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EDITORIAL

Prezado leitor, é com grande satisfação que divulgamos a vigésima edição, volume dois, da Revista
UNINGÁ Review. Desde a edição anterior, 18(3), realizamos o lançamento de capa totalmente
modernizada, reafirmando o nosso compromisso com a qualidade editorial e atualização de nossos
conceitos para o alcance de nossos objetivos.

UNINGÁ Review recebeu a estratificação B4 pelo sistema QUALIS CAPES, após a avaliação das
edições anteriores, desde o ano de 2010.

Desde o dia 01/07/2013, a Revista UNINGÁ Review passou a ser distribuída pela Master Editora,
adotando o formato Open Access Journal (Revista Científica de Acesso Aberto) que garante a
manutenção do acesso irrestrito e gratuito aos artigos publicados. Os autores não terão nenhum custo
financeiro para submissão e a subsequente análise do manuscrito pelo conselho editorial do periódico.
Entretanto, caso um manuscrito seja aceito para publicação, o autor responsável (autor de
correspondência) confirmará o interesse pela publicação realizando o pagamento de uma taxa de
publicação, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em função dos custos relativos aos
procedimentos editoriais.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos autores dos trabalhos que abrilhantam esta edição e
para convidar aos autores de trabalhos científicos que se enquadram em nosso escopo editorial para o
envio de seus artigos para nossa análise ad hoc, visando o aceite de sua obra para publicação em uma das
edições futuras da Revista UNINGÁ Review.

Boa leitura! Mário dos Anjos Neto Filho
Editor-Chefe

Dear reader, it is a great satisfaction to disclose the twenty edition, volume two, of the Journal
UNINGÁ Review. Since the previous edition, 18 (3), we launched the from cover completely modernized,
reaffirming our commitment to editorial quality and update our concepts for achieving our goals.

UNINGÁ Review received the concept of stratification B4 by QUALIS CAPES system, according to the
evaluation of the previous editions, since 2010.

Since july, 01, 2013, the UNINGÁ Review Journal became distributed by Master Publisher, adopting
the format Open Access Journal that ensures the free and unrestricted access to published articles. The
authors have no financial cost to any submission and subsequent analysis of the manuscript by the editorial
board of the journal. However, if a manuscript is accepted for publication, the mailing author can confirm
the interest in publishing by the payment of a publication (R$ 150,00 - one hundred fifty Reais), according
to the costs relating to the procedures editorials.

We take this opportunity to thank the authors of the works that brightens this issue and to invite the
authors of scientific papers that fit with our editorial scope to send your articles to our ad hoc aiming at
acceptance of your paper for publication in a future issue of the Journal UNINGÁ Review.

Happy reading! Mario dos Anjos Neto Filho
Editor-in-Chief

A c a d e m i a d o s a b e r
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RESUMO
De acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças
e Problemas Relacionados à Saúde, décima revisão, os acidentes, vi-
olências, envenenamentos, agressões e lesões autoprovocadas são
classificados como causas externas. No Brasil, a partir da década de
80, os agravos à saúde referentes a essas causas têm crescido de
forma significativa, afetando a morbimortalidade da população, as
instituições e redes de atenção à saúde, comprometendo a qualidade
de vida da população e impondo elevados ônus econômicos e sociais.
Este artigo fundamentou-se em uma pesquisa do tipo retrospectiva,
quantitativa e descritiva e teve o objetivo de analisar as internações
ocorridas no Hospital Márcio Cunha (HMC) em Ipatinga-MG, no
ano de 2010, e estabelecer algumas comparações com dados de Ipa-
tinga, Minas Gerais, Brasil e das referências consultadas. Os resul-
tados mostraram que as internações por causas externas correspon-
dem, no Brasil, a 8,2%, em Minas Gerais a 9,4% e em Ipatinga a
12,0% de todas as internações. Quanto à mortalidade por causas
externas, obtiveram-se, em 2009, no Brasil 12,5%, Minas Gerais
11,1% e Ipatinga 13,2%. No HMC, a mais alta incidência de aciden-
tes e violência encontra-se na população adulta do gênero masculino.
Observou-se que, em média, os pacientes tinham 38,2 anos e ficaram
cinco dias internados. O HMC, em 2010, realizou 31.763 internações,
sendo 3.302 relativas a causas externas, das quais 82,8% tiveram
como fonte pagadora o Sistema Único de Saúde (SUS), 16,6% os
convênios e 0,6% os particulares. Os valores médios em Reais (R$)
apurado dos gastos por conta foram 1.976,80 do SUS, 6.257,00 dos
convênios e 7.120,00 dos particulares. O conjunto de informações
analisadas permite avaliar a relevância do tema causas externas,
para o contexto regional e brasileiro, como fator importante de
agravo à saúde e a oportunidade de formulação de políticas públicas
e institucionais voltadas para efetivas ações de caráter preventivo.

PALAVRAS-CHAVE: Causas externas, acidentes, violências,
internações hospitalares, gastos com internações.

ABSTRACT
According to the International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems, 10th revision, accidents, violence, poisoning,
assault and self harm are classified as external causes. Since the 1980's,

the health problems related to these causes have increased significantly
in Brazil, affecting the population mortality rate, systems and networks
of health care, elevating economic and social burden, and compromising
the quality of life. This article was based on a quantitative and descrip-
tive retrospective survey. This study aimed to analyze the admission in
Márcio Cunha Hospital (MCH), Ipatinga, Minas Gerais, in 2010, and
establish some comparisons with data from Ipatinga, Minas Gerais, Bra-
zil, and the references consulted. The results showed that hospital ad-
missions due to external causes were 8.2% in Brazil, 9.4% in Minas Ge-
rais and 12.0% in Ipatinga. Mortality rates from external causes obtained
in 2009 were 12.5% in Brazil, 11.1% in Minas Gerais, and 13.2% in
Ipatinga. At MHC, the highest incidence of accidents and violence were
found in adult males. It was observed that, on average, patients were
38.2 years old and were hospitalized for five days. In 2010, the MCH
had 31,763 hospitalizations, and 3,302 were related to external causes,
of which 82.8% were paid by the National Health System (Sistema
Único de Saúde – SUS), 16.6% by health plan settlements, and 0.6% by
individuals. The average expenses calculated in Reais (R$) were
1,976.80 by the SUS, 6257.00 by the health plan settlements, and
7120.00 by the individuals. This set of information that was analyzed
allows us to evaluate the relevance of external causes, per region and
throughout Brazil, as an important factor of deteriorating health, as well
as evaluate the opportunity to formulate public policies and institutional
actions aimed at effective prevention.

KEYWORDS: External causes, accidents, violence, hospitaliza-
tions, hospitalization expenses.

