal e dificuldade de
adaptação social (STABLER et al.1994, SUZIGAN et al. 2004 e 2005, MAGNA 2004).
Não foram encontrados dados na literatura sobre esse questionamento especificamente.
O principal motivo de procurar consulta médica antes do diagnóstico de ST foi baixa
estatura, 52,94% (n=9/17), 23,53% (n=4/14) relataram apenas consulta de rotina, 17,65%
(n=3/17) relataram outras patologias. Os dados são compatíveis com os dados da literatura
(MARCONDES 2011, GRAVHOLT 2000, FRÍAS et al. 2003, THIESSEN et al. 2016) que
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apontam para a baixa estatura como o sinal clínico mais frequente e que leva à procura de
atendimento médico.
As respostas ao questionamento “Como o (a) senhor (a) recebeu o diagnóstico da ST em
sua filha?”, a maioria dos responsáveis pelas pacientes relatou alguma reação ao saber do
diagnóstico atribuindo essa reação ao “fator surpresa”. Foi observado que 29,41% (n=5/17)
dos familiares sentiram tristeza quando informados do diagnóstico, 23,53% (n=4/17)
sentiram-se impotentes, 23,53% (n=4/17) referiram preocupação, 5,88% (n=1/17) sentiramse aliviados pela descoberta do diagnóstico, 5,88% (n=1/17) referiram preocupação
específica com a baixa estatura que advém da patologia.
As respostas obtidas com a pergunta “Quais as suas expectativas para futuro com o
tratamento da ST com GH?” denotam a falta de esclarecimento sobre a doença e o ganho
estatural com tratamento hormonal com GH em 52,94% dos entrevistados.

CONCLUSÃO

Apesar das limitações decorrentes da avaliação de série de casos, os resultados obtidos neste
estudo são semelhantes aos encontrados em outros trabalhos consultados.
O número de nascidos vivos do sexo feminino no período de 1994 a 2002 foi de 207.048, e
entre 2002 e 2014 foi de 274.128. Levando-se em conta a incidência estimada para esta
doença de 1:2.000 a 1:5.000 (MARCONDES 1989, FRÍAS et al. 2003) o número de casos
esperados nesse período seria de 36 a 91 e 54 a 136 respectivamente. Considerando-se que a
população do Estado de Mato Grosso é de 1.361.345 mulheres, seria esperada uma taxa de
prevalência de 272-680/100.000 habitantes do sexo feminino. No entanto, o número de
casos cadastrados no Centro de Especialidades de Média e Alta Complexidade da SES/MT,
n=26, foi bem aquém do esperado. Se o diagnóstico não está sendo feito, consequentemente
os pacientes não estão em tratamento hormonal e deixando de receber acompanhamento
adequado, podendo ocasionar agravos desnecessários, além de não se beneficiar do
tratamento recomendado.
O baixo número de indivíduos com o diagnóstico de Síndrome de Turner no Estado de
Mato Grosso confirmado com o cariótipo indica a necessidade de desenvolver e implantar
um centro de referência multiprofissional para Desvios do Crescimento e Desenvolvimento
que será importante não somente para a ST. Reforçar a importância do reconhecimento
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precoce dos profissionais que atendem a criança com problemas de crescimento e
disponibilizar a realização do cariótipo em todo indivíduo com fenótipo feminino e baixa
estatura. Disponibilizar a pesquisa de marcadores do cromossomo Y nos pacientes com
diagnóstico confirmado de ST. Melhorar o índice de suspeição dos familiares e profissionais
de saúde através de cartazes contendo informação sobre a ST. Sensibilizar os profissionais
que atendem a gestante e o recém-nascido para a sua suspeição diagnóstica.
Os resultados encontrados neste trabalho mostram a necessidade da realização de outros
estudos no Estado sobre a ST para se conhecer a real taxa de prevalência, pois se sabe que a
incidência é similar às outras patologias que já são detectadas através de triagemneonatal do
teste do pezinho e assim melhorar a idade do diagnóstico para que os pacientes possam ser
beneficiados com o tratamento na idade recomendada de 2 a 6 anos de idade.
Espera-se que os dados encontrados neste trabalho possam contribuir para a melhoria do
serviço prestado aos pacientes com ST no Estado de Mato Grosso, seja através da
implantação de protocolos, centro de referência, suporte laboratorial oferecendo exames
como cariótipo, além de facilitar o acesso aos medicamentos de alto custo e de propiciar
acompanhamento multidisciplinar de qualidade aos pacientes e seus familiares.
A ausência de serviço de referência no Estado de Mato Grosso para ST evidencia a
importância deste trabalho e os dados encontrados poderão auxiliar no planejamento da
implantação desse serviço pelos gestores. Assim, as informações deste estudo visam poder
auxiliar no planejamento de estratégias para diagnóstico, tratamento, acompanhamento a
curto e longo prazo destes pacientes e aplicação eficaz dos recursos financeiros das ações de
Saúde no Estado de Mato Grosso para as portadoras da Síndrome de Turner.
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2011 E 2015
CLINICAL EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF SNAKE BITE OCCURRED IN CACOAL
COUNTY RONDÔNIA, BRAZIL, 2011 AND 2015
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RESUMO
Com o objetivo de descrever o perfil clínico-epidemiológico dos acidentes ofídicos ocorridos
no município de Cacoal entre 2011 e 2015, este estudo consistiu numa investigação dos casos
de envenenamento por serpentes peçonhentas, notificados ao Sistema Informação Nacionais
de Agravos de Notificações (SINAN) do Ministério da Saúde, no período supracitado, em que
foram verificados 72 casos de acidentes ofídicos. A maioria dos acidentes foi causada pelas
serpentes dos gêneros Bothrops e Lachesis, responsáveis por, respectivamente, 75,0% e 6,9%
dos acidentes que foram mais frequentes na zona rural, com maior incidência em homens, de
faixa etária compreendida entre 41 e 60 anos. O local da picada mais acometido foi o pé e as
manifestações clínicas mais prevalentes foram dor local, edema, equimose e sintomas vagais.
Todos os pacientes foram tratados com soroterapia específica, com exceção daqueles cuja
picada foi por serpentes desconhecidas, os quais receberam soro heterólogo. Não foram
descritas complicações locais e/ou sistêmicas em nenhum paciente e todos evoluíram para
cura. Na documentação analisada não havia informação sobre a evolução dos pacientes após o
primeiro atendimento ambulatorial/hospitalar. Portanto, este estudo verificou que os pacientes
com acidentes ofídicos do município de Cacoal possuem o mesmo perfil clínicoepidemiológico descrito em muitas localidades da Amazônia brasileira. Contudo, é necessária
maior destreza da equipe de saúde para o correto cadastro das fichas de notificação, assim
como maior empenho para o seguimento dos pacientes, no sentido de se registrar o desfecho
clínico dos mesmos após o dia do acidente ofídico.
Palavras-chave: Perfil epidemiológico, Serpentes, Ofidismo, Cacoal.
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ABSTRACT
The main objective of this study is to describe the clinical and epidemiological profile of
snakebite poisoning occurred in Cacoal, state of Rondonia, Brazil. Data were obtained from
the National Surveillance Disease System (SINAN) of the Brazilian Ministry of Health, in
which were found 72 notified cases of snake bites between 2011-2015. Most accidents was
caused by snakes of Both rops and Lachesis genera, accounting for 75.0% and 6.9%,
respectively. The snakebite incidence was higher in men, aged between 41 and 60 years old.
The most affected site of the bite was the feet and the most prevalent clinical manifestations
were local pain, swelling, bruise and vagal symptoms. All patients were treated with specific
anti venom serum, except those whose bite was provoked by unknown snakes, which received
the snake polyvalent anti venom. Local and/or systemic complications were not registered and
all patients were considered cured. In the analyzed documentation, there was no information
on the patient outcome. Therefore, the patients with snakebites from the Cacoal County have
the same clinical and epidemiological profile described in many localities of the Brazilian
Amazon. However, it is necessary to make the health team aware for the correct completion
of the reporting forms, as well as starting the patient’s follow-up, in order to register their
clinical outcome.
Keywords: Epidemiology, snakes, snakebite, Cacoal.

INTRODUÇÃO

Na atualidade os acidentes ofídicos representam uma alerta no país em função de seu
elevado número. Eles constituem um problema de Saúde Pública (JORGE; RIBEIRO 1989;
NEW et al.1985; REID; THEAKSTON 1983) nos países em desenvolvimento, em função da
incidência,gravidade e sequelas causadas. No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu como
obrigatória, a partir de 1986, a notificação dos pacientes com acidentes ofídicos, tendo sido
registrados somente naquele ano no período compreendido entre os meses de junho a
dezembro, 8.574 casos de acidentes dessa natureza.
Dentre o rol de serpentes existentes, as de importância médica, no Brasil (FUNASA,
2001) pertencem às seguintes famílias: i) Família viperidae: serpentes do gênero Bothrops
(incluindo Bothriopsis e Porthidium) e gêneros Crotalus e Lachesis; ii) Família elapidae:
serpentes do gênero Micrurus; iii) Família colubridae: há relatos de quadro clínico de
envenenamento por serpentes dos gêneros Philondryas e Clélia;
Dentre os acidentes ditos graves, enfatizam-se os causados por serpentes dos gêneros
Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus. Boa parte destes acidentes é fatal na ausência de
terapêutica imediata e pertinente.
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Devido sua, gravidade, circunstância e frequência com a qual ocorrem, os acidentes
ofídicos desempenham um problema de Saúde Pública Brasileira. Porém, pouco se sabe de
sua importância em nível regional ou local.
Mesmo com os dados epidemiológicos, de acidentes por animais peçonhentos,
disponíveis ao acesso ao público, ainda não se tem um verdadeiro levantamento de
investigação do acidente, compreendido entre início de picada, até a adequada soroterapia e
notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), principalmente
por subnotificação, tal qual ocorre na região norte, em função, dentre outras causas, das
dificuldades de acesso aos serviços de saúde (FUNASA, 2001). O estado de Rondônia, em
especial o município de Cacoal, é carente de informações sobre a magnitude e evolução dos
acidentes ofídicos. Pelo pouco número de dados que ele apresenta, observa-se a necessidade
de verificar os aspectos epidemiológicos relacionados e assim possibilitar maior valor a
respeito dos acidentes dessa natureza. Assim, o presente estudo foi delineado para descrever o
perfil clinico-epidemiológico dos pacientes que sofreram acidentes com animais ofídicos no
Município de Cacoal no período de 2011 a 2015.

METODOLOGIA

Área analisada no estudo

Este estudo contempla o município de Cacoal (RO) (Figura 1), no que diz respeito
aos aspectos clínicos e epidemiológicos dos acidentes ofídicos ocorridos no período de 2011 a
2015. O município de Cacoal possui uma área estimada de 3.792,63 km2 , com uma população
estimada de 86.556 habitantes (IBGE 2014) e está limitada ao estado de Mato Grosso, às
cidades de Espigão do Oeste, Castanheiras, Pimenta Bueno, Ministro Andreazza e Rolim de
Moura.
A vegetação abrangente é a Floresta Equatorial Amazônica, que agrega rara presença
de cerrados e campos, sendo assim diversificada no que tange os biomas, logo vê-se
diversidade ampla de flora e fauna.
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Tipo de Estudo

Este estudo é do tipo descritivo, pautado em dados secundários sobre os acidentes
ofídicos notificados entre os anos de 2011 a 2015, no município de Cacoal.
Fonte de Dados

Os dados foram adquiridos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), disponíveis ao domínio público via internet. As notificações referentes a acidentes
ofídicos, entre 2011 e 2015, cuja notificação pertencer à cidade de Cacoal, compôs a
população a ser analisada no presente trabalho. A partir da análise e coleta de dados, foi
possível elaborar uma crítica descritiva das características epidemiológicas dos casos de
acidentes por serpentes, notificados entre os anos de 2011 e 2015 no município de Cacoal,
coletadas no sistema de informação descrito acima (SINAN), cuja base dos dados será a ficha
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de notificação de acidentes por animais peçonhentos. Por meio da mesma ficha, será efetivada
uma análise da distribuição estatística da variável tempoentre o início dos sintomas e início do
tratamento. Para isso, serão estratificadasas diferentes variáveis: sexo, idade, ocupação e zona
de moradia, gêneros das serpentes (Bothrops, Crotalus, Micrurus etc.), região anatômica da
picada (perna, braço, antebraço, cabeça, pé etc.), circunstâncias nas quais ocorreram os
acidentes, tempo decorrido entre a picada e o atendimento, manifestações clínicas,
soroterapia, complicações e evolução do caso.

Aspectos éticos
A realização deste estudo foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (RO), conforme parecer 1.589.829/2016. Não se
teve acesso à identificação dos pacientes estudados. Não se identificaram os sujeitos
envolvidos na pesquisa e as informações estudadas representaram exclusivamente dados
secundários de pacientes vitimas de acidentes ofídicos notificados pelo SINAN.

RESULTADOS
Características demográficas dos pacientes

Dentre o rol de vítimas, verificou-se, no período de 2011 a 2015, a ocorrência de
picada em 56 homens (77,7%) e 16 mulheres (22,8%), mostrada na Tabela 1. Além do mais,
deve-se ressaltar a quantidade de crianças vitimas desse acidente, representado por 6,9% dos
acidentes. Crê-se que tal fato ocorra em decorrência da curiosidade e distração presentes na
infância (RODRIGUES, 1988).
Em relação à escolaridade das vítimas, 66 foram registradas como alfabetizadas e 6
como analfabetas.
A mesma tabela 1 mostra a ocupação das vitimas, sendo mais da metade (54,1%)
registradas como trabalhadores rurais. Além disso, conforme mostra a tabela abaixo, dos 72
casos de acidentes ofídicos registrados entre 2011 a 2015, 58 (80,5%) são oriundos de zona
rural, logo se percebe que este meio é sumamente propício para a ocorrência de acidentes
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ofídicos. Ocupações ignoradas podem ser traduzidas por preenchimento incorreto da ficha de
notificação.
Tabela 1

Características demográficas dos pacientes com acidentes ofídicos registrados no

município de Cacoal (RO) e notificados ao SINAN, entre 2011 a 2015.
Característica
Masculino

n
56

%
77,8

Feminino

16

22,2

1 ┤10 anos

5

6,9

11 ┤20 anos

13

18,0

21 ┤40 anos

19

26,3

41 ┤60 anos

27

37,5

61 ┤90 anos

8

11,1

Analfabeto

6

8,3

Alfabetizado

66

91,7

Não Informado

10

13,9

Estudante

8

11,1

Agricultor

39

54,1

Pescador

6

8,3

Aposentado

9

12,5

Zona de ocorrência do

Urbana

13

18,0

acidente

Rural

58

80,5

Ignorado

1

1,4

Sexo

Idade

Escolaridade

Ocupação

Soroterapia
Dos 72 casos de acidentes com serpentes, foram feitas soroterapias para 61 pacientes
(84,7% dos casos). Foram registrados 4 casos que não necessitaram soroterapia pelo fato de
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não terem sido causados por serpentes peçonhentas. O soro antibotrópico foi prescrito para 45
pacientes, soro antibotrópico-laquético para 12 pacientes, soro antibotrópico-crotálico para 8
pacientes, soro anticrotálico para 4 pacientes e soro antielapídico para 6 pacientes. Não há
registro de antibioticoterapia, profilaxia do tétano e pré-medicação, tal como anti-histamínico
e corticosteroide.

Tabela 2 Distribuição dos acidentes ofídicos registrados no município de Cacoal e
notificados ao SINAN, entre 2011 a 2015, quanto à soroterapia instituída.
TIPO DE
ACIDENTE

Botrópico
Crotálico
Elapídico
Laquético
Serpente não
peçonhenta
Ignorado

SAB

SABL

SABC

SAC

SAE

Nenhum

N

N

N

N

N

N

42
0
0
2
0

6
0
0
5
0

2
2
0
3
0

1
2
0
0
0

0
0
5
0
0

3
0
0
1
4

1

1

1

1

1

2

SAB - Soro antibotrópico, SABL - Soro Antibotrópico-laquético, SABC - Soro Antibotrópicocrotálico, SAC - Soro Anticrotálico, SAE - Soro Antielapídico

Características clínicas dos pacientes
Dentre os 72 casos de acidentes ofídicos registrados no município de Cacoal, entre
2011 a 2015, foram contabilizados 54 acidentes botrópicos, perfazendo um total de 75% dos
acidentes. Foram registrados 5 acidentes laquéticos, 1 crotálico, 1 elapídico, 4 por serpentes
não peçonhentas e 7 acidentes por serpentes de espécie ignorada.
Conforme mostra a tabela 3, as regiões anatômicas mais atingidas são os membros
inferiores: pernas e pé, perfazendo um total de 64 casos (88,8%). Foram catalogados 3
acidentes em membros superiores.
No que se refere ao tempo decorrido entre a picada e o atendimento, foram
catalogadas 17 vitimas que levaram até uma hora para serem atendidas, 32 vitimas atendidas
entre 1 e 3 horas após o acidente, 14 vitimas entre 3 e 6 horas, 4 vitimas entre 6 e 12 horas e
quatro vitimas que levaram mais de 24 horas para receberem atendimento médico após a
picada.
As manifestações clínicas mais vistas no local da picada foram dor (84,7%), edema
(73,6%)

e

equimose

(11,1%).

Foram observadas,

como

manifestações

sistêmicas,
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manifestações

vagais (8,3%), neuroparalíticas (2,7%), miolíticas/hemolíticas (2,7%), renais

(1,3%) e, dentre outras, linfonodomegalia inguinal (2,7%).
Não foram descritas complicações locais e/ou sistêmicas durante o tratamento com
soro antiofídico. Não foram descritas complicações tardias do quadro clínico. Todos os casos
evoluíram para cura.

Tabela 3 Característica clínica dos pacientes vitima de acidentes ofídicos registrados
no município de Cacoal e notificados ao SINAN, entre 2011 a 2015, quanto ao tipo de
acidente ofídico.
Característica
n
%
Tipo de acidente
Botrópico
54
75
ofídico
Crotálico
1
1,3
Elapídico
1
1,3
Laquético
5
6,9
Serpente não
4
5,5
peçonhenta
Ignorado
7
9,7
Local da picada

Pé
Perna
Dedo da mão
Mão
Braço
Dedo do pé
Antebraço
Tronco
Cabeça
Coxa

41
23
1
2
0
3
2
0
0
0

56,9
31,9
1,3
2,7
0
4,1
2,7
0
0
0

Tempo decorrido
entre a picada e
o atendimento

0 ┤ 1horas
1 ┤ 3horas
3 ┤ 6horas
6 ┤ 12horas
12 ┤ 24horas
24 e +
Ignorado

17
32
14
4
0
4
0

23,6
44,4
19,4
5,5
0
5,5
0

Dor
Edema
Equimose
Necrose
Neuroparalíticas
Miolíticas/Hemolíticas
Hemorrágicas
Renais
Vagais

61
53
8
1
2
2
0
1
6

84,7
73,6
11,1
1,3
2,7
2,7
0
1,3
8,3

Manifestações clínicas
(locais e sistêmicas)
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Complicações locais e
sistêmica)

Outras

2

2,7

Infecção secundária
Necrose extensa
Sd. Compartimental
Déficit Funcional
Amputação
Insuf. Renal
Insuf. Resp/EAP
Septicemia
Choque

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DISCUSSÃO

Para o município de Cacoal, bem como para o estado de Rondônia, este estudo foi
sumamente considerável, visto que no período de 2011 a 2015, perfez-se um rol de 72 vítimas
de picadas de serpentes, que foram notificadas ao SINAN, cuja relação acidentes/ano, propôs
um valor médio de 14,4 acidentes. Para o ano de 2012, registrou-se 17 acidentes notificados
no município de Cacoal, o que correspondeu a um coeficiente de 21,4 acidentes/100.000
pessoas no referido município, valor aquém ao do Estado de Rondônia, cujo coeficiente de
incidência é de 28,8 acidentes/100.000 habitantes e da região Norte, que apresentou um
coeficiente de incidência de 54,8 acidentes/100.000 habitantes.
Viu-se que uma análise epidemiológica adequada dos acidentes ofídicos foi de
importante para melhor atendimento aos acidentados e maior diminuição da morbimortalidade. Entretanto, apesar desta análise epidemiológica ter auxiliado na confecção
estatística desta pesquisa, os respectivos coeficientes de incidência supracitados induziram a
indagação dos motivos pelos quais o município de Cacoal apresentou um coeficiente de
incidência abaixo da média do Estado de Rondônia e Região Norte. Muito provável que isto
se deva à subnotificação dos casos, seja por negligência, dificuldade de acesso aos serviços de
saúde, dificuldade no preenchimento da ficha de notificação ou outros fatores (BOCHNER;
STRUCHINER, 2002). Além disso, mesmo sabendo que os acidentes ofídicos representam
importante problema de saúde pública, itens referentes à epidemiologia, tratamento pertinente
e treinamento adequado aos profissionais em saúde infelizmente persistem descuidados pelas
políticas públicas brasileiras (GUTIÉRREZ; THEAKSTON; WARREL, 2006).
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Neste levantamento, verificou-se que foram feitas soroterapias para 61 pacientes
(84,7% dos casos). Sabe-se que o conjunto de medidas, tais como tipo de soro, quantidade e
via a ser administrada, foram indicadores de evolução dos pacientes. Foram registrados 4
casos que não necessitaram soroterapia pelo fato de não terem sido causados por serpentes
peçonhentas.
Além disso, verificou-se o uso de soroterapia inespecífica e em doses aquém do
recomendado pelo Ministério da Saúde (10 ampolas para acidente laquético) (BRASIL,
2001). Não se tem relatos se a via de administração foi adequada (intramuscular, subcutânea,
associação de vias, endovenosa), visto que o recomendado pelo Ministério da Saúde é a via
endovenosa (BRASIL, 2001). Também não se tem informações se os pacientes fizeram uso
do extrato vegetal Específico Pessoa, que, muito utilizado como antiveneno, não possui
eficácia comprovada.
Não foram constatadas quaisquer informações sobre profilaxia antitetânica conforme
recomendada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2001). Ademais, não se tem informações
sobre reação adversa à soroterapia tampouco da análise do tempo de coagulação, que é um
parâmetro importante para diagnóstico e avaliação da eficiência da soroterapia proposta. Isto
são condições que exibiram a deficiência no sistema de atendimento ao paciente acidentado
no que se refere ao treinamento de suporte à vítima, que vai desde o correto preenchimento da
ficha de notificação do SINAN até o atendimento hospitalar. Tal situação destacou a
necessidade de aprimorar o conhecimento específico dos profissionais que assistem às vítimas
de acidentes ofídicos.
Viu-se, neste trabalho, que, no período de 2011 a 2015 foram registrados 72 casos de
acidentes ofídicos no município de Cacoal. Em relação a outros estudos, percebeu-se que o
coeficiente de incidência do município de Cacoal foi páreo com outros estudos de mesma
natureza realizados em outras localidades. Entretanto, algumas limitações foram bastante
evidentes no que se refere à deficiência de variáveis, especialmente para aquelas que
questionam se a vítima estava devidamente paramentada com equipamentos de proteção
individual e até mesmo se foi informada por órgãos competentes quanto à medidas de
prevenção de acidentes e primeiros socorros. Além disso, a ficha de notificação do SINAN
não contempla algumas variáveis que poderiam aprimorar o tratamento e dar seguimento ao
paciente após alta clínica, o que impossibilita saber se a vítima foi acometida por algum
agravo tardio, seja ele em menor ou maior grau.
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Outro ponto verificado, através das variáveis sócio- econômicas, foi a relação
dos acidentes com populações mais carentes, não pelo poder aquisitivo, e sim
pela existência de analfabetos e de moradores de zona urbana periférica, o que
sugere deficiente

educação

das pessoas mais expostas. Isto é algo bastante

importante ao verificar aumento da gravidade e agravos dos casos em virtude das
condutas errôneas adquiridas pelo público com menor teor de informação, tal
como o uso de torniquete, a aplicação substâncias no local da picada sem o
conhecimento de sua eficácia, a ingestão alcoólica e o adiamento na buscar de
tratamento pertinente.
Portanto, a partir das condições supracitadas, viu-se que a correta quantificação e
qualificação de informações referentes aos acidentes ofídicos, permite maciço conhecimento
epidemiológico desse tipo de acidente, melhor atendimento às vítimas e eficaz promoção de
medidas referentes à prevenção, posto que os envenenamentos por serpentes constituem um
agravo de doença tropical negligenciada pela OMS, em 2009, e ainda representam um
gravíssimo problema de saúde pública brasileira.
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PERFIL CLÍNICO-LABORATORIAL DOS PACIENTES COM
INFECÇÃO PELO VÍRUS DA DENGUE ATENDIDOS EM UM
SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMÊRGENCIA DA CIDADE DE CACOALRO
CLINICAL AND LABORATORY PROFILE OF PATIENTS WITH DENGUE VIRUS
TREATED IN A SERVICE OF URGENCY AND EMERGENCY IN CACOAL CITY - RO.
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RESUMO
A dengue manifesta-se na forma aguda e sistêmica, classificando-se de três distintas formas:
dengue clássica, febre hemorrágica da dengue e síndrome do choque da dengue ou dengue
com complicação. A Dengue grave é definida como a forma de evolução que apresenta a fase
crítica na sua maior intensidade, com importante extravasamento de plasma levando ao
choque e/ou insuficiência respiratória. O isolamento viral é padrão ouro para diagnósticos,
mas são os testes sorológicos os mais utilizados na prática médica. Este trabalho avalia o
perfil clínico-laboratorial de pacientes internados no Hospital de Urgência e Emergência da
cidade de Cacoal-RO (HEURO) infectados pelo vírus da Dengue no período de um ano,
sendo que tais parâmetros foram submetidos aos testes estatísticos de acordo com o interesse
da pesquisa, descrita mais detalhadamente nos métodos. Trata-se de um estudo transversal
epidemiológico descritivo. Evidenciou-se a ocorrência de leucopenia e linfocitopenia
associado à neutropenia nos pacientes incluídos nesse estudo. Foram analisadas as
características clínicas e laboratoriais dos pacientes incluídos no estudo de acordo com a sua
contagem de plaquetas no momento da internação quando comparado pacientes em dois
grupos, um com contagem plaquetária <100.000(mil/mm³) e outro ≥ 100.000(mil/mm³).
Pacientes com contagem plaquetária < 100.000 mil/mm³ tinham menos tempo de sintomas no
momento da internação e menor contagem de neutrófilos e leucócitos totais. E, foi
encontrado uma menor relação neutrófilo/linfócito em pacientes que apresentaram menos que
100.000 mil plaquetas/mm³.
Palavras-Chave: Dengue. Perfil clínico- laboratorial. Serviço de Urgência e Emergência.
Graduando em Medicina pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal-RO,FACIMED. E-mail:
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3 Docente do curso de Medicina pela FACIMED, 2016. Especialista em análises clínicas e anatomia
patológica pelo Centro Universitário Barão de Mauá 2007. E-mail: luteigo@gmail.com.
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ABSTRACT
The dengue is manifested in the acute and systemic manner, ranking three distinct forms:
classical dengue, dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome or dengue with
complications. The severe dengue is defined as a form of evolution that presents a critical
phase in higher intensity your with important plasma extravasation taking the shock and/or
respiratory failure. Viral isolation and Gold Standard Diagnostics paragraph, but are the
serological testes most used in medical practice. This work evaluates the clinical and
laboratory profile of patients admitted to the Hospital Emergency Department of the City of
Cacoal-RO (HEURO) infected hair dengue virus in

period one year being que such

parameters were submitted to Statisticians testicles according to the interest search, described
more detail nsa methods. It is hum descriptive epidemiological cross-sectional study. It found
a leukopenia and lymphopenia occurred associated with neutropenia in patients included in
this study. Were analyzed as clinical features and laboratory of patients included in according
study with your platelet count at admission when compared patients in two groups, one with
platelet count <100.000(thousand/mm³) and another ≥ 100,000 (thousand/mm³). Patients with
platelet count <100.000/ mm³ had less rhythm symptoms no admission and lower neutrophil
count and Total leukocytes. And it was Found a lower ratio neutrophil / lymphocyte in
pacientes que presented less than 100.000platelets thousand/mm³.
Keywords: Dengue. Perfil clinical laboratorial. Urgency and emergency servisse.
INTRODUÇÃO
A dengue é considerada a mais importante arbovirose

que

atinge

o homem

(BRASIL, 2002) e devido a isso sempre ocasionou agruras de relevante significado no que
tange a saúde pública no Brasil (PARDAL et al., 2013). Sabe-se que tal infecção é
endêmica nas áreas urbanas, mais comumente em áreas com pouco ou nenhum saneamento
básico e associado ao período chuvoso, o qual facilita a propagação do vetor e,
consequentemente, a transmissão viral (IOC-FIOCRUZ, 2016).
Segundo Poloni (2013), a síndrome febril ocasionada pelo vírus da Dengue (DENV)
é sabidamente, no contexto moderno, uma das mais significativas mazelas de saúde pública
causada por um vírus do gênero Flavivírus, o qual causa uma série de alterações laboratoriais
importantes, principalmente aquelas encontradas no hemograma de pacientes infectados.
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Parâmetros como hematócrito, número de plaquetas circulantes e contagem diferencial de
glóbulos brancos são muito importantes para a avaliação geral do paciente. Além disso, os
testes laboratoriais de coagulação e outros exames de avaliação da função renal e hepática são
fundamentais para avaliação do paciente e para estabelecer os principais critérios de
gravidade da doença (POLONI, 2013).
Classicamente, perante os aspectos clínicos da dengue, podemos diferenciá-las em
febre da dengue, febre hemorrágica da dengue e síndrome do choque da dengue, porém, OMS
propõe uma nova classificação direta, com maior aplicabilidade clínica. O novo método
divide os casos de dengue em duas categorias de gravidade, sendo, dengue (com ou sem sinais
de alerta) e dengue grave.
Na dengue sem sinais de alerta, à fase febril aguda, caracterizada por mialgias,
cefaleia, artralgias, exantemas em variados graus de intensidade é predominante. Chamando a
atenção que esses achados clínicos não distinguem casos que evoluirão de forma benigna ou
grave. Já no caso da dengue com sinais de alerta, podemos observar a diminuição abrupta da
temperatura, dor abdominal intensa e contínua, náusea e vômitos persistentes, hepatomegalia,
redução do nível de consciência, sangramentos espontâneos, sinais clínicos de acumulação de
líquidos (derrame pleural, ascite, derrame pericárdico) e o aumento do hematócrito
acompanhado de diminuição das plaquetas, caracterizando como sinais de alerta, que
culminam do aumento da permeabilidade capilar com extravasamento de plasma para o
terceiro espaço e determinam o início da fase crítica. A atenção para a presença de sinais de
alerta no curso da evolução da dengue é fundamental, pois indica a possibilidade de evolução
para dengue grave. Dengue grave: definida como a forma de evolução que apresenta a fase
crítica na sua maior intensidade, com importante extravasamento de plasma levando ao
choque e/ou insuficiência respiratória, bem como, sangramento considerado relevante pelos
médicos assistentes e ou evolução para disfunção orgânica (WHO, 2008).
Na história natural da doença, os sintomas se instalam abruptamente, após período de
incubação que pode durar de 2 a 8 dias, seguindo para as três fases: Fase febril: Duração de 2
a 7 dias, com febre, mialgia, cefaleia, artralgia, exantema, frequentemente indistinguíveis de
outras patologias febris agudas. Ainda podem ocorrer manifestações hemorrágicas como
gengivorragia e epistaxe. Os sinais de alerta devem ser pesquisados, sendo possíveis
indicadores da evolução para formas graves. A fase crítica ou de efervescência: Nesta fase, as
manifestações clínico-laboratoriais da disfunção endotelial promovida pela infecção viral são
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caracteristicas, com aumento da permeabilidade capilar e extravasamento de plasma para o
espaço extravascular. Fase esta que é marcada pela súbita de fervescência, alterações
circulatórias e perfusionais (hipotensão e choque de início hipovolêmico), derrames serosos
(pleural e ascite) e disfunções orgânicas. Precedente ao extravasamento plasmático e elevação
do hematócrito, ocorre leucopenia progressiva e queda abrupta da contagem plaquetária,
concretizando a perda de volume para o terceiro-espaço. Deve ser ressaltada a possibilidade
de comprometimento orgânico grave, como hepatite, encefalite, miocardite e hemorragias
clinicamente significativas na ausência de sinais clínicos de extravasamento plasmático. Já a
fase crítica, que marca evolução da doença para estagio grave, é evidente em 10-15% dos
casos de dengue, durando de 1 a 3 dias. Por fim a fase de recuperação que tem duração de 1 a
3 dias, é caracterizada pela melhora da disfunção endotelial com reabsorção do fluido
extravascular, normalização do hematócrito e elevação progressiva das plaquetas. (Teixeira et
al., 2008).
O diagnóstico concreto da dengue, só pode ser dado em duas ocasiões, durante o
período febril, que é a fase em que há viremia, permitindo a identificação do RNA e antígenos
do vírus, como o NS1, ou logo após o período febril, quando há grandes quantidades de
anticorpos IgG e IgM. Apesar de o isolamento viral ser padrão ouro para diagnósticos, é os
testes sorológicos os mais utilizados na pratica médica.
Os exames de biologia molecular abrangem algumas técnicas, as quais tem por
finalidade a detecção do genoma viral, que são de importância fundamental no diagnóstico da
dengue, sendo capazes de identificar o vírus na fase aguda da doença e em alguns casos,
quantificar a carga viral, dentre estes métodos, se destacam o RT-PCR convencional, com
elevada especificidade e sensibilidade, porém, demanda muitas etapas, se tornando passível a
contaminação com o próprio produto em amplificação, gerando resultados falsos positivos, e
o RT-PCR em tempo real , que nada mais é do que uma variação do RT-PCR convencional,
porém, com redução do tempo necessário para aplicação do teste, diminuição dos riscos de
contaminação e maior sensibilidade em relação ao método RT-PCR convencional.
Os exames de imagem, como a ultrassonografia abdominal pode ser um importante
exame complementar,

devido

a achados como colecistite, derrame pleural, derrame

pericárdico, hepatoesplenomegalia, entre outros achados em pacientes entre o quinto e sétimo
dia de instalação da doença.
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Dentre os exames complementares inespecíficos, encontram-se o hemograma,
recomendado para todo paciente com suspeita de dengue, sendo possível classificar o risco e
evolução do paciente, possuindo quatro parâmetros a serem analisados, hematócrito,
hemoglobina, leucócitos totais, e plaquetas. Já o exame de transaminases, é utilizado em
pacientes com diagnósticos confirmados de dengue, que necessitam de avaliação hepática
(WHO, 2008).
Especificamente, a princípio não existe tratamento para dengue, apenas sintomáticos e
hidratação. O Ministério da Saúde criou um protocolo no intuito de evitar o desenvolvimento
de formas graves de dengue e auxiliar no seu tratamento, propondo então que todo paciente
suspeito seja dividido em 4 grupos(A, B, C, D), de acordo com os achados da anamnese e do
exame físico, orientando a medidas corretas a serem tomadas.(Ministério da Saúde, 2016).

MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo transversal epidemiológico descritivo do perfil clínico e dos
marcadores laboratoriais de pacientes infectados pelos vírus da dengue. Foram incluídos
pacientes internados com quadro de monoinfecação pelos vírus da dengue no período de
agosto de 2015 a agosto de 2106 no Hospital de Urgência e Emergência da cidade de CacoalRO

(HEURO).Os

dados

dos

pacientes

foram coletados dos prontuários médicos

disponibilizados pela direção do hospital.Pacientes que tinham relato de outras comorbidades
infecciosas foram excluídos do estudo. Só foram incluídos no estudo pacientes com
hemograma evidenciando plaquetopenia ou elevação do hematócrito em 20% do valor normal
de referência e/ou disfunção orgânica.
Foram coletados dos registros médicos todos os resultados disponíveis dos exames
laboratoriais

de

hemograma

completo,

velocidade

de

hemossedimentação

(VHS),

reticulócitos e análises bioquímicas gerais, tais como alanina aminotransferase (ALT),
aspartato

aminotransferase

(AST),

uréia,

creatinina,

glicemia,

bilirrubinas,

creatinofosfoquinase (CPK), lipidograma, proteína C reativa, lactato desidrogenase, ácido
úrico, albumina, globulinas, sódio, potássio e cálcio. Também foram pesquisados os dados

72

Revista Científica FACIMED, v5, n2, Ago/Dez. 2016
ISSN 1982-5285 – Artigo original

relativos aos sinais e sintomas clínicos dos pacientes internados, bem como suas
características demográficas.
Os dados foram digitados e analisados por meio do softwareEpidata Entry(versão
3.1) e Epidata Analysis (versão 2.2.2.183). Foi determinada a relação neutrófilo/linfócito dos
pacientes estudados e analisada a sua distribuição de acordo com os perfis clínicos e
laboratoriais identificados. A associação entre os valores da relação neutrófilo/linfócito, bem
como dos outros testes laboratoriais hematológicos e bioquímicos, de acordo com a contagem
plaquetária do paciente, foi testada pelo teste t de student ou pela análise de variância, quando
os dados apresentaram distribuição normal ou, caso contrário, pelo teste de Mann Whitney U
ou Kruskall-Wallis para três grupos quando se tratou de valores heterocedásticos. Para todas
as análises foi considerado nível de significância de 5% (p<0,05).
O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Faculdade de Ciências
Biomédicas de Cacoal sob o número 1.685.510, com parecer emitido no dia 18 de agosto de
2016.

RESULTADOS
Trinta e cinco pacientes diagnosticados com dengue sintomática foram incluídos no
estudo. Destes, todos foram classificados como graves, justificando a internação pelos
achados clínicos e laboratoriais preditivos de gravidade.

Dos 35 pacientes incluídos, 18

(51,4%) eram homens e 17 (48,6%) mulheres, com média (DP) de idade de 47,3 (19,1) anos.
Nenhum paciente apresentou fígado e/ou baço palpáveis ou linfanedomegalia. 34 pacientes
apresentaram febre no momento da internação, o que corresponde a um valor de 97,1% dos
pacientes incluídos. De todos os pacientes, 27 apresentaram mialgia, o que corresponde a
84,4% de um total de 32 pacientes que tinham este sinal clínico descrito em seus prontuários.
Destes mesmos 32 indivíduos, 24 (75%) apresentaram cefaleia. A prova do laço foi realizada
em apenas 22 pacientes, resultando negativa para 54,5% do total de pacientes investigados. O
tempo médio de sintomas dos pacientes no momento da internação foi de 3,31 dias com um
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desvio padrão de 2,1. Os pacientes permaneceram internados por um tempo médio de 3,37
dias com um desvio padrão de 2,16 dias. (Tabela 1).
Tabela 1. Parâmetros demográficos e clínicos dos pacientes hospitalizados com Dengue no
Hospital de Emergência de Urgência de Cacoal –RO, no período de agosto de 2015 a
agosto de 2016.
Parâmetros Analisados
Sexo
Masculino
n=35
Feminino

n (%)
18
17

51,4%
48,6%

Fígado Palpável
n=35

Sim
Não

0
35

0%
100%

Baço Palpável
n=35

Sim
Não

0
35

0%
100%

Linfadenomegalia
n=35

Sim
Não

0
35

0%
100%

Cefaleia
n=32

Sim
Não

24
8

75%
25%

Mialgia
n=32

Sim
Não

27
05

84,4%
15,6%

Febre na Consulta
n=35

Sim
Não

34
01

97.1%
2.9%

Febre antes da Consulta n=35
Edema
n=35

Sim
Não
Sim
Não

28
07
04
31

80%
20%
11,4%
88,6%

Náuseas
n=35

Sim
Não

27
08

77,1%
22,9%

Vômitos
n=35

Sim
Não

27
08

77,1%
22,9%

Prova do Laço Positiva
n=22

Sim
Não

10
12

45,6%
54,5%

Idade (média – desvio padrão)
n=35
Tempo de sintomas (média-desvio padrão) n=35
Tempo de internação (média-desvio padrão)
n=35

47,3 (19,1) anos
3,31(2,1) dias
3,37(2,16) dias
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Tabela 2. Parâmetros hematológicos dos pacientes hospitalizados com Dengue no Hospital
de Emergência de Urgência de Cacoal–RO, no período de agosto de 2015 a agosto de 2016.
Parâmetros
Hemácias (milhões/µL)
n = 33
Hematócrito (%)
n=33
Hemoglobina (g%)
n=33
Plaquetas (mil/mm³)
n=33
Leucócitos Totais (mil/mm³)
n=33
Linfócitos (mil/mm³)
n=33
Segmentados (mil/mm³)
n=33
Bastonetes (mil/mm³)
n=33
Relação Neutrófilo/Linfócito
n=29
Volume corpuscular médio (fentolitros)
n=33
Hemoglobina corpuscular média (pg)
n=33

Média e desvio
Padrão
4,24 (0,89)
37,27(7,83)
12,28(2,14)
105.878(89.063)
5.485(3.714)
1.322(940)
3.189(3.555)
83,36 (119.65)
2,95(2,74)
89,88(16,93)
29,62(5,92)

Os parâmetros hematológicos dos pacientes hospitalizados com dengue no HEURO
são descritos na tabela 2. Somente 33 dos 35 pacientes incluídos tiveram o registro do exame
de hemograma em seus prontuários. A média do número de hemáciasfoi de 4,24milhões/µL,
com hematócrito médio de 37,27 % e com concentração média de hemoglobina de 12,28 g%
para hemoglobina. A quantidade média de plaquetas foi de 105.878/mm³, a médiados
leucócitos totais foi de 5.485/mm³ com 1322/mm³ para linfócitos e 3.189/mm³ de neutrófilos
segmentados. Ovolume corpuscular médio (VCM) foi de 89,9 fentolítros e 29,62pg de
hemoglobina corpuscular média. A média (DP) da relação neutrófilo/linfócito dos pacientes
incluídos no estudo foi de 2,95 (2,74).
Os parâmetros bioquímicos e da velocidade de hemossedimentação dos pacientes
hospitalizados com dengue no HEURO, no período de agosto de 2015 a agosto de 2016 são
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descritos na tabela 3. Os pacientes apresentaram aumento nos níveis das transaminases
(referência < 41 U/L), ureia (referência 15 a 50 mg/dL), creatinina (referência até 1,2 mg/dL),
TAP (referência até 13,0 segundos) e VHS (< 15 mm/hora).