1. INTRODUÇÃO
De acordo com a Organização Mundial da Saúde

(OMS), as causas externas constituem um conjunto de
agravos à saúde, que pode ou não levar a óbito. Nele se
incluem as causas ditas acidentais - devidas ao trânsito,
trabalho, quedas, envenenamentos, afogamentos e outros
tipos de acidentes - e as causas intencionais - agressões e
lesões autoprovocadas. Esse conjunto de eventos consta
na Classificação Internacional de Doenças (CID)1,2.
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No Brasil, entre os registros de mortalidade do Data-
sus (2008)3, o grupo de causas externas foi a principal
causa de morte entre pessoas de 15 a 49 anos, represen-
tando 42,0% do total de óbitos dessa faixa etária, sendo
também a terceira causa de mortalidade da população em
geral, com 135.936 óbitos, perfazendo 12,6% do total. No
que se refere à morbidade, em 2010, segundo a mesma
fonte, as causas externas foram responsáveis por 927.201
internações hospitalares ou 8,2% do total geral, sendo que
em Minas Gerais-MG tal percentual foi de 9,4% e em Ipa-
tinga de 12%. A associação de dados dessa natureza com
os da literatura disponível sobre o tema conduz a impor-
tantes avaliações relativas a impactos sobre a rede de
atenção à saúde, transição epidemiológica no Brasil, cus-
tos econômicos diretos e indiretos e, sobretudo, ao ele-
vado potencial de prevenção. Estas, além de serem as
abordagens mais frequentes nas produções acadêmicas,
configuram motivo de atenção por parte de órgãos do go-
verno e organizações de saúde, sendo, portanto, a temá-
tica central deste artigo.

Sobre a constatação do aumento de acidentes e violên-
cias, tanto no Brasil como no estado de São Paulo, as cau-
sas externas correspondem a gasto médio e custo-dia de
internação superiores aos das causas naturais, entretanto,
com proporção de internações e média de permanência in-
feriores.  No Brasil, a proporção de internações por cau-
sas externas aumentou progressivamente, de 5,2% em
1998 para 6,9% em 2005, assim como a proporção de gas-
tos, que passou de 6,4% para 8,5%4. Estes dados conver-
gem com a visão de Mesquita (2009)5 sobre o elevado
custo das internações por causas externas, uma vez que no
estado de São Paulo o custo do paciente/dia de internação
é 60% mais alto em relação a pacientes internados por
causas naturais.

Para além dos dispêndios ocorridos nas instituições de
saúde, há de se ressaltar as nuanças econômicas e huma-
nas relacionadas ao fenômeno. As primeiras tratam do im-
pacto sobre a consecução das atividades produtivas de-
sempenhadas pelo indivíduo, bem como dos custos dire-
tos e indiretos associados a remoção, diagnóstico, trata-
mento, reabilitação, além dos custos previdenciários. No
que diz respeito ao prejuízo para o paciente, devem ser
considerados os impactos sobre a integridade física, psi-
cológica e social que acometem as vítimas6.

Os acidentes e as violências resultam de ações ou
omissões humanas e de condicionantes técnicos e sociais.
Ao considerar que se trata de fenômeno de conceituação
complexa, polissêmica e controversa, este assunto assume
como violência o evento representado por ações realiza-
das por indivíduos, grupos, classes, nações, que ocasio-
nam danos físicos, emocionais, morais e/ou espirituais a
si ou a outros7.

Dados do Datasus8 indicam que as quedas e os aciden-
tes de transporte constituem as principais causas de inter-
nações hospitalares decorrentes de causas externas. As

quedas lideraram a estatística em todas as faixas etárias,
com 39,1% do total das internações, enquanto os aciden-
tes de transporte representaram 17,3%. No entanto, as
quedas são eventos que têm importante prevalência na po-
pulação idosa, decorrentes da instabilidade visual e pos-
tural comuns à idade. Já os acidentes de transporte, apesar
de serem inferiores em números absolutos quando com-
parados às quedas, têm seu pico de internações na faixa
etária de 20 a 29 anos. Ainda sobre os acidentes de trans-
porte, segundo o Ministério da Saúde9, o Brasil aparece
em 5º lugar entre os países recordistas em mortes no trân-
sito, precedido pela Índia, China, EUA e Rússia. Dados
do Ministério da Saúde e do Ministério das Cidades regis-
traram, em 2008, a ocorrência de aproximadamente 39
mil óbitos e 619 mil vítimas não fatais, muitas com seque-
las irreversíveis decorrentes de acidentes de trânsito.

Outro ponto que merece destaque é o subgrupo “mo-
tociclistas traumatizados por acidentes de transporte”. O
número de internações desse grupo, segundo o Datasus8,
aumentou de 15.232 em 1998 para 69.592 em 2010, ou
seja, variação de 330%, resultado que advém do cresci-
mento do número de motocicletas de 2.542 milhões para
13.950 milhões no mesmo período, segundo o Denatran
(2011)10. Com a rápida ampliação da frota de veículos nas
áreas urbanas sem a adequada realização de investimentos
em infraestrutura viária e transportes coletivos, a motoci-
cleta tornou-se um meio de viabilização da logística in-
terna das cidades, bem como de geração de renda. Neste
sentido, verifica-se que os motociclistas são as principais
vítimas dos acidentes que envolvem veículos automoto-
res11. Os motoboys, em função do elevado número de en-
tregas em curto espaço de tempo, se veem obrigados a re-
alizar manobras arriscadas e a desenvolver velocidades
elevadas.

Em relação à mortalidade geral8, em 2009 o Brasil
apresentou 1.103.088 óbitos, sendo 138.364 por causas
externas (12,54%), Minas Gerais 114.301 óbitos, sendo
12.667 por causas externas (11,08%), e Ipatinga 1.158
óbitos, sendo 153 por causas externas (13,21%).

Analisando a incidência de internações e óbitos por
causas externas no tempo, tanto a literatura quanto os da-
dos demonstram processo de transição epidemiológica, o
que ocorre a partir dos anos 8012. Nesta linha, no que diz
respeito à mortalidade, é possível medir o impacto a partir
do indicador relativo a anos potenciais de vida perdidos
(APVP). Por incidirem com elevada frequência no grupo
de adolescentes e adultos jovens, os acidentes e a violên-
cia são responsáveis pelo mais alto número de APVPs. No
Brasil, segundo publicação do Ministério da Saúde13, o
indicador de APVP aumentou 30% em relação a acidentes
e violência entre 1981 e 1991, enquanto que, para as cau-
sas naturais, os dados se encontram em queda. Segundo
mesma fonte, a concentração dos acidentes e da violência
é visivelmente mais clara nas áreas urbanizadas, que acu-
mulam aproximadamente 75% do total das mortes por
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causas violentas. Nas áreas rurais, entretanto, o fenômeno
está também presente, embora a sua gênese e as suas ma-
nifestações sejam diversas e menos investigadas. Nelas
são geradas mortes em conflitos por terra, em áreas de ga-
rimpo, na rota do narcotráfico, ao lado do aliciamento e
da exploração de crianças e adolescentes para a prostitui-
ção e o trabalho escravo. São também consideráveis as
vítimas de intoxicações por agrotóxicos e de envenena-
mentos por animais peçonhentos.