Tabela 3. Parâmetros bioquímicos dos pacientes hospitalizados com Dengue no Hospital de
Emergência de Urgência de Cacoal–RO, no período de agosto de 2015 a agosto de 2016.
Parâmetros
Transaminase glutâmico oxalacética (U/L)
n=22
Transaminase glutâmico-pirúvica (U/L)
n=22
Sódio (mEq/L)
n=18
Potássio (mEq/L)
n=18
Creatinina (mg/dL)
n=24
Uréia (mg/dL)
n=25
Tempo de atividade da protrombina (TAP) (segundos)
n=15
Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) (segundos)
n=15
Velocidade de Hemossedimentação (VHS) (mm/hora)
n=17

Média e desvio
Padrão
119,3 (153,7)
103,9(118,5)
137,0 (4,42)
4,0 (0,57)
1,69 (0,97)
63,8 (47,1)
25,9 (32,0)
40,6 (5,2)
34,8 (29,5)

Por ser a plaquetopenia uma alteração muito frequente entre os pacientes com dengue,
foram analisadas as características clínicas e laboratoriais dos pacientes incluídos no estudo
de acordo com a sua contagem de plaquetas no momento da internação. Os indivíduos foram
estratificados em dois grupos, um com contagem plaquetária < 100.000 /mm3 e outro com um
valor ≥ 100.000 /mm3 (tabela 4). Houve diferença estatisticamente significativa entre o tempo
de sintomas, a RNL, a quantidade de leucócitos totais, e a quantidade de neutrófilos
segmentados entre os pacientes dos dois grupos. O grupo com contagem de plaquetas menor
que 100 mil plaquetas /mm3 apresentam menor tempo de sintomas no momento da
internação, menor relação neutrófilo-linfócito e menores quantidades de leucócitos totais e
neutrófilos segmentados
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Tabela 4. Características clínicas e laboratoriais dos pacientes incluídos no estudo de acordo com
a sua contagem de plaquetas no momento da internação.
Características
Grupos de contagem de
plaquetas
Valor de p**
< 100.000
≥ 100.000
Idade (anos)
49,0
47,3
0,80
Tempo de sintomas (dias)

2,6

4,1

0,01*

Tempo de internação (dias)

2,8

3,9

0,13

Relação Neutrófilo-Linfócito

2,3

4,76

0,02*

Leucócitos (mil/mm³)

4.161

8.133

0,002*

Linfócitos (mil/mm³)

1.305

1.358

0,88

4,1

4,54

0,18

Hematócrito (%)

38,18

35,45

0,35

Hemoglobina (g%)

12,34

12,15

0,81

Volume Corpuscular Médio (fentolitros)

94,45

80,74

0,02

Hemoglobina Corpuscular Média (pg)

30,8

27,25

0,10

Neutrófilo Bastonete (mil/mm³)

49,36

151,36

0,01

Neutrófilo Segmentado (mil/mm³)

1.987

5.591

0,004*

Prova do Laço

1,59

1,50

0,76

Sódio (mEq/L)

137

136

0,75

Potássio (mEq/L)

3,94

4,16

0,43

Uréia (mg/dL)

68,63

55,11

0,50

Creatinina (mg/dL)

1,81

1,53

0,50

TGP (U/L)

128

105

0,74

TGO (U/L)

112

90,9

0,67

TAP (segundos)

18,61

40,32

0,22

TTPA (segundos)

42,06

37,70

0,13

VHS (mm/hora)

30,55

42,5

0,44

Hemácias( milhões/µL)

*Valor de p estatisticamente significativo
** test t de student e Mann Whitney U
.
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DISCUSSÃO

Neste estudo, que analisou 35 pacientes com dengue e com sinais de gravidade da
doença, houve proporções semelhantes de homens e mulheres e os pacientes estavam em sua
maioria entre a quarta e quinta décadas de vida. O sinal clínico mais frequente da doença foi a
febre, seguida de cefaleia e mialgia. Nossos achados se assemelham com o que já havia sido
descrito na literatura. Hasan et al (2016), relataram que a dengue é mais frequentemente
encontrada em adultos e crianças mais velhas. O início dos sintomas caracteriza-se por uma
febre bifásica de alto grau que dura de 3 dias a 1 semana. Cefaléia grave (principalmente
retrobulbar), lassidão, mialgia e articulação dolorosa, gosto metálico, perda de apetite,
diarréia, vômitos e dor de estômago são as outras manifestações relatadas (HASAN et al,
2016).
No nosso estudo a prova do laço foi negativa para a maioria dos pacientes que a
realizou. Um estudo realizado no Reino Unido concluiu que o teste convencional de prova do
laço agrega pouco valor para o diagnóstico de dengue. Os autores advertem que a baixa
sensibilidade da prova do laço não exclui o diagnóstico de dengue (MAYXAY et al, 2011).
Em relação à contagem de plaquetas, nossos resultados corroboram com a literatura. Outros
estudos como o de La Russa VF, Innis BL (1995) e Rosenfeld SJ, Young NS (1991),
mostraram que a diminuição da produção de plaquetase o aumento da sua destruição pode
resultar em trombocitopenia na dengue Phanichyakarn et al (1977), corrobora os achados
deste estudo, ao constatar que a função plaquetária prejudicada, faz com que os vasos
sanguíneos se tornem frágeis e isso pode resultar em hemorragia.
Outros achados laboratoriais importantes em nosso estudo foram o aumento das
transaminases, dos analitos de avaliação de função, do tempo de atividade protrombina e do
VHS (velocidade de hemossedimentação). No Brasil, outro estudo mostrou que 63,4% dos
adultos com dengue apresentam alteração na TGO e 45% na TGP. Estas alterações e a
ocorrência de hepatite reativa são complicações comuns nos pacientes com infecção pelos
vírus da dengue (SOUZA et al, 2004). Também já foi descrito que a resposta inflamatória
sistêmica e a ativação da resposta da cascata de coagulação ocorrem precocemente em
pacientes com infecção viral de dengue, mesmo na ausência de manifestações hemorrágicas
graves (AVILA-AGUERO et al, 2004). Tal fato leva a um consumo dos fatores de
coagulação e aumentam o tempo dos marcadores laboratoriais de hemostasia secundária.
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No presente estudo, a contagem plaquetária está associada com o tempo de sintomas, a
relação neutrófilo-linfócito e com a contagem de leucócitos totais e neutrófilos segmentados.
Outro estudo já havia relatado que a trombocitopenia é um fator de risco para a ocorrência de
morte devido à dengue (Pinto et al, 2016). Esse resultado confirma a importância do uso de
um ponto de corte para a contagem de plaquetas entre 50.000 e 100.000 células/mm³ como
critério para a hospitalização de pacientes com dengue, como também discutido por outros
autores como Moraes et al (2013) e Lye et al (2008). A redução da contagem de plaquetas na
dengue é atribuída à depressão da medula óssea, infecção direta dos megacariócitos pelo vírus
e pela presença de anticorpos contra plaquetas. Em um artigo de revisão, Lei et al(2001)
indicam que a trombocitopenia foi atribuída a autoanticorpos que induzem a lise das plaquetas
via ativação do complemento. Tal fato corrobora com os nossos achados, que mostram que os
indivíduos com menor contagem de leucócitos totais e neutrófilos possuem menor contagem
plaquetária.
No presente estudo, a relação Neutrófio-Linfócito (RNL) tem associação com a
plaquetopenia, mostrando ser um potencial indicador da ocorrência deste evento. A RNL
proporciona a avaliação do estado inflamatório do indivíduo, e alguns estudos já evidenciaram
sua ligação com várias patologias. Zalula et al (2008) revelaram que há correlação dos valores
da RNL com a confirmação diagnóstica de pacientes com suspeita de síndrome coronariana
aguda. A relação entre a RNL e a ocorrência de plaquetopenia reforça a probabilidade de que
durante a dengue há a produção endógena de autoanticorpos antiplaquetários mediada por
linfócitos.

CONCLUSÕES

Mesmo trabalhando com uma amostra relativamente baixa, e escassez de informações
em alguns prontuários que poderiam ter alterado os resultados do estudo, evidenciou-se as
alterações laboratoriais referentes à fisiopatologia causada pela infecção pelo vírus da Dengue
em pacientes hospitalizados, mostrando a ocorrência de leucopenia e linfocitopenia associado
a neutropenia nesse grupo de pacientes.

Menor relação neutrófilo/linfócito foi encontrada em

pacientes que apresentaram menos que 100.000 mil plaquetas/mm³. Pacientes com contagem
plaquetária < 100.000 mil/mm³ tinham menos tempo de sintomas no momento da internação e
menor contagem de neutrófilos e leucócitos totais. Ou seja, os resultados condizem com o

79

Revista Científica FACIMED, v5, n2, Ago/Dez. 2016
ISSN 1982-5285 – Artigo original

intuito da pesquisa, e esta poderá orientar o tratamento e o acompanhamento de pacientes
internados devido à dengue, apoiando e sustentando a decisão clínica. Nossos achados
também descrevem alterações das transaminases, ureia, creatinina e tempo de atividade de
protrombina nos pacientes hospitalizados devido à dengue.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR
AMERICANA NO MUNICÍPIO DE CACOAL-RO DO ANO DE 2007 A 2015
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CACOAL-RO FROMYEAR 2007 TO 2015
LOPES, Alexia Lara1
MESQUITA, Brunna Lóyce Domingos2
NISHIMURA, Caroline3
RODRIGUES, Alex Miranda4

RESUMO
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecto-parasitária, não
contagiosa, causada por protozoários do gênero Leishmania. Essa zoonose é transmitida ao
homem pela picada de mosquitos flebotomíneos, podendo apresentar diferentes formas clínicas.
O objetivo do trabalho é descrever o perfil sócio demográfico dos pacientes, as formas clínicas e
os esquemas de tratamentos utilizados no período de 2007 a 2015 do município de Cacoal-RO.
Foram incluídos no estudo todos os casos de LTA registrados no Sistema Nacional de Agravos
de Notificação em um estudo transversal. Foram notificados 448 casos de LTA, sendo que 2007,
2008, 2013 e 2014 apresentaram maiores incidências. A forma cutânea foi a mais frequente,
com 382 casos, seguida da forma mucosa, com 66 casos. Houve predomínio do sexo masculino,
com 89,29% dos casos. A droga mais utilizada para o tratamento foi o antimoniato de
meglumina (95,09%). 57,14% dos pacientes eram da zona urbana, e 42,63% da zona rural.
93,53% dos casos evoluíram para cura, e o índice de abandono foi de 2,68%. 97,32% foram
confirmados através de exames laboratoriais, sendo que 91,96% dos pacientes realizaram exame
parasitológico, resultando positividade em 87,72%. Ao analisar o perfil epidemiológico do
município de Cacoal-RO observou-se a relevância do estudo para orientar as medidas e políticas
a serem implementadas no município, otimizando o planejamento dos serviços de saúde
oferecidos.
Palavra-chave: Leishmaniose Tegumentar Americana. Cacoal. Epidemiológico.
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ABSTRACT
The American Cutaneous Leishmaniasis (ACL) is an infectious parasitic disease, non
contagious, caused by a protozoaofthe genus Leishmania. This zoonosis is transmitted to
humans by the bite of sand flies mosquitoes, and it can present different clinical forms. The
objective of this study is to describe the socio demographic profile of the patients, the clinica
lforms and types of treatment used from 2007 to 2015 in the city of Cacoal - RO. The study
included all cases of ACL registered in the National System of Notifiable Diseases in a crosssectional study. 448 cases of ACL were reported, and 2007, 2008, 2013 and 2014 had higher
incidences. The cutaneous form was the most frequent, with 382 cases, followed by mucosal
form, with 66 cases. There was a predominance of males, with 89.29% of the cases. The most
widely used drug for the treatment was meglumine antimoniate (95.09%). 57.14% of the
patients were from urban areas, and 42.63% were from the country side. 93.53% of the cases
were cured, and the dropout rate was 2.68%. 97.32% were confirmed through laboratory tests,
wherein 91.96% ofthepatientswith positive parasitologicalexam, resulting in 87.72% positive.
By analyzing the epidemiological profile of the city of Cacoal, RO it was noted the relevance of
the study to guide the measures and policies to be implemented in the city, optimizing the
planning of health services.
Keyword: American Cutaneous Leishmaniasis. Cacoal. Epidemiological.

INTRODUÇÃO
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecto-parasitária, não
contagiosa, transmitida por protozoários do gênero Leishmania, sendo um grande problema de
saúde pública, e apresentando importante espectro clínico e diversidade epidemiológica. Essa
zoonose é transmitida ao homem pela picada de mosquitos flebotomíneos, podendo apresentar
diferentes formas clínicas, dependendo da espécie de Leishmania envolvida e da relação do
parasita com seu hospedeiro (GONTIJO; CARVALHO, 2003).A endemia da LTA é
principalmente rural, mas a sua ocorrência de transmissão também pode ser peri urbana, se
relacionando com a migração da população para as periferias da cidade, falta de saneamento
básico, convívio com animais domésticos que servem de novos reservatórios para a doença e
situação econômica precária (BASANO; CAMARGO, 2004).
O ciclo biológico da LTA envolve os mamíferos silvestres, que são os hospedeiros
definitivos, como pequenos roedores, tamanduás, gambás; o homem, cães, gatos, que são
hospedeiros acidentais; e os insetos hematófagos da subfamília phlebotominae,do gênero
Lutzomyia,que são os hospedeiros intermediários(VERONESI, 2010). No Brasil, as espécies de
Leishmaniaassociadas à doença no homem são: Leishmania (Leishmania) amazonensis, que é
responsável por úlceras cutâneas localizadas, ealguns indivíduos podem desenvolver o quadro
clássico da leishmaniose cutânea difusa; aL. (Viannia) guyanensiscausa predominantemente
lesões ulceradas cutâneas únicas ou múltiplas, sendo que as lesões múltiplas são consequências
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de picadas simultâneas de vários flebótomos infectados ou metástases linfáticas secundárias,
considerando muito raro o comprometimento mucoso por esta espécie(BRASIL, Ministério da
Saúde; 2007); aL. (Viannia) braziliensiscausa no homem a leishmaniose cutânea e a cutâneomucosa; aL. (Viannia) lainsonicausa com pouca frequência a leishmaniose cutânea; a
L.(Viannia)

naifficausa

no

homem

principalmente

a

leishmaniose

cutânea(BASANO;

CAMARGO, 2004); e a L. (Viannia) shawié responsável pela leishmaniose cutânea, que
normalmente é do tipo que apresenta lesão única (LAINSON, 2010).
A doença pode assumir diversas formas clínicas, sendo elas: forma cutânea localizada,
forma cutânea disseminada, forma mucosa e difusa (VERONESI, 2010). Aleishmaniose cutânea
é a forma clínica mais comum, atingindo 85% dos pacientes, sendo definida pela presença de
lesões de pele que se iniciam no ponto de inoculação das formas infectantes do parasito, e surge
como uma pápula eritematosa que progride lentamente para nódulo. Já a disseminação do
parasita por via sanguínea resulta na forma cutânea disseminada, que apresenta múltiplas lesões,
geralmente ulceradas, distribuídas por diversas áreas do tegumento, distantes do sítio de
inoculação primária (GONTIJO; CARVALHO, 2003). A leishmaniose mucosa ocorre após
disseminação

hematogênica do

parasito,

atingindo

mais frequentemente as vias aéreas

superiores, sendo que 82% dos pacientes apresentam exclusivamente lesões nasais. Ao contrário
da forma cutânea, a cura espontânea ocorre muito raramente (FALQUETO; SESSA, 2002). A
forma difusa, “No Brasil, é causada pela L. (L.) amazonensis. Constitui uma forma clínica rara,
porém grave, que ocorre em pacientes com anergia e deficiência específicana resposta imune
celular a antígenos de Leishmania” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2007, p. 37). Inicialmente,
caracteriza-se por lesão única, que aos poucos se dissemina por toda a pele; e só atinge a mucosa
se associada à presença de lesões antigas em face (VERONESI, 2010).
Em relação ao diagnóstico laboratorial da LTA, as principais técnicas utilizadas são o
teste intradérmico

de Montenegro

e a pesquisa direta do

parasita nas lesões.

A

intradermorreação de Montenegro (IDRM) é um teste imunológico, e sua positividade não
indica necessariamente que o paciente tenha a doença, mas sim que ele já foi sensibilizado,
como após o tratamento, ou cicatrização da lesão cutânea tratada ou curada (VERONESI, 2010).
Já o exame direto é um teste parasitológico, com índices de positividade em torno de 90%
(VERONESI, 2010).
Para o tratamento, os antimoniatos pentavalentes são hoje a medicação de primeira
escolha para a LTA, sendo que há dois tipos dessa droga que podem ser utilizadas, o Pentostan
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(estibogluconato de sódio), que não está disponível no Brasil, e Glucantime (antimoniato de Nmetil-glucamina).As drogas de segunda escolha para o tratamento são a Anfotericina B e as
Pentamidinas (sulfato de pentamidina e mesilato de pentamidina).
O estudo do perfil epidemiológico da Leishmaniose Tegumentar Americana em Cacoal RO é relevante com vista às ações de assistência e controle da endemia no município. Por ser
uma doença reemergente no Brasil nos últimos anos, torna-se necessária a atualização das
informações quanto a sua ocorrência, visto que, segundo BASANO e CAMARGO (2004), a
LTA apresenta diferentes perfis epidemiológicos que sugerem medidas de controle de
transmissão diferenciadas.

MATERIAS E MÉTODOS
Foi um estudo quantitativo, transversal, descritivo, documental, observacional. A
população alvo do estudo foram todos os casos de LTA registrados no SINAN, no período de
2007 a 2015 do município de Cacoal-RO, sendo avaliadas 456 fichas de notificação. Os critérios
de inclusão foram pacientes do município de Cacoal-RO notificados com Leishmaniose
Tegumentar Americana nos anos de 2007 a 2015; e os critérios de exclusão foram os casos não
notificados de Leishmaniose Tegumentar Americana no município de Cacoal-RO e os casos
notificados fora do período de 2007 a 2015. Os dados foram obtidos a partir dos registros junto
ao banco de dados do SINAN do município de Cacoal-RO, que contém dados sócio
demográficos dos pacientes e dados clínicos quanto ao diagnóstico, forma clínica, tratamento e
evolução. Não haviam dados registrados quanto à data do início de sintomas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de 2007 a 2015 foram notificados 448 casos de Leishmaniose Tegumentar
Americana no município de Cacoal-RO, sendo que os anos de 2007, 2008, 2013 e 2014 foram
os que apresentaram maiores incidências, o ano de 2007 foi o que apresentou maior número de
notificações, com 71 casos notificados. Em contrapartida, o ano de 2011 evidenciou 26 casos
notificados (gráfico 1), semelhante aos dados obtidos no estudo de SOARES et al. (2015).
Em relação à apresentação clínica da doença, pode-se observar na tabela 1, que a forma
cutânea foi a que teve maior frequência, com notificação de 382 casos, em comparação à forma
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mucosa que apresentou 66 casos notificados, o que se correlaciona com o estudo feito por
FRANÇA (2009), o qual apresentou prevalência da forma cutânea.

Gráfico 1. Frequência anual dos casos de LTA no município de Cacoal-RO
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Fonte: SINAN – LTA, Cacoal-RO.

Tabela 1. Apresentação clínica da doença
FORMA CLÍNICA
Frequência
Cutânea
382
Mucosa
66
Total
448

Percentual
85,27%
14,73%
100%

Fonte: SINAN – LTA, Cacoal-RO.

Observou-se um predomínio de casos notificados no sexo masculino, representando
89,29%, e em contrapartida, o sexo feminino retratou 10,71% (tabela 2). Outros estudos
realizados em Rondônia também encontraram maior incidência no sexo masculino, como o
estudo feito por FERREIRA (2010) e SOARES et al. (2015). A média de idade encontrada no
sexo feminino foi de 44 anos, já no sexo masculino foi de 35 anos (tabela 3). Estes resultados
podem estar relacionados a uma maior proporção de homens, jovens e adultos, inseridos em
atividades laborais relacionadas ao ambiente silvestre, permitindo uma maior exposição à
doença.
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Tabela 2. Quanto a frequência do gênero
SEXO
Frequência
Feminino
48
Masculino
400
Total
448

Percentual
10,71%
89,29%
100%

Fonte: SINAN – LTA, Cacoal-RO.

Tabela 3. Média de idade em cada gênero
SEXO
Média da idade
Feminino
44,8 anos
Masculino
35,6 anos
Fonte: SINAN – LTA, Cacoal-RO.

A tabela 4 apresenta as drogas que foram inicialmente utilizadas no tratamento, e
observou-se que droga mais utilizada foi o antimonial pentavalente, com percentual de 95,09%,
seguida da pentamidina, com 3,35%, condizendo com o estudo de KEVRIC, et al. (2015), onde
diz que o antimonial pentavalente é o tratamento padrão de primeira linha.

Tabela 4. Drogas utilizadas
DROGA
Antimonial pentavalente
Anfotericina B
Pentamidina
Outras
Total

no início do tratamento.
Frequência
426
4
15
3
448

Percentual
95,09%
0,89%
3,35%
0,67%
100%

Fonte: SINAN – LTA, Cacoal-RO.

Em relação a área de moradia dos pacientes (tabela 5), 57,14% residiam em zona urbana,
e 42,63% em zona rural, sendo que uma ficha de notificação não continha dado especificado. O
Ministério da Saúde (2007) afirma a existência de três perfis epidemiológicos: silvestre, em que
ocorre a transmissão emáreas de vegetação primária; ocupacional ou lazer, em que a transmissão
está associada à exploração desordenada da floresta e derrubada de matas para construção de
estradas, extração de madeira, desenvolvimento de atividades agropecuárias, ecoturismo; e rural,
em áreas de colonização ou periurbana, em que houve adaptação do vetor ao peri domicílio.
Esses padrões epidemiológicos podem explicar a grande incidência de casos notificados na área
urbana de Cacoal-RO.
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Tabela 5. Zona de moradia dos pacientes
ZONA
Frequência
Urbana
256
Rural
191
Não especificado
1
Total
448

Percentual
57,14%
42,63%
0,22%
100%

Fonte: SINAN – LTA, Cacoal-RO.

Observou-se que 93,53% dos casos evoluíram para cura, semelhante aos dados descritos
no Sistema Nacional de Vigilância em Saúde de Rondônia (2011), em que 75,8% tiveram o
mesmo desfecho; e 2,68% abandonaram o tratamento (tabela 6).
Tabela 6. Evolução dos casos
EVOLUÇÃO
Frequência

Percentual

Cura

419

93,53%

Abandono

12

2,68%

Óbito por LTA

0

0

Óbito por outras causas

1

0,22%

Transferência

2

0,45%

Não especificado

14

3,12%

Total

448

100%

Fonte: SINAN – LTA, Cacoal-RO.

Dos casos notificados, 97,32% foram confirmados através de exames laboratoriais e
2,68% de forma clínica e epidemiológica (tabela 7). Foram realizados 60 testes de
Intradermorreação de Montenegro, e destes 11,16% apresentaram resultados positivos e 2,23%
negativos. A grande maioria, totalizando 388 pacientes, não realizou o teste (tabela 8), visto que,
segundo o Ministério da Saúde (2009), geralmente este teste persiste positivo após o tratamento,
ou cicatrização da lesão cutânea tratada ou curada espontaneamente, podendo negativar nos
indivíduos fraco-reatores e nos precocemente tratados, por isso sua baixa realização. Em
contrapartida, 91,96% dos pacientes realizaram o exame parasitológico, sendo que destes,
87,72% deram positivos (tabela 9). De acordo com o Ministério da Saúde (2007), a confirmação
desse diagnóstico por métodos parasitológicos é fundamental tendo em vista o número de
doenças que fazem diagnóstico diferencial com a LTA. Em relação ao exame histopatológico,
7,37% dos pacientes realizaram o mesmo (tabela 10).
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Tabela 7. Critérios de confirmação
CRITÉRIO DE
Frequência

Percentual

CONFIRMAÇÃO
Laboratorial

436

97,32%

Clínico-epidemiológico

12

2,68%

Total

448

100%

Fonte: SINAN – LTA, Cacoal-RO.

Tabela 8. Resultados do IRM
IRM
Frequência

Percentual

Positivo

50

11,16%

Negativo

10

2,23%

Não realizado

388

86,61%

Total

448

100%

Fonte: SINAN – LTA, Cacoal-RO.

Tabela 9. Resultados do exame parasitológico
PARASITOLÓGICO
Frequência

Percentual

Positivo

393

87,72%

Negativo

19

4,24%

Não realizado

36

8,04%

Total

448

100%

Fonte: SINAN – LTA, Cacoal-RO.

Tabela 10. Resultados do exame histopatológico
HISTOPATOLÓGICO
Frequência

Percentual

Encontro do parasita

24

5,36%

Compatível

7

1,56%

Não compatível

2

0,45%

Não realizado

415

92,63%

Total

448

100%

Fonte: SINAN – LTA, Cacoal-RO.
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No que se refere à forma de ocorrência da doença, podemos observar na tabela 11 que
93,97% foram casos novos e 6,03% foram recidivas, semelhante aos resultados obtidos no
estudo de ANDRADE et al. (2012).

Tabela 11 Forma de ocorrência da doença
FORMA DE ENTRADA Frequência

Percentual

Caso novo

421

93,97%

Recidiva

27

6,03%

Transferência

0

0

Ignorado

0

0

Total

448

100%

Fonte: SINAN – LTA, Cacoal-RO.

CONCLUSÃO

Conclui-se nesta pesquisa que com relação ao perfil epidemiológico, os anos de maior
incidência foram 2007, 2008, 2013 e 2014, e em contrapartida o ano de 2011 foi o que
apresentou menor número de casos notificados; a forma cutânea foi a que teve maior frequência;
houve um predomínio de casos no sexo masculino, com média deidade de 35 anos, em
comparação ao sexo feminino, com 44 anos. A droga mais utilizada para o tratamento foi o
antimonial pentavalente, o que condiz com o preconizado pelo Ministério da Saúde (2009), já
que esta é a droga de escolha; em relação à área de moradia, a maioria dos pacientes residia em
zona urbana, o que pode ser explicado pelos diversos padrões epidemiológicos que a LTA
apresenta; a maioria dos casos evoluiu para cura; uma parcela significativa dos pacientes
realizou o exame parasitológico, que segundo o Ministério da Saúde (2009), é fundamental para
o diagnóstico, enquanto uma minoria realizou a IDRM; no que se refere à forma de ocorrência
da doença, maior parte foram casos novos.
Destaca-se que a LTA é uma doença negligenciada (WHO, 2008) em que a escassez de
evidências e informações clínicas e epidemiológicas dificulta o seu maior conhecimento e o
embasamento de ações de controle, o que podemos observar ao discutir nossos achados e
compará-los com outros locais.
Ao traçar o perfil epidemiológico da população com Leishmaniose Tegumentar
Americana do município de Cacoal-RO foi possível identificar as características dos pacientes,
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possibilitando a complementação das ações em saúde, otimizando o diagnóstico precoce e a
implementação do tratamento adequado.

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Renata da Silva. et al. Incidência da Leishmaniose Tegumentar Americana no
Município de Ariquemes, Rondônia, Brasil, de 2008 a 2010. Revista Científica da Faculdade
de Educação e Meio ambiente. Ariquemes. V. 2, p 47-48. 2011. Disponível em:
<http://www.faema.edu.br/revistas/index.php/Revista-FAEMA/article/view/63> Acesso em: 03
out. 2016.
ANDRADE, Thiago André Santos; et al. Perfil epidemiológico dos casos notificados de
leishmaniose tegumentar americana no município de Igarassu (PE) no período de 2008 a 2010.
ScireSalutis, Aquidabã, v.2, n.2, p.5‐15, 2012. Acesso em:
<http://sustenere.co/journals/index.php/sciresalutis/article/view/ESS2236-9600.2012.002.0001>
02 nov. 2016.
BASANO, Sergio de Almeida; CAMARGO, Luís Marcelo Aranha. Leishmaniose tegumentar
americana: histórico, epidemiologia e perspectivas de controle. Revista Brasileira de
Epidemiologia, Monte Negro, 20 set. 2004. Disponível em:
<http://www.scielosp.org/pdf/rbepid/v7n3/10.pdf> Acesso em: 06 mar. 2016.
BRASIL. Guia de Vigilância Epidemiológica. Ministério da Saúde, Brasília, 7 ed, 2009.
Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf> Acesso
em: 20 mar. 2016.
BRASIL. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de
saúde. Ministério da Saúde do Brasil, Brasília, n. 111, 2001. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho1.pdf> Acesso em:
07 mar. 2016.
BRASIL. Manual de vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana. Ministério da Saúde
do Brasil, Brasília, 2 ed., 2007.
BRASIL. Atlas de Leishmaniose Tegumentar Americana: diagnósticos clínicos e diferenciais.
Ministério da Saúde, Brasília, 1 ed., 2006.
BRASIL. Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, Relatório de Situação – Rondônia.
Ministério da Saúde, Brasília, 5 ed. 2011. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sistema_nacional_vigilancia_saude_ro_5ed.pdf>
Acesso em: 03 out. 2016.
BRASIL. Manual de Controle da Leishmaniose Tegumentar Americana. Ministério da Saúde –
FUNASA, Brasília, 2000. Disponível em:
<http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/zoonoses_intoxicacoes/leishmaniose/manu_leishman
.pdf> Acesso em: 03 out. 2016.
92

Revista Científica FACIMED, v5, n2, Ago/Dez. 2016
ISSN 1982-5285 – Artigo original

COSTA, Jackson Maurício Lopes. et al. Estado atual da leishmaniose cutânea difusa (LCD) no
estado do maranhão. II. Aspectos epidemiológicos, clínico-evolutivos. Revista da Sociedade
Brasileira de Medicina Tropical, São Luís, jan. 1992. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v25n2/05.pdf> Acesso em: 09 mar. 2016.
FERREIRA, Jussara da Silva Barcelos. Determinantes socioambientais da produção da
leishmaniose tegumentar americana no município de Ji-Paraná - RO, no período de 2002 a
2008. Dissertação (Mestrado Modalidade Profissional em Saúde Pública) – Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca, Fiocruz. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em:
<file:///C:/Users/User/Downloads/ferreirajsbm%20(1).pdf> Acesso em: 03 out. 2016.
FRANÇA, Eduardo Luzia; et al. Aspectos epidemiológicos da Leishmaniose Tegumentar
Americana no município de Juína, Mato Grosso, Brasil. Scientia Médica. Porto Alegre, v. 19, n.
3, p. 103-107, jul./set. 2009. Acesso em: <file:///C:/Users/User/Downloads/5231-42357-1PB.pdf> 03 nov. 2016.
GOMES, Jéssica dos Santos. et al. Importância da técnica de reação em cadeia da polimerase
(PCR) no diagnóstico específico de leishmaniose tegumentar americana. Revista UNIABEU,
V.8, N 20, dez 2015. Disponível em:
<http://www.uniabeu.edu.br/publica/index.php/RU/article/view/2067> Acesso em: 09 mar.
2016.
GONTIJO, Bernardo; CARVALHO, Maria de Lourdes Ribeiro de. Leishmaniose Tegumentar
Americana. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Belo Horizonte, 19 mar.
2002. Disponível em: <http://scielo.br/pdf/rsbmt/v36n1/15310.pdf> Acesso em: 06 mar.2016.
JOSE, Fábio Freire. et al. Avaliação do poder sensibilizante da reação de Montenegro. Revista
da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Uberaba, v. 34, n. 6, dez. 2001. Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822001000600007> Acesso
em: 09 mar. 2016.
LAISON, Ralph. Espécies neotropicais de Leishmania: uma breve revisão histórica sobre sua
descoberta, ecologia e taxonomia. Revista Pan Amazônica Saúde, Belém, p 13-32, 2010.
Disponível em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/rpas/v1n2/pt_v1n2a02.pdf> Acesso em: 01 out.
2016.
LESSA, Marcos Miranda. Et al. Leishmaniose mucosa: aspectos clínicos e epidemiológicos.
Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, São Paulo, n.6, dez 2007. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72992007000600016> Acesso
em: 06 mar. 2016.
LIMA, Bruna Santos. Perfil epidemiológico da leishmaniose tegumentar americana em são
Vicente Férrer, zona da mata norte do estado de Pernambuco, Brasil. Biblioteca do Centro de
Pesquisas Aggeu Magalhães, Recife, 2007. Acesso em:
<http://www.cpqam.fiocruz.br/bibpdf/2007lima-bs.pdf> 20 mar. 2016.
KEVRIC, Ines; CAPPEL, Mark A.; KEELING, James H. New World andOld World Leishmania
Infections – A practicereview.DermatologicClinics, USA, 2015. Acesso em:
<http://www.derm.theclinics.com/article/S0733-8635(15)00031-5/abstract> 04 nov. 2016.
93

Revista Científica FACIMED, v5, n2, Ago/Dez. 2016
ISSN 1982-5285 – Artigo original

SOARES, Fabrícia Monteiro. Et al. Incidência Da Leishmaniose Tegumentar Americana De
2010 A 2014 No Município De Ariquemes, Rondônia, Brasil. In: Congresso Brasileiro dos
Conselhos de Enfermagem, 18. 2015, João Pessoa.
VERONESI, Ricardo. et al. Tratado de Infectologia. 4. ed. São Paulo: ATHENEU, 2010.
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Diseasescoveredby NTD Department, 2008.
Acesso em: <http://www.who.int/neglected_diseases/Savioli_presentatio n.pdf> 03 nov. 2016.

94

Revista Científica FACIMED, v5, n2, Ago/Dez. 2016
ISSN 1982-5285 – Artigo original

PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT NOS
ACADÊMICOS DE MEDICINA DA FACIMED
PREVALENCE OF BURNOUT SYNDROME IN FACIMED MEDICINE OF
ACADEMIC
LEME, João Antônio Veronese 1
CAMPOS, Gandhi Rocha 2
SILVA, José Albino Pereira da 3
ANTONIO, Heriton Marcelo Ribeiro 4

RESUMO
Freudenberger (1974) criou a expressão staff burnout para descrever uma síndrome
composta por exaustão, desilusão e isolamento de trabalhadores da saúde. A Síndrome
de Burnout (SB) é reconhecida como um risco ocupacional para profissões que
envolvem cuidados com saúde, educação e serviços humanos, devido a desgastes
psicossociais. O estudo teve um desenho transversal com o objetivo determinar a
prevalência da SB nos acadêmicos de Medicina da Facimed. Foram realizados dois
questionários, com questões sócio demográficas, acadêmicas, e psicossociais e com a
versão validada em português do MBI-SS (Maslasch Burnout Inventary –Student
Survey). Foram pesquisados os acadêmicos de Medicina da Facimed, dos períodos 2º ao
8º, excluindo-se àqueles que estão no internato, totalizando 176 participantes. Foram
identificados 16 (9,1%) acadêmicos com SB: 4 do 2º, 6 do 4º, 5 do 6º e 1 do 8º. Na
análise que associa os dois questionários se inferiu que amizade/vida social e atividade
cultural tem maior relação com a manifestação da SB durante o período letivo, com
p=0,008 e p=0,02 respectivamente. Assim concluímos que àqueles que avaliam
negativamente sua relação interpessoal e aqueles que não praticam atividade cultural
tiveram maior chance de ter burnout, tendo ainda, uma prevalência relevante no grupo
estudado comparado a literatura.
Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Acadêmicos de Medicina. Saúde Mental.
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ABSTRACT
The staff burnout expression created for Freudenberger. He described a syndrome
consisting of exhaustion, disappointment and isolation of health workers. The Burnout
Syndrome (BS) recognized as an occupational hazard for professions that involved
caring for health, education and human services, due to wear psychosocial. The study’s
aim was a crossover design in order to determine the prevalence of BS in medical
students of Facimed. Two questionnaires conducted by a sociodemographic issues,
academic, and psychosocial and with validated version in Portuguese of the MBI-SS
(Maslasch Burnout Inventary-Student Survey). The medical Facimed’s students
surveyed of the periods 2 to 8, excluding those who are at boarding school, totaling 176
participants. Were identified 16 (9.1%) students with BS: 4 in the 2º period, 6 in the 4º
period, 5 in the 6º period and 1 in the 8º period. In the analysis that combines the two
questionnaires was inferred that friendship/social life and cultural activity more closely
related to the manifestation of the BS during the school period, with p = 0.008 and p =
0.02 respectively. Thus, we conclude that those who negatively assess their
interpersonal relationships and those who do not practice cultural activity were more
likely to have burnout and a significant prevalence in the study group compared to
literature.
Keywords: Burnout Syndrome. Academic Medicine. Mental health.
INTRODUÇÃO
Freudenberger (1974)criou a expressão staff burnout para descrever uma
síndrome composta por exaustão, desilusão e isolamento de trabalhadores da saúde,
sendo mais tarde denominada Síndrome de Burnout (SB). A definição mais recente e
consolidada para a SB é a que a considera como uma reação à tensão emocional crônica
motivada a partir do contato direto com outros seres humanos quando estes estão
preocupados ou com problemas. A SB é constituída por três componentes ou subescalas: exaustão emocional, despersonalização, e realização profissional (Leiter e
Maslach, 2009). Segundo Tamayo e Tróccoli (2002), a exaustão emocional é definida
como uma resposta ao estresse ocupacional crônico, caracterizada por sentimentos de
desgaste físico e emocional, Maroco e Tecedeiro (2009) relata que a despersonalização
traduz um distanciamento afetivo ou uma indiferença emocional em relação aos outros,
nomeadamente àqueles que são a razão de ser da atividade profissional (pacientes,
clientes, alunos etc.) e que a falta de realização pessoal exprime uma diminuição de
sentimentos de competência e de prazer associados ao desempenho de uma atividade
profissional.
Maslach e Leiter (1997) inferiram a despeito de 6 possíveis causas de SB, são
elas: excesso de trabalho, falta de controle, recompensas insuficientes, falta de espírito,
ausência de justiça, e conflito de valores. Nos profissionais de serviços humanos, SB se
manifesta por alta exaustão emocional, alta despersonalização e redução da realização
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pessoal, já em estudantes, a SB compreende uma alta exaustão emocional cinismo e
baixo rendimento acadêmico (Schaufeli et al., 2002; Hu e Schaufeli, 2009).
Estudos sobre a prevalência de burnout em médicos residentes e Médicos
praticantes são abundantes, e pesquisas sobre burnout em estudantes estão aumentando
nos últimos anos [...] com uma prevalência em estudantes variando de 2 a 53% (Galán
et al., 2011). Segundo Carlotto e Câmara (2006), estudos têm demonstrado que SB pode
começar durante o período de formação e prosseguir durante a vida profissional. Aguiar
et al. (2009)admoesta que a formação e a atividade Médica são consideradas de elevada
toxicidade no tocante ao aspecto psicológico. Benevides-Pereira e Gonçalves (2009)
sugerem que obsessividade, perfeccionismo e auto exigência como um traço comum na
personalidade de estudantes de medicina. Estes fatores aliam-se ao aluno residir longe
de casa, períodos longos e em tempo integral dos cursos, grande quantidade de
informações que precisa adquirir a qualidade da relação professor-aluno e a influência
da atividade acadêmica sobre suas atividades de lazer e relacionamentos sociais (Aguiar
et al., 2009). Os estudantes de Medicina são frequentemente expostos a grande carga de
estudo, os valores de conflitos e um ambiente competitivo, eles passam por novas e
estressantes experiências como o contato com doenças graves e mortes de pacientes
(Pagnin et al., 2013).
Entre as consequências da SB durante a vida acadêmica Benevides-Pereira e
Gonçalves

(2009)demonstram que

por

estudarem exaustivamente,

diminuírem a

quantidade e qualidade do sono, assim como o tempo livre, e as relações interpessoais,
se tornam mais vulneráveis aos distúrbios mentais; Dyrbye et al. (2008) demonstram em
seu estudo que 50% dos acadêmicos de medicina estudados experimentaram SB, e
desses, 10% tiveram pensamentos suicidas, durante a faculdade. Assim, dada a
quantidade e gravidade das consequências de SB em acadêmicos de Medicina, e
observando que graduandos em medicina possuem vários fatores de risco associados à
SB, faz-se necessária uma atenção especial ao momento de vida acadêmica, realizando
uma espécie de “rastreio” desta síndrome, pode-se acender o sinal de alerta para que
sejam traçadas estratégias de controle e até mesmo de tratamento, se necessário.