O banco de dados do “Major Trauma Outcome Study
(MTOS)”, dos Estados Unidos da América, é reconhecido
como o de mais forte impacto na análise da morbidade
hospitalar por trauma e grandes estudos são decorrentes
deste. No Brasil, há de se ressaltar que, a partir de 1997,
as internações relacionadas a lesões e envenenamentos
(CID-10, cap. XIX) tiveram o acréscimo do tipo de causa
externa como diagnóstico secundário, propiciando bases
para orientar as atividades de prevenção desses agravos14.

Observados os dados e a abordagem acadêmica apre-
sentados até então, pode-se dizer que a investigação do
tema é de suma importância no sentido da elaboração de
medidas de prevenção, as quais se apresentam como a es-
tratégia de redução de impacto mais eficaz e de baixo
custo. Nesta linha, os autores argumentam que a elabora-
ção de instrumentos de vigilância, legislação específica,
bem como o desenvolvimento de medidas de intervenção,
são as bases da conduta preventiva no que se refere às
causas externas12. Dessa forma, este artigo teve como ob-
jetivo analisar o perfil das internações por causas externas
no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga-MG, no ano de
2010 e desta forma servir como referência para a compre-
ensão do fenômeno no âmbito regional.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O município de Ipatinga está localizado no leste de

Minas Gerais, na microrregião do Vale do Aço, a 209 qui-
lômetros da capital, Belo Horizonte. Em 2010, sua popu-
lação era de 239.177 habitantes15, a 10ª do estado. Se-
gundo mesma fonte, o principal vetor econômico da ci-
dade é a indústria, com 57% do valor adicionado, seguida
pelo setor de serviços, com 43%, o que repercute grau de
urbanização de 99%. Em termos de instituições de saúde,
Ipatinga dispõe do Hospital Márcio Cunha (HMC), per-
tencente à Fundação São Francisco Xavier, entidade filan-
trópica instituída pelas Usinas Siderúrgicas de Minas Ge-
rais (Usiminas), sendo referência para média e alta com-
plexidades na região leste do estado de Minas Gerais.
Conta com 496 leitos, sendo 297 (60%) direcionados para
o Sistema Único de Saúde. Além do HMC, o município
dispõe de um hospital público sob gestão da Prefeitura de
Ipatinga, o qual dispõe de 145 leitos, e o Hospital Veneza,
vinculado à Unimed, com 20 leitos16.

Metodologicamente, esta pesquisa é do tipo retrospec-
tivo, quantitativo e descritivo. Foram utilizados dados da
base de internações por causas externas no HMC em 2010,

por meio do software de gestão hospitalar Hosix V.
As informações coletadas foram organizadas em um

banco de dados no Excel. O estudo foi realizado com
amostra de 3.302 pacientes acometidos por causas exter-
nas, do universo de 31.763 internações, avaliando-se as
características: idade, gênero, fonte pagadora, média de
permanência, CID cap. XX, CID alta cap. XIX17, valor da
internação e óbito.

A apuração dos valores por fontes pagadoras é ex-
pressa em Reais (R$) e as fórmulas do gasto médio de in-
ternação, média de permanência e custo-dia são dadas a
seguir, usualmente adotadas em procedimentos de gestão
hospitalar18:
 Gasto médio de internação é o resultado do valor

pago pelas internações dividido pelo número de interna-
ções;
Média de permanência é o número de dias de perma-

nência dividido pelo número de internações;
 Custo-dia é o valor pago pelas internações dividido

pelo número de dias de permanência.

As características das variáveis, suas formas (categó-
rica ou quantitativa) e como foram avaliadas são apresen-
tados no Quadro 1.
Quadro 1. Variáveis avaliadas no estudo.

As informações sobre o número de internações por
trauma em Ipatinga, Minas Gerais e no Brasil foram obti-
das no Datasus8. As análises foram feitas nos softwares R
versão 2.7.1 e Epi Info versão 6.04, ambos de domínio
público. Foi considerado nível de significância de 5%.

Todas as variáveis apresentadas foram descritas por
meio de frequências e porcentagens (qualitativas) e medi-
das de tendência central e dispersão (quantitativas).

Este trabalho seguiu as normas da Resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde e o projeto de pesquisa
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais- Unileste/MG,
sob protocolo de pesquisa número 46.269.11.

3. RESULTADOS
A análise descritiva dos resultados apresentados na

Tabela 1 revelou que, entre os 3.302 pacientes (10,4% do

Nome Forma Observação

Idade (anos) Quantitativa/
Categórica

1, se criança (≤ 9 anos); 2,
se adolescente (entre 10 e
19 anos); 3, se adulto (en-
tre 20 e 64 anos); 4, se
idoso (≥ 65 anos)

Gênero Categórica
1, se feminino; 2, se mas-
culino

Fonte pagadora Categórica
1, se particular; 2, se con-
vênio; 3, se SUS

Média de permanên-
cia Quantitativa -
CID-10 CAP XX Categórica -
CID Alta Categórica -
Valor da internação Quantitativa -

Óbito Categórica 1, se sim; 2, se não
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total de internados), 902 (27,3%) eram do gênero femi-
nino e 2.400 (72,7%) do gênero masculino. Quanto à faixa
etária, 200 (6,0%) eram crianças, 367 (11,2%) eram ado-
lescentes, 2.311 (70,0%) eram adultos e 424 (12,8%)
eram idosos. Em relação à fonte pagadora, tem-se que 18
(0,6%) internações eram particulares, 548 (16,6%) eram
convênios e 2.736 (82,8%) pertenciam ao SUS. Obser-
vou-se, também, que 106 (3,2%) pacientes evoluíram para
óbito.
Tabela 1. Distribuição dos pacientes quanto ao gênero, idade, fonte pa-
gadora e óbito

Características Frequência Percentual
n %

Gênero
Feminino 902 27,3
Masculino 2400 72,7

Idade
Criança 200 6,0
Adolescente 367 11,2
Adulto 2.311 70,0
Idoso 424 12,8

Fonte pagadora
Particular 18 0,6
Convênio 548 16,6
SUS 2.736 82,8

Óbito
Sim 106 3,2
Não 3.196 96,8

Os tipos de traumatismo mais frequentes no HMC, de
acordo com a classificação do cap. XIX da CID-10, estão
listados a seguir, na Tabela 2. Agrupando os resultados
por região anatômica, verificou-se que 432 (13,1%) dos
pacientes tiveram traumatismo de cabeça e/ou pescoço,
1.236 (37,4%) do tórax e/ou membros superiores, 131
(4%) do abdome, dorso, coluna lombar e pelve e 1.323
(40,0%) dos membros inferiores.
Tabela 2.Região anatômicas das lesões com base na CID-10 Alta

CID-10 Alta Frequência Percentual
n %

Traumatismo de cabeça (S00-S09) 400 12,1
Traumatismo de pescoço (S10-S19) 32 1,0
Traumatismo do tórax (S20-S29) 64 1,9
Traumatismo do abdome, do dorso, da coluna lombar e da
pelve (S30-S39) 131 4,0
Traumatismo do ombro e do braço (S40-S49) 304 9,2
Traumatismo do cotovelo e do antebraço (S50-S59) 451 13,7
Traumatismo do punho e da mão (S60-S69) 417 12,6
Traumatismo do quadril e da coxa (S70-S79) 515 15,6
Traumatismo do joelho e da perna (S80-S89) 609 18,4
Traumatismo do tornozelo e do pé (S90-S99) 199 6,0
Traumatismo envolvendo múltiplas regiões do corpo (T00-
T07) 28 0,9
Outros 152 4,6
TOTAL 3302 100,0

Já a Tabela 3 apresenta a frequência e o percentual de
ocorrências de cada CID-10 cap. XX no HMC, compa-
rando-os com os dados do Datasus8 de Ipatinga, Minas
Gerais e Brasil. Observam-se, no HMC, elevadas frequên-
cias de internações por acidentes de transporte (39,37%),
seguido por quedas (32,34%). Em contrapartida, em Ipa-
tinga constatou-se alta incidência de quedas (44,65%), se-
guido por acidentes de transportes (32,15%) que, por sua
vez, situou-se acima do observado em Minas Gerais
(15,2%) e no Brasil (17,03%). Destaca-se o subgrupo
“motociclista traumatizado”, cuja frequência em Ipatinga

foi mais significativa (17,10%) comparada com Minas
Gerais (6,80%) e Brasil (7,50%). Quanto às causas exter-
nas decorrentes de agressões, obteve-se proximidade en-
tre as incidências do HMC (4,45%), de Ipatinga (5,10%),
Minas Gerais (5,52%) e Brasil (4,99%).
Tabela 3. CID-10 no HMC, Ipatinga, Minas Gerais e no Brasil

Localidade

CID HMC Ipatinga Minas Gerais Brasil

n % n % n % n %
Acidente de Trans-
porte
Pedestre traumatizado 131 4,0 110 3,2 3.055 2,9 39.250 4,2

Ciclista traumatizado 177 5,4 162 4,8 1.459 1,4 9.315 1,0

Motociclista trauma-
tizado

736 22,3 580 17,1 7.140 6,8 69.529 7,5

Ocupante de au-
tomóvel traumatizado

218 6,6 209 6,2 2.075 2,0 14.621 1,6

Outros acidentes de
transporte terrestre

36 1,1 27 0,8 1.172 1,1 11.449 1,2

Outros acidentes de
transporte e os não espe-
cificados

2 0,1 3 0,1 1.050 1,0 13.770 1,5

Outras causas externas de traumatismos acidentais

Quedas 1.068 32,3 1.514 44,6 46.170 44,0 362.935 39,2

Exposição a forças me-
cânicas inanimadas

360 10,9 223 6,6 3.150 3,0 32.863 3,5

Exposição a forças me-
cânicas animadas

31 0,9 16 0,5 449 0,4 6.629 0,7

Exposição à corrente elé-
trica, radiação e tempera-
turas e pressões extremas
do ambiente

6 0,2 13 0,4 4.749 4,5 75.791 8,2

Exposição à fumaça,
ao fogo e às chamas

19 0,6 9 0,3 970 0,9 9.190 1,0

Contato com uma
fonte de calor ou subs-
tância quente

20 0,6 22 0,6 775 0,8 9.040 1.0

Contato com animais e
plantas venenosas

33 1 48 1,4 1.344 1,3 13.552 1,5

Envenenamento/into-
xicação por exposição
a substâncias nocivas

4 0,1 2 0,1 560 0,5 4.444 0,5

Exposição acidental a
outros fatores e não es-
pecificados

271 8,2 0 0 9.496 9,1 78.721 8,5

Lesões autoprovoca-
das intencionalmente

29 0,9 91 2,7 1.490 1,4 8.723 0,9

Agressões 147 4,4 173 5,1 5.799 5,5 46.278 5,0

Eventos cuja intenção
é indeterminada

3 0,1 21 0,6 4.225 4,0 44.627 4,8

Outros 11 0,3 168 4,9 9.882 9,4 76.474 8,2

TOTAL 3.302 100,0 3.391 100,0 105.010 100,0 927.201 100,0

A Tabela 4 compara os valores médios com desvio-
padrão, o mínimo e o máximo da média de permanência.
Apurou-se que, em média, os pacientes tinham, aproxi-
madamente, 38,2 anos e ficaram cinco dias internados.
Tabela 4. Descrições da idade e dias de internação.

Carac-
terísticas

n Mé-
dia

DP Mínimo Máximo
Idade (anos) 3.302 38,2 20,8 0,1 101,0

Média de per-
manência

3.302 5,0 8,7 1,0 142,0

n: nº de observações; DP: desvio-padrão.

A Tabela 5 apresenta a descrição dos gastos, tempo de
internação e custo paciente/dia por fonte pagadora. Em
média, os pacientes que têm o SUS como fonte pagadora
tiveram custo de R$ 403,43/dia; os que tiveram convênio
como fonte pagadora tiveram custo de R$ 1.078,79/dia; e
os pacientes com fonte pagadora particular tiveram custos
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de R$ 3.390,48/dia.
Tabela 5. Gastos, média de permanência e custo paciente/dia por fonte
pagadora.

Fonte
pa-
gadora

Gastos
Tempo de internação

Custo
pa-

ciente/diaMédia Desvio-pa-
drão Média Desvio-pa-

drão
SUS 1.976,8 3.409,8 4,9 8,1

403,43
Con-
vênio

6.257,0 15.444,2 5,8 11,3 1.078,79

Particu-
lar

7.120,0 8.495,0 2,1 2,6 3.390,48

Percebe-se que o custo do paciente/dia dos usuários
do SUS representa 37,4% do custo do paciente/dia dos
convênios.

Tabela 6.Comparação do óbito com fonte pagadora, idade, CID-10
cap XX e CID alta

Óbito

Características Sim Não Valor-p OR IC 95%
n % n %

Gênero

Feminino 31 3,4 871 96,6 0,7322 0,8 0,4 a 1,3

Masculino 75 3,1 2.325 96,9 1,0

Fonte pagadora

Particular 0 0,0 18 100,0 0,5743 ... ...