METODOLOGIA

O estudo teve um desenho transversal para determinar a prevalência da
Síndrome de Burnout nos acadêmicos de Medicina da Facimed. Além disso, seguiu
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modelos metodológicos conduzidos por meio de artigos científicos, para delineação do
estudo. Pesquisas de campo e entrevistas foram fundamentais para o levantamento de
dados para o projeto.
Este estudo foi aprovado previamente pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – CEP – FACIMED com o parecer
1.486.88. E a partir deste momento os dados foram.
Foram realizados dois questionários. Um com questões sócias demográficas,
acadêmicas, e psicossociais, retirado do estudo de Costa (2013), “tendo como base as
variáveis que a literatura aponta como associadas ao burnout”. E outro com a versão
validada em português de acordo com Carlotto e Câmara (2006) do MBI-SS (Maslasch
Burnout Inventary –StudentSurvey) contendo 15 questões subdivididas em aspectos de:
exaustão emocional, descrença e eficácia profissional(Eficiência Acadêmica), sendo
que, todas as questões são avaliadas pela frequência que ocorrem, variando suas
respostas de acordo com a escala de Likert de 7 níveis. Para identificação da SB através
do MBI-SS diversos estudos foram consultados, em sua maioria referem que são
necessários altos níveis nos escores de exaustão emocional e descrença e baixos níveis
no escore de eficácia profissional. Entretanto poucos são os estudos que colocam em
números como isso pôde ser identificado, então para este estudo consideramos os alunos
com SB àqueles que estavam acima do percentil 66 para exaustão emocional e
descrença e abaixo do percentil 33 para eficácia profissional, de acordo com o estudo de
Maroco e Tecedeiro (2009).
A população de estudo foram os Acadêmicos de Medicina da FACIMED, do
segundo ao oitavo período, que se dispuseram por livre e espontânea vontade a
participar do estudo. Foi critério de inclusão estar cursando Medicina na FACIMED
entre os períodos segundo e oitavo, e critério de exclusão não cursar Medicina ou cursar
Medicina em outra instituição, e cursar medicina no internato, além da recusa em
realizar o questionário. A amostra colhida dependeu do número de alunos que se
dispuseram a participar da pesquisa, segundo a Coordenação de Medicina da
FACIMED em 18/10/2016 existiam 226 alunos matriculados no curso de Medicina do
segundo ao oitavo período. Todos foram convidados a participar da pesquisa, entretanto
50 alunos não participaram do estudo, por terem se recusado a participar ou não estar
presente na sala de aula no momento da aplicação dos questionários.
Os acadêmicos autores deste projeto foram responsáveis pela coleta dos dados e
seu processamento e não responderam ao questionário. Antes da aplicação do
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questionário os acadêmicos receberam instruções sobre: se tratar de um trabalho de
conclusão de curso, do termo de consentimento livre e esclarecido, da adesão
espontânea e de que suas identidades não seriam reveladas, seus dados estariam sob
sigilo, de que não haveria custos para os que se dispuserem a participar do estudo, de
que o estudo não traz riscos àqueles que participarem, e que o benefício individual será
apenas a contribuição com a Ciência.

Com os resultados formulados foi aferida uma

estimativa qualitativa, quantitativa e comparativa do índice de prevalência total da
doença, além da prevalência por período.
O MBI-SS em estudantes universitários apresenta um nível satisfatório de
consistência interna, com coeficiente de Alfa de Crombach alcançando 0.81, 0.74, e
0.59

nas

dimensões

de

exaustão

emocional,

eficácia

profissional e

cinismo,

respectivamente (Carlotto e Câmara, 2006).
Os dados foram tabulados no programa excel, analisados e correlacionados pelo
programa estatístico EpiAnalysis, versão 2.2.2.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao todo participaram do estudo 176 acadêmicos do curso de Medicina da FACIMED,
dos quais 45 estavam no 2º período, 31 no 4º período, 46 no 6º período e 54 no 8º
período.

Sendo que 76 eram do gênero masculino e 100 do gênero feminino, tendo

como distribuição 17 homens e 28 mulheres para o 2º período, 14 homens e 17
mulheres para o 4º período, 18 homens e 28 mulheres para o 6º período, e 27 homens e
27 mulheres para o 8º período (Tabela1), não havendo significância estatística entre a
correlação de idade e SB. Os acadêmicos também foram questionados sobre sua
residência oficial durante o período de aulas era a mesma do agregado familiar, sendo
que 62 alunos responderam que sua residência oficial em período de aulas era a mesma
do seu agregado familiar, dos quais 22 eram do 2º período, 9 eram do 4º período, 11
eram do 6º período e 20 eram do 8º período.

Tabela 1 Distribuição de frequência de gênero por período.

PERIODO

2

MASC

%

FEM

%

Total

%

17

(37.8)

28

(62.2)

45

(100.0)
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4

14

(45.2)

17

(54.8)

31

(100.0)

6

18

(39.1)

28

(60.9)

46

(100.0)

8

27

(50.0)

27

(50.0)

54

(100.0)

Total

76

(43.2)

100

(56.8)

176

Do total de 176 alunos, 19 alegaram trabalhar, sendo 6 no 2º período, nenhum no
4º período, 3 no 6º período e 10 no 8º período. Em relação à bolsa de estudos, um total
de 36 alunos responderam que se beneficiavam de alguma bolsa de estudo sendo 4 no 2º
período, 9 no 4º período, 7 no 6º período e 16 no 8º período. Um total de 11 estudantes
afirmaram que tem pai e/ou a mãe desempregado, sendo 4 no 2º período, 2 no 4º
período, 1 no 6º período e 4 no 8º período.
Em se tratando de outras formações acadêmicas, foi questionado se o acadêmico
já foi matriculado em outros cursos superiores, ao total 57 responderam que sim, dos
quais 18 eram do 2º período, 8 eram do 4º período, 9 eram do 6º período e 22 eram do
8º período. Além disso, os acadêmicos foram questionados se possuíam licenciatura ou
bacharelado, um total de 29 acadêmicos responderam que sim, sendo que 11 eram do 2º
período, 2 do 4º período, 3 do 6º período e 13 do 8º.
Os acadêmicos também foram questionados sobre dificuldade de dormir durante
o período letivo, 67 acadêmicos responderam que sim, dos quais 18 eram do 2º período,
12 eram do 4º período, 18 eram do 6º período e 19 eram do 8º período. Quanto à prática
de esportes, 95 responderam que praticavam algum esporte durante o período letivo, dos
quais 17 eram do 2º período, 22 do 4º período, 22 do 6º período, e 34 eram do 8º
período. Em relação à prática de atividades culturais durante o período letivo, 68
responderam que sim, dos quais 14 eram do 2º período, 8 do 4º período, 19 do 6º
período e 27 do 8º período. Em relação à prática de atividade voluntária, 27
responderam que realizam alguma atividade voluntária durante o período letivo, 3 eram
do 2º período, 7 eram do 4º período, 6 do 6º período, 11 do 8º período.
Ao analisarmos as variáveis psicossociais politômicas, foi solicitado aos alunos
que respondessem sete perguntas, com cinco níveis de respostas: péssima (1), má (2),
normal (3), boa (4) excelente (5), como demonstrado pela Tabela 2.
A primeira questão “como você avalia sua satisfação com o curso?”, no qual
nenhum aluno respondeu péssima, 2 (1,1%) alunos responderam má, 20(11,4%) normal,
99(56,3) responderam boa e 55(31%) responderam excelente. A segunda pergunta
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“como você avalia suas expectativas quanto ao 1º emprego”, no qual nenhum aluno
respondeu péssima, 1 (0,6%) aluno respondeu má, 26 (14,9%) responderam normal, 93
(53,4%) respondeu boa e 54 (31%) respondeu excelente. A terceira pergunta “como
você avalia suas relações com os colegas de curso”, 1 (0,6%) respondeu péssima, 4
(2,3%) alunos responderam má, 44 (25,1%) responderam normal, 93 (53,1%)
responderam boa e 33 (18,9%) responderam excelente. A quarta pergunta “como você
avalia suas relações com seus familiares?”, nenhum aluno respondeu péssima, 1 (0,6%)
respondeu má, 12 (6,8%) respondeu normal, 58 (33%) respondeu boa e 105 (59,7%)
respondeu excelente. A quinta pergunta “como você avalia suas relações amizade/vida
social?”, 1 (0,6%) aluno respondeu péssima, 3 (1,7%) responderam má, 31 (17,6%)
responderam normal, 76 (43,2%) responderam boa e 65 (36,9%) responderam
excelente. A sexta pergunta “como você avalia sua vida afetiva (namorado/a,
companheiro/a, cônjuge)?”, 10 (5,8%) responderam péssima, 8 (4,7%) responderam má,
38 (22,1%) responderam normal, 55 (32%) responderam boa e 61 (35,5%) responderam
excelente. A última pergunta “como você avalia sua auto-estima?”, 1 (0,6%) aluno
respondeu péssima, 16 (9,1%) respondeu má, 45 (25,6%) respondeu normal, 71 (40,3%)
respondeu boa e 43 (24,4%) respondeu excelente.

Tabela 2 Variáveis psicossociais politômicas
PÉSSIMA
NUM %

MÁ
NORMAL
BOA
NUM % NUM % NUM %

EXCELENTE
NUM %

SATISFAÇÃO COM
O CURSO

0

0

2

1,1

20

11,4

99

56,3

55

31

EXPECTATIVAS
QUANTO AO 1º
EMPREGO

0

0

1

0,6

26

14,9

93

53,4

54

31

SATISFAÇÃO COM
OS COLEGAS

1

0,6

4

2,3

44

25,1

93

53,1

33

18,9

RELAÇÃO COM
FAMILIARES
RELAÇÕES DE
AMIZADE/VIDA
SOCIAL*

0

0

1

0,6

12

6,8

58

33

105

59,7

1

0,6

3

1,7

31

17,6

76

43,2

65

36,9

10 5,8
8
4,7 38 22,1 55
32
61
35,5
VIDA AFETIVA
AUTO ESTIMA
1
0,6 16 9,1 45 25,6 71 40,3 43
24,4
NUM= quantidade de alunos que assinalaram essa resposta à pergunta; %= porcentagem destes
alunos; *houve significância estatística quando correlacionado com SB, p= 0,008.
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Analisando as dimensões de Burnout para esta amostra, a dimensão Exaustão
Emocional apresentou média de 2,81 com desvio padrão (DP) de 1,34, que indica
desgaste emocional pelos alunos entre “algumas vezes” e “regularmente”. Na
Descrença, a média obtida foi de 1,13 com DP de 1,18, indicando sentimento de pouca
confiança no ensino “quase nunca”. Em relação à Eficácia Profissional, a média obtida
foi de 4,67 com DP de 0,89, demonstrando que o aluno sente-se competente enquanto
estudante entre “bastantes vezes” e “quase sempre”.
Os níveis apresentados no trabalho de Maroco e Tecedeiro (2009) determinam
que na sua versão original a MBI-SS permita calcular, pela soma dos itens respectivos,
os scores de exaustão, descrença e eficácia profissional. Um indivíduo é diagnosticado
com a síndrome de burnout, relativamente ao seu grupo, se simultaneamente se
encontrar acima do percentil 66 dos scores de exaustão e descrença e abaixo do
percentil 33 dos scores de realização profissional.
Dentre os acadêmicos pesquisados pôde-se observar 16 alunos com SB (9,1%),
dos quais 4 são do primeiro período (8,9%), 6 do quarto período (19,4%), 5 do sexto
período (10,9%) e 1 do oitavo período (1,9%) (Tabela 3). Dentre todas as variáveis
analisadas as únicas que se correlacionaram com SB, p <0,05, foram “praticar atividade
cultural durante o período letivo” e “como você avalia suas relações amizade/vida
social” com valor p=0,02 e p= 0,008 respectivamente. Em um estudo semelhante,
realizado na Universidade Federal de Sergipe por Costa et al. (2012), foi encontrada
uma prevalência de 10,3%, que estava associada a três fatores, que seriam: falta de
confiança na aquisição de competências, não ver o curso como uma fonte de prazer e
sentir-se desconfortável em atividades acadêmicas. Foram aventadas hipóteses para as
diferenças entre os fatores associados, talvez pela localização geográfica, a menor
concorrência para o ingresso à faculdade e as expectativas quanto ao mercado de
trabalho local, entretanto essas hipóteses não eram validas e/ou não puderam ser
testadas.
Também diferente de outros trabalhos analisados, não houve correlação de SB
com o sexo dos participantes, a maioria dos estudos traz que o sexo feminino se
correlaciona estatisticamente com a síndrome, e alguns poucos trazem o sexo
masculino. Da mesma maneira, não se pôde observar significância estatística entre SB e
idade, o que difere de outros artigos que trazem uma maior prevalência desta síndrome
em estudantes mais jovens.
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Paradoxalmente ao inquirido no projeto de pesquisa, houve surpresa ao
encontrar uma prevalência maior nos períodos 2º 4º e 6º, e menor no 8º período,
diferindo-se do esperado, que a síndrome fosse mais prevalente nos períodos mais
avançados em decorrência da maior dificuldade das matérias e maior cobrança. Pode ser
que a inexperiência dos acadêmicos, associada ao contraste da vida escolar e vida
universitária possa ter um efeito determinante sobre estes números. Outra hipótese
aventada foi a de que a Facimed passa por um período de transição entre o método
tradicional de ensino e o PBL, estando apenas o 8º período no método tradicional, os
períodos 4º e 6º em um período de transição denominado TBL e o 2º período já no
modelo PBL propriamente dito, talvez essa mudança no estilo ensino-aprendizagem
possa ter relação com a prevalência distinta da encontrada em outros trabalhos,
entretanto não se pôde confirmar estatisticamente nenhum fator que desencadeasse tal
distribuição.

Tabela 3 Prevalência de SB por período
PERIODO

NÃO

%

SIM

2

41

(91.1)

4

4

25

(80.6)

6

41

8
Total

%

Total

%

(8.9)

45

(100.0)

6

(19.4)

31

(100.0)

(89.1)

5

(10.9)

46

(100.0)

53

(98.1)

1

(1.9)

54

(100.0)

160

(90.9)

16

(9.1)

176

CONCLUSÕES

A partir do estudo realizado, concluiu-se que a Prevalência da SB nos
acadêmicos de Medicina da Facimed é de 9,1% (16 alunos), estando dentro da
prevalência estimada através de estudos por Galán et al. (2011) que foi de 2 a 52%.
Por fim, considerando o acadêmico de medicina como um profissional médico
em potencial, e todas as consequências inerentes à SB, que onera financeiramente,
emocionalmente e psicologicamente o profissional faz-se necessária atenção especial a
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esta síndrome, principalmente propondo medidas de controle e tratamento ainda no
início, quebrando este círculo vicioso e todas as suas consequências.
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QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PORTADORES DE
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA SUBMETIDOS À
HEMODIÁLISE EM CACOAL-RO
QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC RENAL INSUFFICIENCY
SUBMITTED TO HEMODIALYSIS IN CACOAL-RO
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RODRIGUES, Alex Miranda 4

RESUMO
A doença renal é um grande problema de saúde pública, com elevadas taxas de
morbidade e mortalidade e impacto negativo sobre a qualidade de vida. A qualidade de
vida relacionada à saúde (QVRS), é definida como a percepção da pessoa de sua saúde
pela avaliação subjetiva dos sintomas, satisfação e adesão ao tratamento. A doença renal
reduz acentuadamente o funcionamento físico e profissional e a percepção da própria
saúde e com impacto negativo sobre os níveis de energia e vitalidade, o que pode
reduzir ou limitar as interações sociais e causar problemas relacionados à saúde mental
do indivíduo. Estudo de caráter descritivo e transversal com objetivo de avaliar a
qualidade de vida dos pacientes portadores de insuficiência renal crônica (IRC)
submetidos à hemodiálise em Cacoal-RO, mediante aplicação do SF-36, um
instrumento que avalia as características sociodemograficas e a qualidade de vida,
contemplando os seguintes domínios - aspectos sociais, capacidade funcional, aspectos
emocionais, dor, estado geral de saúde, limitação por aspectos físicos, saúde mental e
vitalidade. Foram incluídos 51 pacientes com diagnóstico de insuficiência renal crônica
atendidos no Centro de Diálise de Cacoal – RO, no período de 14 de janeiro de 2016 a
19 de julho de 2016. A qualidade de vida demonstrada pelas diversas dimensões
observadas foi similar à observada na literatura médica. O grupo de pacientes que
relatou religião evangélica teve escores melhores nas variáveis aspectos sociais,
capacidade funcional, aspectos emocionais, dor, estado geral de saúde, limitação por
aspectos físicos, saúde mental, vitalidade quando comparados com os de religião
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relatada católica. Os pacientes residentes em Cacoal tiveram escores melhores nos
domínios, estado geral de saúde e aspectos sociais, sem diferenças nos outros domínios.
Os pacientes com tempo de hemodiálise inferior a 36 meses tiveram melhores escores
no domínio Vitalidade. Não houve diferença nos domínios quanto aos gêneros. A
religião desempenha um papel expressivo na vida social do individual, afetando os
escores nos domínios estudados nesta pesquisa. Adicionalmente, o tempo de
hemodiálise e a realização do procedimento no mesmo município de moradia foram
fatores relacionados a melhores desempenhos em alguns domínios. A religiosidade,
realização da hemodiálise no município de moradia e tempo de hemodiálise
influenciaram
na
qualidade
de
vida
na
amostra
estudada.
Palavras-Chave: Insuficiência renal crônica. Qualidade de vida. Hemodiálise.