Convênio 15 2,7 533 97,3 0,8 0,5 a 1,5

SUS 91 3,3 2.645 96,7 1,0

Idade

Criança 2 1,0 198 99,0 <0,0013 0,4 0,1 a 1,7

Adolescente 9 2,5 358 97,5 0,9 0,5 a 2,1

Adulto 58 2,5 2.253 97,5 1,0

Idoso 37 8,7 387 91,3 3,7 2,4 a 5,8

CID-10 CAP XX

1) Acidente de transporte
41 3,2 1.260 96,8 <0,0013 1,0

Quedas
44 4,1 1.024 95,9 1,3 0,8 a 2,1

Exposição a forças
mecânicas

2 0,5 389 99,5 0,2 0,03 a
0,67

Exp. acidental a outros fat. e
aos não espec.

1 0,4 270 99,6 0,1 0,01 a
0,77

Agressões
14 9,5 133 90,5 3,2 1,6 a 6,3

Outros
4 3,2 120 96,8 1,02 0,3 a 3,1

CID Alta
2) Traumatismo cabeça e/ou
pescoço

39 9,0 393 91,0 <0,0013 1,0

Traumatismo do tórax e/ou
membros superiores

14 1,1 1.222 98,9 0,1 0,1 a 0,2

Traum. abdome, dorso, co-
luna lombar e pelve

11 8,4 120 91,6 0,9 0,4 a 1,9

Traumatismo dos membros
inferiores

35 2,7 1.288 97,3 0,3 0,2 a 0,5

Outros
6 3,6 163 96,4 0,4 0,1 a 0,9

Sem Informação
1 - 10 -

3) Algumas outras conse-
quências de causas externas
externas de morbidade e de
mortalidade

0 0,0 29 100,0 ... ...

Total
106 3,2 3.167 96,8 1,0001 1,0

1. Teste Exato de Fisher; 2. Teste com correção de Yates; 3: Teste Qui-
Quadrado de Pearson.

As comparações do óbito com o gênero, fonte paga-
dora, idade categorizada, CID-10 cap. XX e CID alta são
apresentadas na Tabela 6. Comprova-se que a idade, CID-
10 cap. XX e CID-10 alta (categorização 2) apresentaram
associação estatística (valor-p inferior a 0,05) com óbito.

Interpretando a comparação entre óbito e idade, tem-
se que, das 200 crianças, apenas duas (1,0%) evoluíram
para óbito. Entre os 367 adolescentes, nove (2,5%) não
sobreviveram. Entretanto, em relação aos adultos e idosos,
a proporção de óbitos se acentuou, respectivamente, 58
(2,5%) e 37 (8,7%).

Registrou-se, a partir da análise da coluna odds ratio
(OR), associação estatística entre a idade e o óbito, sendo
possível concluir que houve elevada proporção de óbito
entre os idosos (8,7% - 3,7 OR) em relação aos adultos
(2,5% - 1,0 OR categoria de referência).

Em relação à CID-10 cap. XX, ressaltaram-se altas
proporções de óbito entre aqueles que sofreram agressões
(9,5% - 3,2 OR) em relação aos que sofreram acidentes
de transporte (3,2% - 1,0 OR categoria de referência).

Quanto à CID-10 alta, constatou-se mais mortalidade
em pacientes com traumatismo de cabeça e/ou pescoço
(9,0%) em relação aos traumatismos do tórax e/ou mem-
bros superiores, membros inferiores e outros tipos (1,1,
2,7, 3,6%, respectivamente).

As comparações da CID-10 cap. XX são apresentadas
na Tabela 7. Assim, obteve-se que gênero, fonte pagadora,
óbito e idade apresentaram significância estatística (valor-
p ≤ 0,05), indicando associação com a CID-10 cap. XX.
Tabela 7. Comparação da CID-10 cap. XX com as características gênero,
idade, fonte pagadora e óbito

CID-10 Cap XX

Características Transporte Quedas Forças
Mecânicas

Outros
fatores Agressões Outros Valor p

n % n % n % n % n % n %

Gênero

Feminino 219 24,3 467 51,8 58 6,4 77 8,5 31 3,4 50 5,6 <0,0012

Masculino 1.082 45,1 601 25,0 333 13,9 194 8,1 116 4,8 74 3,1
Fonte

pagadora
1) Particular 6 33,3 8 44,5 2 11,1 0 0 0 0 2 11 ...

Convênio 199 36,3 183 33,4 58 10,6 70 12,8 7 1,3 31 5,6

SUS 1.096 40,1 877 32,1 331 12,1 201 7,3 140 5,1 91 3,3

2) SUS 1.096 40,1 877 32,1 331 12,1 201 7,3 140 5,1 91 3,3 <0,0012

Outros 205 36,2 191 33,7 60 10,6 70 12,4 7 1,3 33 5,8

Óbito

Sim 41 38,7 44 41,5 2 1,9 1 0,9 14 13,2 4 3,8 <0,0012

Não 1.260 39,4 1.024 32,0 389 12,2 270 8,4 133 4,2 120 3,8

Idade

Criança 30 15,0 100 50,0 32 16,0 20 10,0 2 1,0 16 8,0 <0,0012

Adolescente 182 49,6 73 19,9 42 11,4 25 6,8 25 6,8 20 5,5

Adulto 1.038 44,9 580 25,1 304 13,1 194 8,4 117 5,1 78 3,4

Idoso 51 12,0 315 74,3 13 3,1 32 7,5 3 0,7 10 2,4

Interpretando a comparação entre a CID-10 cap. XX e
gênero, notou-se que para o gênero feminino a proporção
de acidentes envolvendo algum meio de transporte
(24,3%) foi mais baixa que para o gênero masculino
(45,1%). Além disto, para as pacientes a proporção de
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quedas (51,8%) foi mais alta do que para os pacientes
(25%).

Avaliando os resultados de fonte pagadora, verificou-
se maior proporção de pacientes que sofreram agressões
(5,1%) e foram atendidos pelo SUS em relação aos de
convênio e particulares (1,3%). Também foi observada
frequência mais significativa entre pacientes que sofre-
ram acidentes de transporte (40,1%) atendidos mais pelo
SUS que por convênios ou particulares (36,2%).

Proporção de evolução a óbito foi registrada mais em
pacientes que sofreram quedas (41,5%) do que entre os
atingidos por acidentes de transporte (38,7%). Analisando
a incidência de acidentes de transporte entre as faixas etá-
rias, adolescentes e adultos obtiveram mais altos percen-
tuais (49,6 e 44,9%, respectivamente) do que idosos e cri-
anças (12 e 15%). Em contrapartida, em relação às quedas,
idosos e crianças apresentaram proporções mais elevadas
(74,3 e 50%, respectivamente) do que adolescentes e
adultos (19,9 e 25,1%).

4. DISCUSSÃO

A pesquisa realizada no HMC fornece a visão do perfil
epidemiológico da morbimortalidade por causas externas
do município de Ipatinga e região. Ao não discriminar os
pacientes por gênero, idade e fonte pagadora, observa-se
que esta amostragem de um ano de atendimentos é repre-
sentativa.

Uma vez que o HMC é um hospital de referência re-
gional para atendimentos de urgência e emergência, com
ampla capacidade de atendimento e resolutividade, há
tendência à concentração de casos de mais gravidade. No
entanto, esse viés não afetou significativamente os resul-
tados relativos a gênero e idade.

A variável gênero estudada revelou que entre os ho-
mens, a mortalidade por causas externas foi cerca de 2,6
vezes superior à das mulheres. Tais resultados asseme-
lham-se aos estudos realizados por Tristão et al.(2012)19 e
Barros, Ximenes e Lima (2001)20. Alguns autores atri-
buem essa situação à maior exposição deste gênero a fa-
tores de risco individuais como uso de álcool, fumo e ou-
tras drogas, assim como o uso de armas de fogo.

Em relação à idade, os maiores coeficientes de morta-
lidade por causas externas foram encontrados, em ordem
decrescente, nos adultos, idosos, adolescentes e crianças.
Tristão et al. (2012)19 encontrou dados semelhantes em
seu estudo realizado na microrregião de São Mateus, es-
tado do Espírito Santo, no período 1999-2008. Segundo o
autor esta é uma realidade preocupante uma vez que afeta
pessoas de uma faixa etária economicamente ativa. O
mesmo autor manifesta preocupação com a vulnerabili-
dade dos adolescentes e assinala que na fase da adoles-
cência e a partir dela, os jovens se abrem para o mundo,
tornam-se mais expostos - e vulneráveis - aos riscos de
serem vítimas de violências.

Por ser o principal meio de assistência à saúde brasi-
leira, o SUS destacou-se como a fonte pagadora predomi-
nante do HMC, seguido de convênios e particulares. O
baixo número de internações particulares pode ser expli-
cado pelas condições socioeconômicas prevalentes na po-
pulação, pelo crescimento dos usuários de convênios e
pela opção dos pacientes em custear com recursos pró-
prios o tratamento em casos mais simples.

A maior exposição dos membros em quedas e aci-
dentes de transporte pode explicar a elevada taxa de trau-
matismo nessa região anatômica. Em contrapartida, o
traumatismo de cabeça e pescoço gerou mais mortalidade,
apesar de não ter sido a primeira em prevalência. Isto é
explicado pelo mecanismo de trauma e fragilidade dessas
estruturas.

O dado mais relevante apurado na pesquisa foi a fre-
quência de internações por acidentes de transporte, tanto
no HMC quanto em Ipatinga, quando comparados com o
estado de Minas Gerais e o Brasil. Explicam este dado o
nível de urbanização da cidade, da ordem de 99%, o cres-
cimento do número de veículos de 54.108 em 2001 para
107.119 em 2010 (aumento de 98%) e, em especial, o nú-
mero de motocicletas, que no mesmo período variou de
8.170 para 27.859, ampliação de 241%. Soma-se a isto a
infraestrutura viária da cidade, com vias de trânsito rápido,
além da coincidência de horários de entrada e saída de
turnos de trabalho nas principais empresas.

Nos acidentes de transporte, os de trânsito represen-
tam um sério problema de saúde pública, pois implicam
custo anual de 1 a 2% do produto interno bruto para os
países menos desenvolvidos21. Agrava a situação o pro-
blema da condução veicular sob efeito de drogas lícitas e
ilícitas, que tem despertado muito interesse da comuni-
dade científica, com inúmeros trabalhos publicados.
Sabe-se que drogas lícitas (como o álcool), medicinais
(como os tranquilizantes e antidepressivos) e ilícitas
(como cocaína, maconha e mais recentemente o ecstasy)
têm expressiva participação na ocorrência de acidentes,
não raro com vítimas fatais22.

Koelega (1995)23 aborda o risco de acidentes devido à
ingestão de bebidas alcoólicas, uma vez que o efeito do
álcool ocorre principalmente sobre a atenção e o proces-
samento de informações, mesmo quando em níveis alcoó-
licos muito baixos. Rozestraten (1988)24 afirma que a de-
sinibição é a primeira reação da maioria das pessoas que
consomem álcool. Isso propicia aceitação de correr risco
mais do que o normal. Ao inverso, há queda na vigilância
e na atenção, nas capacidades visuais e no julgamento da
velocidade e distância.

Apesar de o álcool ser a substância mais encontrada
em vítimas fatais de acidentes de trânsito, outras drogas,
lícitas ou ilícitas, como a maconha, derivados de anfeta-
mínicos, opiáceos e benzodiazepínicos, também têm sido
frequentemente detectadas25. Além disso, como fatores
causais relevantes, observa-se o tráfego em velocidades
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elevadas e, no caso do Brasil, as más-condições estrutu-
rais e de conservação e sinalização da maioria das vias.

A mais alta proporção de acidentes e violências encon-
tra-se na população adulta do gênero masculino, pela
maior exposição aos fatores geradores dos traumas, como
as quedas, acidentes de transportes e agressões. Esta cons-
tatação coincide com a publicação do Grupo Técnico de
Prevenção de Acidentes e Violências – SES-SP26, que
identificou que os homens apresentam coeficientes mais
altos em quase todas as faixas etárias, sendo essa dife-
rença mais acentuada entre as vítimas com idades entre
cinco e 49 anos. A partir dessa idade, há tendência à dimi-
nuição dessa diferença segundo o gênero, sendo que as
taxas da população feminina superam as da masculina a
partir dos 80 anos de idade.

O HMC apresentou a média de permanência hospita-
lar de 4,9 dias para os usuários do SUS. Jorge e Koizumi
(2004)14 encontraram, para pacientes com o mesmo perfil,
média de 4,68 dias para o Estado de São Paulo e 4,98 dias
para o Brasil.

No que se refere aos valores faturados para as fontes
pagadoras, no HMC verifica-se significativa diferença en-
tre os valores do SUS, de convênios e particulares. Ob-
serva-se que os valores do SUS são reflexos do subfinan-
ciamento para a assistência à saúde pública no Brasil, que
se reflete também nas tabelas de remuneração dos servi-
ços médico-hospitalares. Ademais, as contas hospitalares
dos pacientes vítimas de acidentes e violências, em geral,
têm necessidade de utilização de Serviços de Apoio ao
Diagnóstico e Tratamento (SADT), a exemplos de exa-
mes laboratoriais e diagnóstico por imagem, procedimen-
tos cirúrgicos, utilização de órteses, próteses e materiais
especiais (OPMEs) e diárias em Unidade de Tratamento
Intensivo (UTI), os quais possuem alto valor tecnológico
agregado. Cabe ressaltar que, no HMC, os usuários do
SUS utilizam acomodações coletivas (enfermarias) para
internações hospitalares e os usuários de convênios e par-
ticulares usam, em geral, as acomodações privativas
(apartamentos), o que reflete nos gastos relativos aos ser-
viços hospitalares e honorários profissionais. Não foi ob-
jeto deste artigo a análise econômica dos custos hospita-
lares e valores gastos pelas diversas fontes pagadoras,
mesmo porque o número de internações particulares (18)
carece de representatividade estatística para análise.