ABSTRACT
End stage kidney failure is a major public health problem, with high morbidity and
mortality rates and a negative impact on quality of life. Health-related quality of life
(HRQoL) is defined as the person's perception of their health by subjective assessment
of symptoms, satisfaction, and adherence to treatment. End stage kidney failure heavily
reduces physical and occupational functioning and perception of one's health and has a
negative impact on energy and vitality levels, which can reduce or limit social
interactions and cause problems related to the individual's mental health. A descriptive
and cross-sectional study aimed at evaluating the quality of life of patients with chronic
renal failure (CKD) submitted to hemodialysis in Cacoal-RO, using SF-36, an
instrument that evaluates social and demographic characteristics of patients and quality
of life. Covering the following domains - social aspects, functional capacity, emotional
aspects, pain, general health, limitation by physical aspects, mental health and vitality.
Fifty - one patients with a diagnosis of chronic renal insufficiency attended at the
Cacoal - RO Dialysis Center were enrolled from January 14, 2016 to July 19, 2016.
The quality of life observed in such dimensions was similar in medical literature. .The
group of patients who reported evangelical religion had better scores on the social
aspects variables , Functional capacity, emotional aspects, pain, general state of health,
limitation by physical aspects, mental health, vitality when compared with those of
related Catholic religion. Patients residing in Cacoal had better scores in the general
health and social aspects domains, with no differences in the other domains. Patients
with hemodialysis time of less than 36 months had better scores in the Vitality domain.
There was no difference in genotype domains. Religion plays an expressive role in the
social life of the individual, affecting the scores in the domains studied in this research.
Additionally, the time of hemodialysis and the performance of the procedure in the
same municipality of residence were factors related to better performance in some
domains. The religiosity, accomplishment of hemodialysis in the municipality of
housing and time of hemodialysis had an influence on the quality of life in the sample
studied.
Keywords : Chronic renal failure. Quality of life. Hemodialysis.
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INTRODUÇÃO
O paciente crônico em terapia renal substitutiva apresenta limitações no seu
cotidiano e vivenciam inúmeras perdas e alterações de ordem física, emocional e social.
Essas mudanças acabam por modificar os seus hábitos e interferindo na qualidade de
vida.
De acordo com o último Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia existem
mais de 90 mil brasileiros em diálise, sendo 90% em hemodiálise, com um custo anual
de dois bilhões de reais. Na última década, houve um aumento de mais de 100% no
número de pacientes em diálise. O tratamento hemodialítico três vezes por semana, traz
aos renais crônicos repercussões nos contextos biopsicossociais de suas vidas. Quando a
diálise surgiu, tinha-se como preocupação exclusiva prolongar à sobrevida do renal
crônico, diferente dos dias atuais em que se destaca atenção especial a qualidade de vida
destes pacientes. A depressão é a complicação do humor, autoimagem prejudicada e
sentimentos pessimistas,

além de queixas fisiológicas como distúrbio de sono,

alterações de apetite e peso, diminuição de interesse sexual, entre outros.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS, o conceito de
qualidade de vida (QV) é definido como: “a percepção do indivíduo de sua posição na
vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus
objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (BITTENCOURT et al, 2004).
O aumento das doenças crônico-degenerativas entre a população é um fato
conhecido e tem levado a muitas discussões sobre a questão. O cuidado à saúde de
pessoas com essas doenças tem sido geralmente um problema na área de saúde,
abrangendo várias dimensões e representando um desafio a ser enfrentado no dia a dia,
tanto para aqueles que vivenciam a situação quanto para os cuidadores, como a equipe
de saúde. Entre essas doenças está a insuficiência renal crônica (IRC), considerada uma
condição sem alternativas de melhoras rápidas, de evolução progressiva, causando
problemas médicos, sociais e econômicos, interferindo diretamente na QV dos pacientes
(Terra 2007)
A Insuficiência Renal Crônica (IRC) pode ser definida como uma síndrome em
que há perda progressiva, e geralmente, irreversível, da função renal. Embora essa
definição não faça menção à quantidade de função renal perdida, costuma-se usar a
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classificação

“leve”,

“moderada”,

“grave”,

ou “terminal”,

conforme o grau de

diminuição da filtração glomerular (Barros 1999)
Para (MARTINS, 2005) a doença renal é considerada um grande problema de
saúde pública, e tem causado elevadas taxas de morbidade e mortalidade e, além disso,
tem impacto negativo sobre a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS), que é
definida como a percepção da pessoa de sua saúde por meio de uma avaliação subjetiva
de seus sintomas, satisfação e adesão ao tratamento proposto pelo médico.
A doença renal reduz acentuadamente o funcionamento físico e profissional e a
percepção da própria saúde e tem um impacto negativo sobre os níveis de energia e
vitalidade, o que pode reduzir ou limitar as interações sociais e causar problemas
relacionados à saúde mental do indivíduo (DUARTE et al, 2003)

OBJETIVOS
Descrever o impacto na qualidade de vida dos pacientes portadores de
insuficiência renal crônica, submetidos à hemodiálise no município de Cacoal-RO.

METODOS
Desenho do estudo: Estudo quantitativo de corte transversal, com coleta de dados
primários, realizada no período de 14 de janeiro - 19 de julho de 2016.
População do estudo: A amostra foi constituída de 51 sujeitos maiores de 18 anos,
submetidos a tratamento por hemodiálise no Centro de Diálise de Cacoal, que
realizavam o procedimento de hemodiálise 3 vezes por semana na cidade de Cacoal RO.
Procedimento de pesquisa: O total de 194 pacientes atendidos pelo Centro de Diálise de
Cacoal, foi convidado a participar do estudo, sendo que destes 51 anuiram a participar
do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclareceido - TCLE. Os
dados socio-demográficos e de qualidade de vida foram coletados através de entrevista
dos pacientes pelos pesquisadores. Foi utilizado o questionário SF-36 já validado para
mensuração de qualidade de vida. Essa pesquisa foi autorizada pelo comitê de ética e
pesquisa da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal.

109

Revista Científica FACIMED, v5, n2, Ago/Dez. 2016
ISSN 1982-5285 – Artigo original

Análise de dados: Os dados coletados forma compilados em um banco de dados feito no
software MS-EXCELL, e posteriormente submetidos a análise estatística por meio do
software Epi-Info 7.0.
RESULTADOS
Foram incluídos 51 pacientes com diagnóstico de insuficiência renal crônica e
que fazem hemodiálise sendo atendidos no Centro de Diálise de Cacoal, Rondônia e
potencialmente elegíveis para integrar o estudo no período de 14 de janeiro a 19 de
julho de 2016. Todos os 51 pacientes foram submetidos à avaliação inicial e nenhum
paciente foi excluído do estudo.
Quanto às características clínicas dos pacientes quando à inclusão no estudo, os
grupos eram comparáveis quanto ao sexo, idade, religião, capacidade funcional,
limitação por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais,
aspectos emocionais, saúde mental, tempo de hemodiálise e cidade.
Tabela 1 Características clínicas dos 51 pacientes com insuficiência renal crônica
tratados com hemodiálise no Centro de Diálise de Cacoal, 14 de janeiro a 19 de julho de
2016.
Característica
Número de Pacientes (%)
Sexo
Masculino
Feminino
Idade
<40 anos
>40 anos
Religião
Católico
Evangélico
Tempo de Hemodiálise
Média (±DP) em meses
<36 meses
>36 meses
Cidade
Cacoal
Outros municípios

30(58,8%)
21(41,2%)
9(17,6%)
42(82,4%)
31(60,8%)
20(39,2%)
35,7(±30,4)
31(60,8%)
20(39,2%)
13(25,5%)
38(74,5%)

Foram avaliados 51 pacientes onde 13 pacientes são do município de Cacoal e
38 de municípios vizinhos, 9 pacientes tem menos que 40 anos e 42 tem mais que 40
anos, 31 pacientes são católicos e 20 evangélicos, 31 pacientes fazem hemodiálise a
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mais de 36 meses e 20 pacientes fazem menos de 36 meses, 13 pacientes são de Cacoal
e 38 de municípios vizinhos (Tabela 1).
Os escores médios das dimensões avaliadas pelo SF-36 estão apresentados na
Tabela 2, sendo que as dimensões com os menores valores obtidos foram aspectos
físicos e emocionais. Esses achados são semelhantes aos descritos em outros países.
Nossos resultados foram semelhantes àqueles descritos, em pacientes brasileiros. Por
outro lado, Meyer et al., em pacientes holandeses, obtiveram menores escores nas
dimensões de capacidade funcional e vitalidade. É importante frisar que essas
dimensões avaliam principalmente o desempenho nas atividades diárias e de trabalho, a
sensação de desânimo e falta de energia que são sintomas frequentes em pacientes
renais crônicos.
Tabela 2 Escores das dimensões do questionário SF-36 nos 51 pacientes com
insuficiência renal crônica tratados com hemodiálise no Centro de Diálise de Cacoal, 14
de janeiro a 19 de julho de 2016.
Dimensões

Média ±DP

Variação

40 ± 37,56

0 - 100

Aspectos físicos

14,12 ± 27,03

0 - 100

Dor

58,77 ± 32,16

0 - 100

Estado geral de saúde

46,98 ± 19,94

10 - 87

Vitalidade

46,86 ± 21,23

0 - 75

Aspectos sociais

53,76 ± 32,53

0 - 100

Aspectos emocionais

23,14 ± 33,11

0 - 100

Saúde mental

48,32 ± 28,23

0 - 100

Capacidade funcional

As variáveis, aspectos sociais, capacidade funcional, dor, estado geral de saúde,
limitação por aspectos físicos, saúde mental, vitalidade quando comparadas com a
variável

religião

(CATÓLICO,

EVANGÉLICO),

tiveram como

resultado

uma

relevância estatística em ambos os grupos (Tabela 3), corroborando com alguns estudos
como o de Hellern, Notaker e Gaarder (2000) onde afirmam que, no mundo atual, a
religião ainda desempenha um papel bastante expressivo na vida social do individual,
afetando seus aspectos físicos e emocionais.

111

Revista Científica FACIMED, v5, n2, Ago/Dez. 2016
ISSN 1982-5285 – Artigo original

Embora Frankl (1992) tenha afirmado que o objetivo da religião é a salvação da
alma e não a cura, a mesma pode, por efeito colateral, proporcionar bem-estar
psicológico, pois o ser humano religioso ancora a sua existência no Absoluto. Dessa
forma, pode-se interpretar que a religiosidade seja um fator de proteção. Nesse sentido,
a religiosidade poderia oferecer bem-estar ao sujeito.
Entretanto, não se pode conceber que a ausência de religiosidade deva conduzir
a doenças (FRANKL, 1991), mas apenas pode-se compreender que a religiosidade pode
constituir-se apenas fator de proteção ou mesmo de enfrentamento diante das
adversidades da vida.
Tabela 3 Comparação entre religião católica e evangélica nos 51 pacientes com
insuficiência renal crônica tratados com hemodiálise no Centro de Diálise de Cacoal, 14
de janeiro a 19 de julho de 2016.
Analise comparativa
das variáveis

Católicos (n=31)

Evangélicos
(n=20)

P

18,12(±28,07)

30,91(±39,19)

0,34

37,50(±26,18)

87,50(±24,70)

<0,001

21,93(±29,71)

68,00(±31,00)

<0,001

48,50(±30,60)

74,70(±28,36)

<0,001

39,74(±17,16)

58,20(±19,04)

<0,001

5,64(±11,45)

27,25(±37,64)

0,004

36,91(±22,63)

66,00(±27,32)

<0,001

40,16(±19,25)

57,25(±20,35)

0,003

Aspectos emocionais
Média (±DP)
Aspectos sociais
Média (±DP)
Capacidade funcional
Média (±DP)
Dor
Média (±DP)
Estado geral de saúde
Média (±DP)
Limitação por aspectos
físicos
Média (±DP)
Saúde mental
Média (±DP)
Vitalidade
Média (±DP)

Grupo 1 = Católicos, Grupo 2 = Evangélico.
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Tabela 4 Comparação nas dimensões da qualidade de vida do instrumento SF-36 de
acordo com local de moradia nos 51 pacientes com insuficiência renal crônica tratados
com hemodiálise no Centro de Diálise de Cacoal, 14 de janeiro a 19 de julho de 2016.
Analise comparativa
das variáveis

Residentes em
Cacoal (n=18)

Residentes fora de
Cacoal (n=38)

P

23,58(±35,36)

22,98(±32,80)

0,96

68,46(±38,33)

48,73(±29,18)

0,07

44,23(±38,37)

38,55(±37,55)

0,48

67,76(±30,23)

55,69(±32,69)

0,29

57,61(±16,60)

43,34(±19,86)

0,02

19,61(±30,98)

12,23(±25,72)

0,38

52,26(±25,48)

46,97(±29,30)

0,57

48,46(±22,20)

46,31(±21,17)

0,67

Aspectos emocionais
Média (±DP)
Aspectos sociais
Média (±DP)
Capacidade funcional
Média (±DP)
Dor
Média (±DP)
Estado geral de saúde
Média (±DP)
Limitação por aspectos
físicos
Média (±DP)
Saúde mental
Média (±DP)
Vitalidade
Média (±DP)

Grupo 1 = Cacoal, Grupo 2 = Municípios vizinhos.

Em relação à cidade de origem dos pacientes, somente o domínios estado geral
de saúde teve relevância significativa, com uma tendência de diferença em relação aos
aspectos sociais, porém sem significância estatística. Os outros domínios não foram
estatisticamente relevantes (Tabela 4).

113

Revista Científica FACIMED, v5, n2, Ago/Dez. 2016
ISSN 1982-5285 – Artigo original

Comparando o tempo de hemodiálise com os domínios, a Vitalidade teve
significância estatística. Podemos dizer que os aspectos sociais, o estado geral de saúde
e a saúde mental também tiveram impacto, porem de menor relevância (Tabela 5).
Tabela 5 Comparação nas dimensões da qualidade de vida do instrumento SF-36 de
acordo com o tempo de hemodiálise nos 51 pacientes com insuficiência renal crônica
tratados com hemodiálise no Centro de Diálise de Cacoal, 14 de janeiro a 19 de julho de
2016.
Analise comparativa
das variáveis

Tempo de
hemodiálise menor
que 36 meses (n=31)

Tempo de
hemodiálise maior
ou igual a 36
meses (n=20)

P

49,56(±8,84)

49,75(±13,33)

0,89

19,28(±29,63)

30,07(±37,98)

0,29

47,15(±29,24)

61,37(±35,16)

0,09

36,83(±37,05)

45,00(±39,66)

0,37

54,21(±28,67)

63,55(±36,34)

0,39

43,20(±19,59)

52,25(±20,12)

0,14

14,66(±24,10)

14,00(±32,01)

0,29

42,48(±26,39)

56,30(±29,99)

0,10

42,00(±19,54)

53,25(±22,49)

0,03

Idade
Média (±DP)
Aspectos emocionais
Média (±DP)
Aspectos sociais
Média (±DP)
Capacidade funcional
Média (±DP)
Dor
Média (±DP)
Estado geral de saúde
Média (±DP)
Limitação por aspectos
físicos
Média (±DP)
Saúde mental
Média (±DP)
Vitalidade
Média (±DP)

Grupo 1= até 3 anos de hemodiálise, Grupo 2 = mais de 3 anos de hemodiálise.
Não houve significância estatística na comparação entre os gêneros (Tabela 6).
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Tabela 6 Comparação nas dimensões da qualidade de vida do instrumento SF-36 de
acordo com gênero nos 51 pacientes com insuficiência renal crônica tratados com
hemodiálise no Centro de Diálise de Cacoal, 14 de janeiro a 19 de julho de 2016.
Análise comparativa
das variáveis

Homens (n=31)

Mulheres (n=20)

P

17,14(±29,38)

32,43(±40,44)

0,26

52,08(±32,48)

56,37(±33,27)

0,62

33,70(±34,95)

49,75(±40,24)

0,14

60,98(±33,10)

55,35(±31,17)

0,66

46,19(±18,68)

48,20(±22,18)

0,70

8,38(±17,09)

23,00(±36,39)

0,18

49,69(±29,01)

46,20(±27,56)

0,59

48,38(±21,03)

44,50(±21,87)

0,60

Aspectos emocionais
Média (±DP)
Aspectos sociais
Média (±DP)
Capacidade funcional
Média (±DP)
Dor
Média (±DP)
Estado geral de saúde
Média (±DP)
Limitação por aspectos
físicos
Média (±DP)
Saúde mental
Média (±DP)
Vitalidade
Média (±DP)

Grupo 1 = Homens, Grupo 2 = Mulheres.

DISCUSSÃO
Como visto a presença de doença crônica, necessidade de um tratamento
contínuo por um longo período, idade avançada e presença de comorbidades constituem
fatores importantes na determinação da qualidade de vida dessa população. A interação
entre esses fatores, presentes em diferentes graus de intensidade em um dado paciente,
pode explicar em parte a heterogenicidade dos resultados encontrados.
Nosso trabalho, assim como o de outros autores, demonstrou clara redução da
qualidade de vida de pacientes renais crônicos. Vale ressaltar que o conceito de
qualidade de vida, assim como seus instrumentos de avaliação, ainda está em processo

115

Revista Científica FACIMED, v5, n2, Ago/Dez. 2016
ISSN 1982-5285 – Artigo original

de desenvolvimento. Vários estudos têm tentado identificar as melhores condições para
aplicação desses instrumentos e possíveis utilidades dos resultados no curso do
atendimento aos pacientes renais crônicos
O modo como cada paciente vive e se relaciona com a IRC é sempre único e
pessoal, dependente de vários fatores, como o perfil psicológico, as condições
ambientais e sociais e o apoio familiar. O enfrentamento da doença é influenciado pelas
percepções da qualidade de vida de cada indivíduo.

CONCLUSÃO
A presença de uma doença crônica está associada à piora da qualidade de vida
de uma população. Alguns autores demonstraram redução da qualidade de vida de
pacientes com insuficiência renal, quando comparados à população geral. Nesse
trabalho, não foi possível essa comparação, uma vez que não existem dados de
qualidade de vida da população brasileira analisada pelo SF-36. Várias condições
podem interferir nesta percepção, tais como: idade, tempo de tratamento, presença de
comorbidades, intercorrências recentes durante tratamento dialítico, condições essas
bastante frequentes na população estudada.
Uma das variáveis analisada no presente estudo foi a religião, sendo observada um
papel expressivo da religião na vida social do individual, afetando os escores nos
domínios estudados nesta pesquisa. Adicionalmente, o tempo de hemodiálise e a
realização do procedimento no mesmo município de moradia foram fatores relacionados
a

melhores

desempenhos em alguns domínios.

A religiosidade,

realização

da

hemodiálise no município de moradia e tempo de hemodiálise influenciaram na
qualidade de vida na amostra estudada.
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QUALIDADE DOS ESFIGMOMANÔMETROS ANEROIDES
UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES DO
SUS DE CACOAL – RO
QUALITY OF ANEROID SPHYGMOMANOMETERS USED BY HEALTH
PROFESSIONALS IN THE UNITS OF THE SUS CACOAL – RO

SILVA, Jhnenifer Balbinot1
TRUBIAN, Fernanda Cristina2
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RODRIGUES, Alex Miranda4

RESUMO
A pressão arterial é uma variável clínica de grande importância médica, e sua mensuração
correta depende da medida precisa da pressão arterial. A presente pesquisa analisou a
qualidade dos esfigmomanômetros aneroides utilizados nos serviços ambulatoriais e
hospitalares do SUS de Cacoal-RO. Trata-se de um estudo transversal em que foram
analisados 54 esfigmomanômettros em uso nos serviços de saúde de Cacoal-RO. Os aparelhos
foram analisados quanto às condições físicas e calibração. Dos aparelhos analisados 37,04%
estavam em uso em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 62,96% em Serviços Hospitalares.
As condições físicas dos aparelhos foram analisadas por meio de exame direto dos mesmos e
a calibração foi aferida contra uma coluna de mercúrio, verificando a concordância dos
valores a cada 20 mmHg, a partir de 0mmHg até 240mmHg. Ao verificar o estado de
conservação dos manguitos, 70,37% apresentaram-se limpos e 81,48% íntegros. Do total de
esfigmomanômetros, 79,63% encontravam-se descalibrados. A maior parte das medidas não
fidedignas foi realizada nos serviços hospitalares (p<0,001). A partir dos resultados obtidos,
conclui-se que a maioria dos esfigmomanômetros dos serviços do SUS de Cacoal não está
calibrada adequadamente, principalmente nos serviços hospitalares, o que pode levar a
avaliações incorretas da pressão arterial comprometendo os diagnósticos e as condutas
médicas decorrentes desta variável. Nossos resultados refletem a necessidade de melhorias na
qualidade dos esfigmomanômetros aneroides utilizados nas unidades do SUS de Cacoal-RO.
Palavras-chave: Esfigmomanômetro, qualidade, calibração.
ABSTRACT

Blood pressure is a clinical variable of great medical importance, and its correct measurement
depends on the precise measurement of blood pressure. This research examined the quality of
aneroid sphygmomanometers used in outpatient and hospital services SUS Cacoal-RO. This is
a cross-sectional study that analyzed 54 sphygmomanometer in use in health services Cacoal1
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RO. The devices were analyzed for physical conditions and calibration. The devices analyzed
37.04% of the devices were in use in Basic Health Units (UBS) and 62.96% in Hospital
Services. The physical conditions of the devices were analyzed by direct examination of the
same and the calibration was checked against a mercury column, checking the correlation
values every 20 mmHg from 0mmHg to 240mmHg. When checking the state of conservation
of cuffs, 70.37% presented themselves clean and 81.48% intact. Of the total
sphygmomanometers, 79.63% are uncalibrated. The most unreliable measurements was
performed in hospital services (p <0.001). From the results, it is concluded that most
sphygmomanometers of Cacoal SUS services is not properly calibrated, especially in hospital
services, which can lead to incorrect assessments of blood pressure compromising diagnoses
and medical procedures resulting from this variable. Our results reflect the need for
improvement in the quality of aneroid sphygmomano meters used in SUS units Cacoal-RO.
Keywords: sphygmomanometer, quality, calibration.

INTRODUÇÃO
A pressão arterial é a força exercida pelo sangue sobre as paredes dos vasos, sofrendo
mudanças contínuas durante todo o tempo dependendo das atividades, da posição do
indivíduo e das situações, e tem a finalidade de promover uma boa perfusão dos tecidos.
(PORTO, 2008, p. 256).
Segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão (2010, p. 1), a hipertensão arterial
sistêmica tem alta prevalência e baixas taxas de controle, sendo considerada um dos principais
fatores de risco modificáveis e um importante problema de saúde pública.
A mesma diretriz afirma que vários estudos clínicos demonstram que a detecção, o
tratamento e o controle da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) são fundamentais para a
redução dos eventos cardiovasculares. Conclui-se assim, que a pressão sanguínea arterial é
um importante indicador de saúde e que sua medida é um aspecto fundamental da semiologia
clínica, sendo sua acurácia determinante para o diagnóstico e avaliação de várias condições de
saúde altamente prevalentes e incidentes.
De acordo com Bates (2010, p. 335), a pressão arterial varia durante o ciclo cardíaco,
atingindo um pico máximo na sístole e diminuindo na diástole, são esses os níveis medidos
pelo esfigmomanômetro.
A VI Diretriz Brasileira de Hipertensão (2010, p. 14), admite como hipertensão
arterial níveis pressóricos iguais ou maiores que 140 mmHg para a pressão arterial sistólica e
90mmHg para a diastólica. Considera ainda, o diagnóstico de hipertensão pela detecção de
níveis elevados e sustentados de PA pela medida casual.
119

Revista Científica FACIMED, v5, n2, Ago/Dez. 2016
ISSN 1982-5285 – Artigo original

A medida da PA deve ser realizada em toda avaliação por médicos de qualquer
especialidade e demais profissionais da saúde. O III Consenso de Hipertensão Arterial (1999,
p. 257) complementa ainda que a medida da pressão arterial seja o elemento-chave para o
estabelecimento do diagnóstico da hipertensão arterial.
Os níveis pressóricos são parâmetros indispensáveis na investigação diagnóstica, e seu registro
faz parte obrigatória do exame clínico. A pressão arterial deve ser aferida em todas as idades e, apesar
das dificuldades técnicas, deve ser realizada mesmo nos recém-nascidos e nas crianças menores.
(PORTO, 2008, p. 256).

Dessa forma, de acordo com o estudo realizado por GUSMÃO et al. (2011, p. 35), o
diagnóstico e a avaliação do tratamento da hipertensão arterial dependem, fundamentalmente,
da medida correta da pressão arterial.
Esse mesmo estudo de GUSMÃO et al. (2011, p. 34) acrescenta que vários fatores
influenciam esse procedimento e podem levar ao diagnóstico incorreto de normotensão em
indivíduos hipertensos, privando-os de receber tratamento adequado e colocando-os em maior
risco de desenvolver lesão em órgãos-alvo, e ao diagnóstico incorreto de hipertensão em
normotensos, submetendo-os a tratamento desnecessário.
Sendo assim, verifica-se a necessidade de se realizar a medida da pressão arterial de
modo adequado, levando em conta os aspectos selecionados por Puccini e Hilário (2008, p.
120), em que a acurácia da medida envolve uma seleção adequada do manguito, que deve ter
comprimento suficiente para envolver a circunferência do membro e cobrir dois terços da
distância entre as duas articulações do membro. Além disso, o VI Joint National Committee
on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 1 (2004, p. 18)
afirma que o equipamento, se aneróide, mercúrio, ou eletrônico, deve ser inspecionado
regularmente e validado.
Quanto ao equipamento, o esfigmomanômetro pode ser fonte de erro quando não
estiver calibrado. A verificação da calibração do manômetro aneroide exige a testagem contra
aparelho de coluna de mercúrio usando conector em forma de Y. (HOLANDA et al., 1997, p.
435).
Portanto, o presente estudo objetivou avaliar os esfigmomanômetros aneróides dos
serviços de saúde pública de Cacoal, quanto às condições de uso, certificação e calibração,
com a finalidade de prevenir a aferição incorreta da pressão arterial e consequentemente
prevenirem danos futuros a saúde da população.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Esfigmomanômetro de coluna de mercúrio com T

Mesmo considerando o aparecimento de aparelhos de grande precisão, os manômetros
de mercúrio continuam sendo considerados os mais fidedignos para verificação da pressão
arterial. Sendo assim, como os manômetros aneroides são menos precisos, porém mais
utilizados na prática clínica, testou-se a calibração contra o manômetro de mercúrio por meio
de uma conexão em Y.

Ficha de Avaliação dos Esfigmomanômetros Aneroides

A Ficha de Avaliação

dos Esfigmomanômetros Aneroides tem por objetivo

proporcionar a identificação da qualidade do esfigmomanômetro da unidade, o que propiciará
a definição de um possível padrão para a ocorrência das variáveis nas unidades de saúde. A
ficha engloba vários aspectos para proporcionar o melhor entendimento da situação do
aparelho. Os pontos abordados são os seguintes:

1. Tipo de manguito: se adulto, pediátrico, obeso ou femoral;
2. Certificação: se apresenta selo obrigatório pelo INMETRO;
3. Situação do manguito: se está limpo ou sujo;
4. Condições do manguito: se está íntegro ou não íntegro;
5. Tipo de fechamento do manguito: se é de velcro ou haste de metal;
6. Condições de fechamento do manguito: se está limpo ou sujo/enferrujado;
7. Situação de fechamento do manguito: quando de metal, se íntegro, amassado,
entortado ou incompleto, quando de velcro, se aderente ou não aderente;
8. Condições da pera: se está íntegra, envelhecida ou rasgada;
9. Condições da extensão da borracha: se está íntegra ou não íntegra, limpa ou suja;
10. Condições da válvula de fechamento: se está em boas condições ou com
vazamentos;
11. Calibração: se está calibrado ou descalibrado.

Protocolo
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O estudo foi realizado nas Unidades de Saúde Pública de Cacoal e os dados foram
coletados após autorização da Secretaria de Saúde de Cacoal e diretor do Complexo Regional
de Cacoal, utilizando-se de ofício para a comunicação da pesquisa.
O projeto transcorreu-se nas seguintes fases:
1. Identificação dos aparelhos;
2. Certificação;
3. Estado de conservação;
4. Calibração.
Nas UBS, portando autorização do Secretário de Saúde, solicitou-se, a gerente de cada
unidade, os aparelhos que estavam em uso e os que não estavam em uso para avaliação.
No Complexo Regional de Cacoal, portando autorização do Diretor Geral, solicitou-se
à Gestão de Educação e Pesquisa autorização para execução do projeto em todos os setores
do complexo, solicitando aparelhos para o chefe específico de cada setor.
Só foram considerados certificados os esfigmomanômetros que apresentaram selo do
INMETRO
A verificação do estado de conservação foi feita através de exame direto de cada
aparelho incluído no estudo, observando-se os seguintes parâmetros:
1. Verificação do tipo de manguito – adulto, pediátrico, obeso ou femoral;
2. Avaliação da integridade do manguito, sendo o mesmo considerado não íntegro
quando estivesse rasgado ou apresentasse sujidade ao exame visual;
3. Avaliação do tipo de fechamento, se os mesmos apresentavam fechamento
satisfatório

nos níveis de pressão de insuflação mensurados, levando em

consideração o material de fabricação do manguito: velcro – se apresentavam
sujidade ao exame visual – ou haste de metal – se apresentavam sujidade,
ferrugem, se se encontravam amassadas ou incompletas;
4. Quanto à pera, foi avaliada sua íntegridade, se não apresentava rasgos, vazamentos
ou sujidade ao exame externo;
5. Avaliação da válvula de fechamento, observando o fechamento adequado ou a
presença de vazamentos;
Para calibração, o manômetro aneroide foi testado contra um de coluna de mercúrio,
utilizando conector em forma de Y, de acordo com o seguinte procedimento:
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1. Conectar o tubo de borracha do manômetro aneróide a ser testado em uma
extremidade do “Y”, o tubo de borracha do manômetro de coluna de mercúrio na outra
extremidade e a pera de borracha para inflar o sistema na porção inferior do “Y”;
2. Inflar o sistema até ultrapassar 240 mmHg;
3. Abrir lentamente a válvula da pera, para redução da pressão;
4. Verificar a concordância dos valores entre os dois manômetros de 20 em 20
mmHg a partir de 240 mmHg até o 0 mmHg;
5. Identificar a magnitude da diferença da concordância dos valores em mmHg em
cada um dos níveis.
Os manômetros aneroides foram considerados descalibrados quando apresentaram
diferenças maiores ou iguais a 4 mmHg entre as duas escalas, em qualquer um dos pontos
avaliados.
Além disso, será avaliada a presença de manguito para obeso, manguito para adultos,
manguito para crianças e manguito femoral.
Para que a Secretaria de Saúde possa receber um feedback sobre a qualidade dos
aparelhos utilizados, será enviado o resultado e a discussão da pesquisa.
Caso seja identificado algum aparelho com qualidade prejudicada, os mesmos serão
avisados por meio de identificação de unidade.

Estatística utilizada

Após a coleta, os dados foram submetidos à análise estatística descritiva, e tabulados
conforme os objetivos da pesquisa. Os dados foram expostos na forma de porcentagem
referente a cada variável analisada, em busca de qualificar os aparelhos. Para análise
descritiva dos dados, serão utilizados o Epidata, Epidata Analysis e o Pacote Office.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Vários são os fatores que influenciam a medida da pressão arterial, destacando-se
dentre eles, as condições dos esfigmomanômetros. Dentre os erros relativos ao equipamento
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destacam-se a falta de calibração do esfigmomanômetro. Além disso, a certificação e o estado
de conservação do mesmo. (SCHIMIDT; PAZIN FILHO e MACIEL, 2004, p. 241)
Atualmente o aparelho mais utilizado para aferição de Pressão Arterial é o
esfigmomanômetro aneróide, principalmente por ser facilmente manuseado. Como constatado
no estudo de Mion et al. (2002) em que foram enviados questionários a 25.600 médicos
clínicos, cardiologistas e nefrologistas. Destes, 81% dos médicos utilizam aparelho aneróide,
17% usam coluna de mercúrio e 2% automático
Participaram da amostra inicial 71 esfigomomanômetros, sendo que 17 foram
excluídos, resultando em um n=54, sendo 20 (37,04%) esfigmomanômetros pertencentes a
Unidades Básicas de Saúde e 34 (62,96%) ao Serviço Hospitalar.

Tabela 1. Quantidade de aparelhos por serviço
Serviço

Frequência

Percentual

UBS

20

37,04%

Hospital

34

62,96%

Total

54

100.00%

A certificação dos esfigmomanômetros é feita de acordo com as Portarias do
INMETRO nº 24, de 22 de fevereiro de 1996, nº 79, de 22 de julho de 1997, e com a Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, onde só
podem ser usados os aparelhos que apresentam o selo do INMETRO, que avalia a verificação
metrológica inicial, assim, os aprovados podem ser comercializados. Verificou-se que 100%
dos esfigmomanômetros pesquisados apresentam selo obrigatório do INMETRO.
A VI Diretriz Brasileira de Hipertensão afirma que as dimensões do manguito são
específicas para a circunferência do braço do paciente.
A escassez de manguitos pediátricos e para obesos é comum. Um estudo realizado por
Santander (2015) concluiu que 100% das UBS de um Município da região noroeste do Mato
Grosso não possuem esfigmomanometros aneróides com tamanho de manguito apropriado
para obesos, fator que pode ocasionar hiperestimação em braços com circunferência acima da
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média. Apenas 22% dos manguitos utilizados nas UBS eram direcionados a circunferência
braquial infantil.
A partir da amostra observou-se que nem todas as unidades apresentam os tipos de
manguitos adequados para a aferição da pressão arterial, sendo observados ao todo 43
(79,63%) adultos, 9 (16,67%) pediátricos, 1 (1,85%) obeso e 1 (1,85%) femoral.

Tabela 2. Tipos de manguito
Tipo

Frequência

Percentual

Adulto

43

79.63%

Obeso

1

1.85%

Pediátrico

9

16.67%

Femoral

1

1.85%

Total

54

100.00%

Deve-se observar a condição de toda a extensão do manguito, a apresentação de
aspecto envelhecido ou sujo (TOLEDO et al., 2002; SERAFIM et al., 2012). Ao verificar o
estado de conservação dos manguitos, 38 (70,37%) apresentaram-se limpos e os demais
(29,63%) sujos; 44 (81,48%) íntegros e 10 (18,52%) não íntegros.
Segundo os mesmos autores, quanto à conservação do manguito, um aspecto
importante é o tipo de fechamento, que pode ser com hastes de metal ou com velcro, sendo
necessário conferir a integridade do fecho. De acordo com o tipo de fechamento, 5 dos
esfigmomanômetros eram de metal (9,26%), sendo que 3 (5,56%) estavam íntegros e 2 (3,7%)
não estavam; dos 49 esfigmomanômetros com fechamento de velcro (90,74%), 42 (77,78%)
estavam aderentes e 7 (12,96%) não estavam. Do total de esfigmomanômetros, 32 (59,26%)
fechos encontravam-se limpos e 22 (40,74%) sujos ou enferrujados.
Já quanto à extensão das borrachas e da pera de borracha, faz-se necessário conhecer
sua integridade, se possui aspecto envelhecido ou sujo (TOLEDO et al., 2002; SERAFIM et
al., 2012). No estudo de Santander (2015) foi constatado que 14,8% dos aparelhos tinham
problemas na extensão da borracha e 7,4 % apresentavam problemas na pera. O defeito nessas
estruturas pode estar relacionado com más condições de armazenamento e envelhecimento do
aparelho.
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A respeito da extensão da borracha, 49 (90,74%) mostravam-se íntegras e 5 (9,26%)
não íntegras; 41 (75,93%) estavam limpas e 13 (24,07%) sujas. Entre os aparelhos da
pesquisa, 53 (98,15%) peras estão íntegras e 1 (1,85%) com borracha envelhecida (Tabela 3).
Tabela 3. Avaliação do manguito, fecho e borracha
Categoria

Fator

Limpo

Sujo

Total

Manguito

Integro
Não integro

32
6
38 (70.37%)

12
4
16 (29.63%)

44 (81.48%)
10 (18.52%)
54 (100.00%)

Velcro

Aderente
Não aderente

27
2
29 (53.7%)

15
5
20 (37.04%)

42 (77.78%)
7 (12.96%)
49 (90.74%)

Metal

Integro
Não integro

1
2

2
0

3 (5.56%)

2 (3.7%)

3 (5.56%)
2 (3.7%)
5 (9.26%)

37
4
41 (75.93%)

12
1
13 (24.07%)

49 (90.74%)
5 (9.26%)
54 (100.00%)

Borracha

Integra
Não integra

Tabela 4. Condições da pera
Pera

Frequência

Percentual

Integra

53

98.15%

Borracha envelhecida

1

1.85%

Total

54

100.00%

Ainda segundo Serafim et al.,deve-se observar que vazamentos na válvula prejudicam
a inflação e deflação da bolsa de borracha, podendo ocasionar erros na leitura, com falsa
diminuição da pressão sistólica e elevação da pressão diastólica. (2012, p. 941). Dos 54
esfigmomanômetros, 46 (85,19%) apresentavam válvulas de fechamento em boas condições e
8 (14,81%) apresentavam vazamento.
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Tabela 5. Válvula de fechamento
Válvula

Frequência

Percentual

Boas condições

46

85.19%

Vazamento

8

14.81%

Total

54

100.00%

“Vários são os fatores que influenciam a medida da pressão arterial, destacando-se
dentre eles, as condições dos esfigmomanômetros, sobretudo a calibração do manômetro.”
(SERAFIM et al., 2012, p. 941).
Ainda sobre o estudo de Mion et al., dentre os 25.600 profissionais médicos que
responderam o questionário, 36% já verificaram a calibragem do aparelho em intervalo maior
que um ano, 33% somente se necessário e 12% nunca verificaram. Entretanto, a periodicidade
recomendada para calibração é de pelo menos a cada seis meses, devendo os aneróides ser
testados contra aparelho de coluna de mercúrio, devidamente calibrado. Para manômetros
aneróides, a coincidência do ponteiro com ponto zero não significa que o aparelho esteja
calibrado. Quanto à calibração, dos aparelhos pesquisados, 11 (20,37%) apresentaram-se
calibrados e 43 (79,63%) descalibrados.

Tabela 6. Calibração
Calibração

Frequência

Percentual

Calibrados

11

20.37%

Descalibrados

43

79.63%

Total

54

100.00%

Segundo o INMETRO, os manômetros aneroides serão considerados descalibrados
quando as diferenças forem maiores ou iguais a 4 mmHg entre as duas escalas, em qualquer
um dos pontos avaliados. No total de 648 leituras em pontos a cada 20mmHg, observou-se
que 403 (62,19%) concordavam com a coluna de mercúrio, enquanto 245 (37,81%)
discordavam. Os manômetros dos serviços hospitalares representam 73,47% das verificações
discordantes, enquanto as UBS são responsáveis por 26,53%.A diferença estatística entre os
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grupos Hospital e UBS demonstraram que a maior parte das medidas não fidedignas foi
realizada nos serviços hospitalares (p<0,001).
Essa diferença entre Hospitais e Unidades Básicas de Saúde também foi relatada por
Palota et al., (2004), em um estudo descritivo, onde participaram todos os enfermeiros
supervisores do Ambulatório e do Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. Em relação
a calibragem dos manômetros verificou-se: 87,5% encontraram-se descalibrados no Hospital
de Base e 44% no Ambulatório. Quanto às condições gerais dos esfigmomanômetros, 95%
dos aparelhos estavam em boas condições de uso no Hospital em estudo, enquanto que,
apenas 14,4% dos aparelhos no Ambulatório estão nestas condições. (PALOTA et al., 2004,
p. 4)

Tabela 7. Leituras
Leituras

Frequência

Percentual

Calibrados

403

62,19%

Descalibrados

245

37,81%

Total

648

100,00%

Tabela 8. Frequência por leitura
Serviço

Calibrados

Descalibrados

Percentual

Hospital

228 (56,58%)

180 (73,47%)

62,96%

UBS

175 (43,42%)

65 (26,53%)

37,04%

Total

403 (100,00%)

245 (100,00%)

100,00%

CONCLUSÃO

Os índices evidenciados demonstram que a maioria dos esfigmomanômetrosdo SUS
de Cacoal não está adequada ao uso, de acordo com a calibração, principalmente nos serviços
hospitalares, o que pode levar ao diagnóstico incorreto de normotensão em indivíduos
hipertensos, privando-os de receber tratamento adequado e colocando-os em maior risco de
desenvolver lesão em órgãos-alvo, e ao diagnóstico incorreto de hipertensão em normotensos,
submetendo-os a tratamento desnecessário. Refletindo a necessidade de outros estudos nesta
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área concomitantemente a criação de estratégias que melhorem a qualidade dos aparelhos dos
serviços do SUS de Cacoal-RO.
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TRATAMENTO E PRINCIPAIS ALTERAÇÕES LABORATORIAIS E
CLÍNICAS ASSOCIADAS À ANEMIA DE DIFÍCIL CONTROLE EM
PACIENTES SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE
CACOAL - RO
TREATMENT AND SIGNIFICANT CHANGES AND CLINICAL LABORATORY
ASSOCIATED WITH DIFFICULT TO CONTROL ANEMIA IN PATIENTS SUBMITTED
TO HEMODIALYSIS IN MUNICIPALITY OF CACOAL- RO

RUBIO, Sidnei Santos1
JUNIOR, Adalberto Felix Gadim2
GUAITOLINI, Thauan keven Gomes3
BASSOLI, Bruna Kempfer4

RESUMO
A anemia é uma complicação quase universal nos pacientes em estágios avançados de doença renal
crônica (DRC). Ela está associada com maior número de internações hospitalares, maior mortalidade
e pior qualidade de vida dos pacientes. A correção da anemia através do uso de alfaepoetina
praticamente suprimiu a necessidade de transfusões sanguíneas, além de promover benefícios em
relação à melhora na qualidade de vida, redução do número de hospitalizações e melhora do
desempenho físico e cognitivo. Este estudo teve como objetivo descrever o tratamento e as principais
alterações laboratoriais e clínicas associadas a anemia em pacientes que realizam hemodiálise. Para
tanto, foi realizado um estudo transversal, composto por 83 pacientes com DRC que realizaram
hemodiálise no primeiro semestre de 2016 no município de Cacoal-RO. Com relação às variáveis
sociais foi constatado que entre os nefropatas 63 (56,2%) eram do sexo masculino e 49 (43,8%) eram
do sexo feminino. Entre os pacientes analisados 12 (14,4%) pacientes necessitaram de transfusão
sanguínea. Dentre as medicações utilizas pelos pacientes, destacam-se o carbonato de cálcio 97,6%,
alfaepoetina 69,9%, cloridrato de sevelâmer 21,7%, sacarato de hidróxido de ferro III 13,2% e
calcitriol 8,4%. Embora os agentes estimuladores da eritropoiese (AEE) tenham sido altamente
benéficos para muitos, algumas pessoas têm baixo ou nenhum benefício com o tratamento, por isso é
importante encontrar um tratamento eficaz para controlar a anemia em pessoas que não respondem
adequadamente à terapia com AEE.
Palavras-chave: Anemia. Doença renal crônica.
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ABSTRACT

Anemia is an almost universal complication in patients in advanced stages of chronic kidney
disease (CKD). It is associated with more hospitalizations, higher mortality and poorer
quality of life of patients. The correction of anemia by epoetin alfa use virtually eliminated
the need for blood transfusions, and promote benefits in terms of improved quality of life,
reducing the number of hospitalizations and improve physical and cognitive performance.
This study aims to describe the treatment and the main laboratory and clinical changes
associated with anemia in patients on hemodialysis. A cross-sectional study was conducted,
consisting of 83 patients with CKD who underwent hemodialysis in the first half of 2016 in
Cacoal -RO. Regarding social variables was found that among renal disease 63 (56.2%) were
male and 49 (43.8%) were female. Among the patients analyzed 12 (14.4%) patients required
blood transfusion. Among the utilized medications by patients, stand out calcium carbonate
97.6%,epoetin alfa69.9%, sevelamer hydrochloride 21.7%, iron hydroxide saccharate III
13.2% andcalcitriol 8.4%. Although erythropoiesisstimulating agents (ESA) has been highly
beneficial to many, some people have little or no benefit from treatment, so it is important to
find an effective treatment to control anemia in people who do not respond adequately to
treatment with ESA.
Keywords: Anemia. chronic kidney disease.