Quanto à mortalidade hospitalar referida, dos 106 óbi-
tos prevaleceram adultos e idosos, com 58 e 37 óbitos,
respectivamente, e as causas mais relevantes (CID-10 cap.
XX) foram as quedas e acidentes de transporte. Já o per-
centual de óbitos entre os que sofreram causas externas
foi mais alto nos idosos, com 8,7% do total da faixa etária,
seguido por adultos com 2,5%, adolescentes 2,5% e cri-
anças 1,0%. Estes resultados sinalizam a necessidade de
implementar ações de promoção da saúde e prevenção de
acidentes especialmente entre os idosos. Lignani e Vilella

(2013)27 em um estudo com o objetivo de descrever as in-
ternações por causas externas no município de Belo Ho-
rizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, no período de
2008 a 2010 mostram que a primeira causa de internação
hospitalar para ambos os gêneros, em todas as faixas etá-
rias, foram outras causas externas de lesões acidentais e
neste grupo as quedas foram as mais prevalentes, seguidas
dos acidentes de transporte.

Por outro lado, no subgrupo agressões, o percentual de
casos ocorridos no HMC, em Ipatinga, Minas Gerais e
Brasil é muito próximo, indicando que tal causa permeia
de maneira relevante por todo o país. Dos 147 casos de
agressões, 14 (9,5%) evoluíram para óbito, sendo que 140
(95,0%) tiveram como fonte pagadora o SUS. Trata-se de
percentual acima dos 86% do total das 3.302 internações
realizadas pelo SUS, levando a crer que as condições so-
cioeconômicas de exposição ao risco e vulnerabilidade
são mais acentuadas nos usuários do SUS. Melo, Baraga-
tti e Castro (2013)28 ao descreverem a mortalidade hospi-
talar no SUS por causas externas na população de uma
cidade de Minas Gerais, Brasil também evidenciaram um
percentual significativo de óbitos por agressões, ocu-
pando o segundo lugar de óbitos com 30,26%.

Pelos dados apresentados, verifica-se também que, em
Ipatinga, as causas externas têm relevância como fator de
agravo à saúde e têm percentual comparativo tanto de
morbidade quanto de mortalidade mais altos quando com-
parados com Minas Gerais e Brasil.

Como se depreende da análise precedente, os aciden-
tes e as violências configuram problema de grande mag-
nitude para a sociedade brasileira. Por envolver diferentes
fatores, seu enfrentamento demanda esforços coordena-
dos e sistematizados de diferentes setores governamentais,
de diversificados segmentos sociais e da população em
geral. Nesse sentido, a presente política setorial lança mão
da promoção da saúde, considerando, especialmente, a
sua finalidade - o alcance da qualidade de vida - e as suas
estratégias básicas: a intersetorialidade das medidas e o
fortalecimento da ação comunitária.

Tal opção leva em conta que a promoção da saúde con-
figura um processo político e social mediante o qual se
busca a adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis -
individuais e coletivos - e a criação de ambientes seguros
e favoráveis à saúde13.

5. CONCLUSÃO

O MTX, um imunossupressor, com ação antiinflam A
oportunidade de realizar esta pesquisa permitiu melhor vi-
são e clareza a respeito da relevância do assunto para a
sociedade. Embora a amostra seja estatisticamente repre-
sentativa para análises - 3.302 ocorrências em 2010 -, cer-
tamente depara-se com limitações. Entre essas, podem-se
destacar: o perfil de clientes preponderantes foi para aten-
dimentos de média e alta complexidades, referenciados
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em função do nível de resolutividade do HMC; a análise
não incluiu os pacientes atendidos no pronto-socorro (PS)
e liberados; foram excluídos casos atendidos no PS que
foram extremamente graves indo a óbito antes de serem
internados; o preenchimento inadequado dos prontuários
eletrônicos dos pacientes, em alguns casos, no que se re-
fere à codificação e compatibilidade da CID-10 cap. XIX
e XX, levou a recorrer aos prontuários integrais para apro-
priação de informações; os diferentes tipos de acomoda-
ções dos pacientes internados pelas diversas fontes paga-
doras, refletindo no valor faturado em Real, a ponto de
não permitir comparação precisa e equivalente dos gastos
envolvidos.

Entretanto, a pesquisa alcançou seu objetivo de avaliar
o perfil epidemiológico das internações por causas exter-
nas no HMC, Ipatinga e região, fornecendo dados compa-
rativos potencialmente úteis para formulação de políticas
públicas e institucionais voltadas para a prevenção. Além
disto, contribui para a reflexão sobre a relevância do tema
“causas externas” como fator de agravo à saúde, seus im-
pactos sobre a rede de atenção, além das nuanças econô-
micas e sociais.
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RESUMO

A importância do uso correto de antimicrobianos está direta-
mente ligada a vários problemas de saúde no Brasil e no
mundo, sendo que a resistência bacteriana aos agentes an-
timicrobianos é um dos mais alarmantes. Para que o tra-
tamento seja eficaz é necessário uma série de fatores, como,
exames criteriosos, a correta indicação pelo profissional
prescritor e a prescrição deve conter corretamente todos os
itens indicados na RDC nº 20∕2011. Este trabalho analisou
500 prescrições contendo antimicrobianos no período entre
os meses de abril e julho de 2014. Foi prescrita uma média
de 1,6 medicamentos por receita. A maioria das prescrições
eram associadas a outros medicamentos (69,4%). Aproxi-
madamente metade dos medicamentos foram prescritos
pelo nome genérico (57%). A classe mais receitada foram os
beta-lactâmicos (50,8%).  As prescrições estavam ilegíveis
em 2,6% dos casos. As informações essenciais, como data
da prescrição estava ausente em 9,6%, assinatura e∕ou ca-
rimbo em 8,8% e erros de posologia e tratamento em 7%
das receitas.  O objetivo do trabalho foi avaliar a quali-
dade de prescrições de antimicrobianos que chegam em
uma farmácia de dispensação na cidade de Maringá (PR).
Contudo, para que ocorra a utilização correta e segura dos
medicamentos contendo antimicrobianos, deve haver maior
cooperação e atenção de todos os profissionais envolvidos,
desde o diagnóstico clínico, laboratorial, prescrição e dis-
pensação. Além do mais, as prescrições avaliadas não for-
necem as informações necessárias e exigidas pela RDC nº
20∕2011.