INTRODUÇÃO

Os rins são órgãos responsáveis pela filtragem de substâncias e nutrientes presentes
no organismo. Os componentes necessários são absorvidos, enquanto os tóxicos são
eliminados pela urina. O rim tem múltiplas funções, dentre elas: regulação do equilíbrio
ácido-base, secreção, metabolismo e excreção de hormônios, regulação da osmolalidade dos
líquidos corporais e da concentração de eletrólitos, controle da pressão arterial e produção de
eritropoietina(GUYTON et al., 2011).
A doença renal crônica (DRC) resulta da perda progressiva e irreversível de grande número
de néfrons funcionais. A definição é baseada em três componentes: um componente
anatômico ou estrutural (marcadores de dano renal); um componente funcional (baseado na
taxa de filtração glomerular - TFG) e um componente temporal. Com base nessa definição, é
considerado portador de DRC qualquer indivíduo que, independente da causa, apresente TFG
< 60 mL/min/1,73m2 ou a TFG > 60 mL/min/1,73m2 associada a pelo menos um marcador de
dano renal parenquimatoso (por exemplo, proteinúria) presente há pelo menos 3 meses. A
DRC é estratificada em 5 estágios no qual a condição final é denominada insuficiência renal
crônica terminal (IRCT), quando o paciente já apresenta uma taxa de filtração glomerular
(TFG) < 15 ml/min/1,73m2 (BASTOS et al., 2011).
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Atualmente, a DRC é considerada um problema de saúde pública em todo o mundo.
No Brasil um total de 91.475 e 118.847 pacientes foram submetidos a procedimentos de
hemodiálise em 2008 e 2012, respectivamente. Após aplicação da projeção linear, foi
estimado que este número tivesse um aumento de 24,8% no período entre 2012 e 2017,
alcançando 148.315 pacientes no último ano (MENEZES et al., 2015).
A anemia é uma complicação da DRC e é definida como um estado de deficiência de massa
eritrocitária e hemoglobina, resultando em aporte insuficiente de oxigênio para os órgãos e
tecidos. Os valores normais de hematócrito e hemoglobina variam em relação à idade,
gênero, raça e outros fatores. Segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Nefrologia
(2014), o diagnóstico de anemia em pacientes adultos (acima de 18 anos) com DRC,
independentemente do estágio da doença, deve obedecer aos critérios diagnósticos
recomendados para a população geral. Homens acima de 18 anos: nível de hemoglobina
menor que 13,0 g/dl; Mulheres e homens acima de 65 anos: nível de hemoglobina menor que
12,0 g/dl (RIBEIRO-ALVES et al., 2014).
Na DRC, a anemia é causada principalmente pela deficiência de eritropoietina. Os
maiores estímulos para produção de eritropoietina são a presença de anemia e hipóxia
tecidual. Em pacientes com insuficiência renal crônica (IRC) ocorre deficiência relativa de
sua produção, ou seja, os níveis produzidos estão aquém do esperado para o grau de anemia
apresentado. Isso decorre da perda progressiva de néfrons ao longo da história natural da
IRC, com consequente limitação à produção de eritropoietina.
A anemia da DRC, em geral, manifesta-se quando a taxa de filtração glomerular
(TFG) diminui para níveis menores que 70 ml/min/1,73m2 em homens e 50 ml/min/1,73m2
em mulheres, porém, sua intensidade e prevalência são variáveis e tornam-se mais acentuadas
com a piora da função renal, principalmente nos homens. A determinação do grau da anemia
deve ser feita pela mensuração da concentração de hemoglobina, visto que o hematócrito está
sujeito a maior interferência da técnica, do aparelho utilizado e de alterações do volume
plasmático (BREGMAN et al., 2014).
A anemia da DRC é normocítica (volume corpuscular médio, VCM, entre 80 e 96
fentolitros, fl) e normocrômica (concentração de hemoglobina corpuscular média, CHCM,
entre 32 e 36 g/dl) e atribuída a um déficit relativo de eritropoietina, porém, pode ter como
fatores agravantes a deficiência de ferro (causada por perdas gastrointestinais imperceptíveis,
desnutrição, múltiplas intervenções cirúrgicas, exames laboratoriais frequentes e perdas na
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diálise), a presença de fenômeno inflamatório e outras causas não relacionadas à DRC que
podem alterar as características hematimétricas da anemia (RIBEIRO-ALVES et al.,2014).
Assim, como a deficiência de ferro é muito frequente na DRC, a reposição de ferro na DRC é
imperiosa, pois, a reposição isolada de eritropoietina não funciona na situação de deficiência
de ferro. Nos pacientes que não respondem com incremento satisfatório dos níveis de
hemoglobina, deve-se procurar e sanar as causas de resistência; dentre elas ressaltam-se a
deficiência

de

ferro,

perdas

sanguíneas,

estados

inflamatórios,

infecciosos,

hiperparatireoidismo, subdiálise, carências de vitaminas e hemólise (ABENSUR et al., 2010).
Caso seja constatada deficiência de ferro, a reposição deve ser feita prontamente por
via endovenosa nos pacientes em programa de hemodiálise, pois estes pacientes têm perda
crônica de sangue e dificuldade de absorver ferro devido aos níveis aumentados de hepcidina,
um peptídeo produzido no fígado por indução de citocinas inflamatórias, que bloqueia a
absorção intestinal de ferro e a mobilização de ferro dos estoques (ABENSUR et al., 2014).
A reposição de vitamina B12 e ácido fólico é recomendada apenas em caso de
deficiência destas substâncias. A suplementação de vitamina C, vitamina E, vitamina B6,
carnitina, andrógeno, estatina e pentoxifilina não necessitam ser feita rotineiramente como
tratamento adjuvante da anemia em pacientes com DRC (FIGUEIREDO et al., 2014).
Em pacientes com DRC, a queda de 0,5 g/dl de hemoglobina está associada com um
aumento de 32% no risco de desenvolvimento de hipertrofia do ventrículo esquerdo HVE.
Em um estudo recente com 96.600 pacientes que realizaram hemodiálise, constatou-se que
28,2% apresentaram alguma complicação, sendo 17,1% de origem cardiológica, 4,3%,
vascular, 6,8%, óssea e 0,2%, da glândula paratireoidiana (MENEZES et al., 2015).
Na ausência de outras causas de anemia na DRC, o uso de agentes estimuladores da
eritropoiese (AEE) é essencial. Até 1989, a transfusão sanguínea era a única alternativa para
a correção da anemia grave nos pacientes com DRC. Nessa época, a eritropoietina
recombinante surgiu no mercado internacional e revolucionou o tratamento da anemia nesses
pacientes. Desde então, os AEE, incluindo alguns novos como a darbepoietina (2001) e o
mircera (2006), têm sido utilizados com sucesso (ABREU et al., 2014).
A primeira geração dos AEE corresponde à eritropoietina recombinante humana,
caracterizada pela eficiência, segurança e uma meia-vida curta, sendo administrada por via
subcutânea (uma a três vezes/ semana) ou intravenosa (duas a três vezes/semana). Há cerca
de doze anos, disponibilizou-se a darbepoietina, medicamento com maior estabilidade
metabólica e meia-vida mais longa que a eritropoietina, permitindo a sua utilização uma a
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duas vezes por mês. A terceira geração de AEE, o ativador contínuo de receptor da
eritropoietina - CERA (continuous erythropoietin receptor activator), apresenta meia vida
ainda maior do que as dos AEE de primeira e segunda geração (ABENSUR et al., 2010).
Embora os AEE tenham sido altamente benéficos para muitos, cerca de 10% das
pessoas tem baixo ou nenhum benefício com o tratamento. A incapacidade de controlar e
estabilizar a anemia pode levar a baixas taxas de sobrevivência e o aumento do risco de
acidente vascular cerebral, por isso é importante encontrar um tratamento eficaz para
controlar a anemia em pessoas que não respondem adequadamente à terapia com AEE
(BADVE et al., 2013).
A evidência de resistência AEE é definida como a incapacidade de obter ou manter os
níveis de hemoglobina / hematócrito no intervalo alvo, apesar de dose adequada de AEE.
Estudos recentes têm demonstrado que a manutenção de um alvo de hemoglobina acima de
13g/dl associou-se a um aumento da morbimortalidade. Diante disso, a faixa terapêutica
atualmente recomendada para hemoglobina situa-se entre 10 e 12g/dl (BREGMAN et al.,
2014).
Nas anemias crônicas associadas à resposta inadequada aos AEE, hemoglobinopatias
ou falência medular, a transfusão sanguínea está indicada: quando houver hemoglobina ≤ 7
g/dl; em caso de hemoglobina ≤ 8 g/dl em pacientes com doença cardiovascular preexistente
ou quando o paciente apresentar sinais e sintomas clínicos como instabilidade hemodinâmica
durante a hemodiálise, hipotensão postural, fraqueza intensa, letargia, insuficiência cardíaca,
angina (BARRETTI et al.,2014).
De acordo com essas informações, essa pesquisa tem como objetivo descrever as
principais alterações laboratoriais e clínicas relacionadas a anemia de difícil controle em
pacientes com insuficiência renal crônica submetidos a hemodiálise em um município do
interior de Rondônia, bem como o tratamento realizado com esses pacientes.

MATERIAIS E METODOS

Trata-se de um estudo transversal, com pesquisa documental, com obtenção de dados
secundários por meio da coleta de exames laboratoriais e dado clínicos coletado dos
prontuários médicos e não com sujeito. A pesquisa foi iniciada mediante a autorização do
dirigente da instituição e parecer 1.690.713 do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Ciências Biomédicas de Cacoal.
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A pesquisa não acarretou riscos e desconfortos para os pacientes, devido coleta de
dados ser obtida através de informações de prontuários. Os pesquisadores não tiveram
contato pessoal com os mesmos e mantiveram absoluta postura ética com os dados utilizados
na pesquisa, com intuito de produzir resultados fidedignos ao estudo.
Foram analisados 112 prontuários de pacientes com DRC que realizaram hemodiálise
no primeiro semestre de 2016 no Centro de Hemodiálise de Cacoal (CHC). Entre os 112
pacientes que realizaram hemodiálise no primeiro semestre de 2016, foram selecionados 83
pacientes que atenderam aos critérios de inclusão: faixa etária acima de 18 anos; nível de
hemoglobina menor/igual a 12,0 g/Dl; em uso de AEE.
Foi elaborado um instrumento de coleta de dados contendo as seguintes variáveis:
socioeconômicas: sexo, idade; perfil laboratorial: hematócrito, hemoglobina, ferro sérico,
ferritina e paratormônio; tratamento: AEE em uso, reações adversas, prescrição de
suplementação de ferro; variáveis sobre complicações: morbidades associadas a anemia.
Os dados foram submetidos a uma análise de estatística descritiva utilizando-se a
planilha do software Microsoft Office Excel.

RESULTADOS

Com relação às variáveis sociais foi constatado que entre os nefropatas 40 (48,2%) eram do
sexo masculino e 43 (51,8%) eram do sexo feminino. A média geral da idade dos pacientes
52 anos, tendo como idade mínima 20 anos e a máxima 81 anos.

Figura 1. Principais medicações utilizadas pelos pacientes com doença renal crônica em
decorrência das alterações metabólicas
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Dentre as medicações utilizadas pelos pacientes, em decorrência das alterações
metabólicas da DRC, destacam-se o carbonato de cálcio 97,6%, alfaepoetina 69,9%,
cloridrato de sevelâmer 21,7%, sacarato de hidróxido de ferro III 13,2% e calcitriol 8,4%
(figura 1).
Com relação à efetividade do tratamento com os AEE, 72 (86,7%) pacientes
obtiveram boa resposta aos AEE, atingindo níveis alvo de hemoglobina entre 10 e 12ng/dl, e
11 (13,3%) se mantiveram com níveis de hemoglobina abaixo de 10ng/dl, mesmo estando em
uso de AEE, dentre estes, 9 (81,8%) pacientes eram do sexo feminino e 2 (18,2%) do sexo
masculino (figura 2). Destaca-se ainda que entre todos os pacientes analisados, 12 (14,4%)
pacientes necessitaram de transfusão sanguínea.

Figura 2. Efetividade do tratamento com os AEE nos pacientes com doença renal crônica
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Entre os pacientes analisados foi comum a queixa de mal-estar após a administração
alfaepoetina, porém, apenas 1 (1,2%) paciente apresentou reação adversa grave, apresentando
quadro de crise hipertensiva após o uso da alfaepoetina por via subcutânea, sendo necessário
a suspenção definitiva da mesma.
O hiperparatireoidismo secundário (HPTS) é uma complicação comum na DRC a
partir do estágio 3. O diagnóstico laboratorial do HPTS é feito pela dosagem do PTH intacto.
Valores do PTH intacto acima de 300 pg/ml, em pacientes com DRC em diálise, são
considerados pela maioria diretrizes nacionais e internacionais de prática clínica, para o
diagnóstico de HPTS. No grupo estudado, 14 (16,9%) pacientes apresentaram níveis de
paratormônio (PTH) maior que 300pg/dl(figura 3).
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Figura 3. Níveis de paratormônio nos pacientes com doença renal crônica.

17%
Pacientes com níveis de
paratormônio (PTH) menor que
300pg/dl
Pacientes com níveis de
paratormônio (PTH) maior que
300pg/dl
83%

DISCUSSÃO

O maior predomínio do sexo feminino entre os pacientes com DRC não é corroborado
pela maioria dos estudos realizados, tendo como referência um estudo realizado nos Centros
de Hemodiálise em João Pessoa-PB, que apresentou predomínio no sexo masculino (61%),
(OLIVEIRA JUNIOR et al., 2014).
Um levantamento de dados nacionaisentre2008 e 2012 mostra que os medicamentos
mais utilizados por pacientes em hemodiálise são: alfaepoetina 61,8%, sacarato de hidróxido
férrico 50,6%, sevelamer 26%, alfacalcidol 1,7% e calcitriol 0,8% (MENEZES et al., 2015).
A maior diferença em relação aos dados analisadosfoi referente ao uso do sacarato de
hidróxido férrico que foi utilizado apenas por 13,2% dos pacientes do estudo. Este é um dado
relevante, tendo em vista que a reposição de ferro por via parenteral está relacionada a
melhor resposta aos AEE, pois estes pacientes têm perda crônica de sangue e dificuldade de
absorver ferro devido aos níveis aumentados de hepcidina, um peptídeo produzido no fígado
por indução de citocinas inflamatórias, que bloqueia a absorção intestinal de ferro e a
mobilização de ferro dos estoques (ABENSUR et al., 2014).
Entre os 83 pacientes analisados, 72 (86,7%) pacientes obtiveram boa resposta ao
tratamento com AEE. De fato, estudos mostram que a correção da anemia da DRC para
níveis de hemoglobina acima de 10 g/dl está associada à melhora na qualidade de vida e na
capacidade física e cognitiva.
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Da mesma forma, uma concentração de hemoglobina abaixo de 10 g/dl aumenta o
débito e o fluxo sanguíneo, para compensar a hipóxia tecidual e se associa à maior
prevalência de alterações cardiovasculares (especialmente relacionadas à hipertrofia de
ventrículo esquerdo), à taxa de hospitalização elevada e à maior mortalidade (MIRANDA et
al., 2009).
No presente estudo, apenas 11 (13,3%) se mantiveram com níveis de hemoglobina a baixo de
10ng/dl, mesmo estando em uso de AEE. A resistência ao uso de AEE não é frequente e é
necessário descartar outras possíveis causas de anemia como a deficiência de ferro e a
inflamação, principalmente. Assim, considera-se resistência à AEE (eritropoietina) quando
não se consegue alcançar o alvo da hemoglobina, mesmo com doses convencionais de AEE
(ABREU et al.,2014).
A transfusão sanguínea foi realizada por 12 (14,4%) pacientes. Este é um
procedimento de alto custo e associado ao risco de eventos adversos imunológicos, como
reações alérgicas e febris, hemólise fatal e não fatal, injúria pulmonar aguda associada à
transfusão (TRALI), anafilaxia, sobrecarga circulatória, sobrecarga de ferro corporal, reação
enxerto versus hospedeiro, ao lado de risco aumentado de transmissão do vírus da hepatite B,
hepatite C e HIV, assim como de morte associada à sepse (BARRETTI et al., 2014).
Os efeitos adversos mais comumente relatados após o uso da alfaepoetina segundo o
protocolo clínico e diretrizes terapêuticas no tratamento da anemia na DRC são os seguintes:
tonturas, sonolência, febre, dores de cabeça, dores nas juntas e nos músculos, fraqueza e
aumento da pressão arterial. Também podem ocorrer problemas graves no coração como,
infarto do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais (derrame), além da formação de trombos.
Ausência da produção de células vermelhas do sangue foi relatada raramente após meses a
anos de tratamento com alfaepoetina. O fato de apenas um paciente ter apresentado reação
adversa grave, corrobora com o emprego da alfaepoetina como AEE de escolha na correção
da anemia.
Pacientes com DRC estágio 3 a 5 devem manter os níveis de PTH entre 2 e 9 vezes o valor de
referência (GUEIROS et al., 2011).
Destaca-se ainda que ocalcitriol é a forma ativa da vitamina D (1,25-OH2-vitamina
D), sendo usado em pacientes com IRC nos estágios 3-5 para corrigir as alterações do
metabolismo ósseo e reduzir o risco de hiperparatireoidismo secundário ou sua progressão
(GUEIROS et al., 2011) e, apesar de 97,6% dos pacientes do presente estudo estarem em uso
de carbonato de cálcio, apenas 8,4% estavam sendo medicados com calcitriol.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre as dificuldades observadas na condução do tratamento dos pacientes com DRC
e anemia, destaca-se a necessidade de uma assistência multidisciplinar contínua. A
resistência ao uso de AEE não é frequente e quase sempre é relativa e não absoluta, ou seja, a
resposta ao uso do AEE fica abaixo daquela esperada para a dose e o tempo de uso da droga.
Evidências recentes enfatizam o papel importante da inflamação na gênese da anemia
na DRC, abrindo a perspectiva do uso de substâncias anti-inflamatórias, inibidores de
citocinas, como coadjuvante ao emprego de AEE e da reposição endovenosa de ferro no
tratamento dessa população.
Ressalta-se ainda a importância de acompanhamento do hiperparatireoidismo nos
pacientes com DRC com o devido esquema terapêutico com fármacos como o carbonato de
cálcio e o calcitriol visando à manutenção da homeostase do cálcio.
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