PALAVRAS-CHAVE: Prescrições, antimicrobianos, dis-
pensação.

ABSTRACT

The The importance of the correct use of antimicrobials are
directly linked to many health problems in Brazil and the
world. Being the bactery resistence to antimicrobials one of the
most alarming. To the treatment be effective is necessary a
series of factors like, discerning exams, the correct indication

by the prescriber professional and the prescription should con-
tain all items indicated by RDC nº 20/2011. This study ana-
lyzed 500 prescriptions containing antimicrobial in the period
between April and June 2014. Was prescribed an average of 1.6
drugs per prescription. Most prescriptions were associated with
other medications (69.4%). Approximately half of the drugs
were prescribed by generic name (57%). The most prescribed
class were beta-lactam (50.8%). Prescriptions were illegible in
2.6% of cases. The essential information like date of prescrip-
tion were absent in 9.6%, and/or stamp 8.8% and errors in
dosage and treatment 7% of revenues. The objective was to
assess the quality of antimicrobial prescriptions that arrive at a
dispensing pharmacy in Maringa (PR). However, for the cor-
rect and safe use of medicines containing antimicrobials should
be greater cooperation and attention of all professionals in-
volved, since clinical diagnosis, laboratory, prescription and
dispensing. Besides, the evaluated prescriptions not provide the
necessary information and required by RDC Nº 20/2011.

KEYWORDS: Presciptions, antimicrobials, dispensation.

1. INTRODUÇÃO

Os antibióticos diferem acentuadamente nas suas
propriedades físicas, químicas e farmacológicas, no es-
pectro antibacteriano e nos mecanismos de ação. O co-
nhecimento dos mecanismos moleculares da replicação
das bactérias, fungos e vírus facilitou significativamente
o desenvolvimento de drogas capazes de interferir nos
ciclos vitais dos microrganismos1.

Porém, mesmo com todo o conhecimento e esforço
da indústria farmacêutica em pesquisar e produzir novos
antibióticos mais potentes e eficazes, o uso irregular e as
prescrições inapropriadas são ainda o principal fator de
seleção e aumento de resistência bacteriana. O assunto é
tão alarmante que é tratado pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) como crise global2.

A seleção ideal e criteriosa do uso dos antibióticos na
terapia das doenças infecciosas exige discernimento clí-
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nico e um conhecimento detalhado dos fatores farmaco-
lógicos e microbiológicos. Infelizmente a decisão quanto
ao uso dos antibióticos é tratada frequentemente de for-
ma leviana, sem considerar o possível microrganismo
infectante ou as características farmacológicas do fár-
maco1.

Devido ao uso irregular de antibióticos, surge a ne-
cessidade de se utilizar diferentes classes de antimicro-
bianos com espectro de ação mais amplo e de custo ele-
vado, além do problema do desenvolvimento de resis-
tência microbiana e suas consequências médicas, agra-
vando o quadro das doenças. Além disso, ocorrendo re-
sistência ao antimicrobiano, é necessário o uso de drogas
associadas, que geram maior toxicidade e efeitos colate-
rais nocivos à saúde do paciente4.

O uso correto de antimicrobianos é muito importante
para o tratamento e também para evitar a seleção de
bactérias resistentes. Desta forma a principal ferramenta
é a prescrição, pois se trata de um documento que con-
tém as informações necessárias para que o farmacêutico
realize a dispensação e os esclarecimentos ao paciente de
forma correta, garantindo a adesão e eficácia do trata-
mento. Além disso, a prescrição é um instrumento legal
e, sendo assim, suas exigências dispostas na legislação
vigente devem ser cumpridas5. No Brasil, a Lei nº
5.991/736 e o respectivo Decreto nº 74.170/74 dispõem
sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medi-
camentos, insumos farmacêuticos e correlatos. De acor-
do com a legislação, informações referentes ao paciente,
ao prescritor e ao tratamento empregado devem estar
incluídas na prescrição. Sendo assim, é de grande im-
portância que os dados estejam legíveis, evitando erros
na dispensação.

A publicação da Resolução da Diretoria Colegiada
(RDC) nº. 20/2011 pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA)7 dispõe sobre o controle de medi-
camentos à base de substâncias classificadas como anti-
microbianos, com objetivo de melhorar o serviço de sa-
úde, a fim de reduzir o uso irracional e desnecessário por
parte do paciente.

Este trabalho tem como objetivo analisar a prescrição
e dispensação de medicamentos antimicrobianos por
meio da análise das receitas retidas em um estabeleci-
mento farmacêutico da cidade de Maringá-PR.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado, através de um estudo ob-
servacional descritivo em uma drogaria de Maringá, Pa-
raná. Foram analisadas prescrições no período entre os
meses de abril e julho de 2014 e avaliadas todas as pres-
crições de medicamentos que continham antimicrobia-
nos em sua fórmula, tanto os de uso tópico quanto sistê-
mico. Os dados obtidos foram utilizados para o cálculo
dos indicadores de prescrição propostos pela OMS, bem

como indicadores legais presentes na literatura brasileira
5,8,9,10. Os itens avaliados no estudo estão listados a se-
guir:
 Porcentagem do número de medicamentos associ-

ados prescritos por receita;
 Porcentagem de medicamentos prescritos pelo nome

genérico;
 Porcentagem da classe dos antimicrobianos pres-

critos;
 Porcentagem da especialidade do profissional pres-

critor;
 Porcentagem de receitas que não apresentam assi-

natura e/ou carimbo do prescritor;
 Porcentagem de receitas que não apresentam data de

prescrição;
 Porcentagem de medicamentos prescritos sem po-

sologia e período de tratamento expresso de forma ina-
dequada;
 Porcentagem de receitas sem dados do paciente e

emitente;
 Porcentagem de receitas com problemas de legibi-

lidade.
A Denominação Comum Brasileira (DCB) foi utili-

zada como referência para prescrições com nome gené-
rico. Para as incoerências na posologia e∕ou período
adequado de tratamento foi feita revisão através de bulas
e na literatura. Os dados foram coletados pelo aluno do
curso de Farmácia através das cópias das prescrições
atendidas no estabelecimento, os quais foram lançados
em uma planilha no programa Microsoft Excel, sendo
revisados criteriosamente todos os dados inseridos.

Sendo assim, cada item avaliado foi obtido através da
seguinte fórmula: total do número de cada item de ava-
liação/total de receitas, multiplicando-se por 10011. Os
resultados são apresentados de maneira descritiva atra-
vés da utilização de figuras.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisadas 500 prescrições contendo antimi-

crobianos, sendo 55% vindas de consultórios e clínicas
particulares e 45% do Sistema Único de Saúde (SUS).

Figura 1. Especialidade do profissional prescritor. Maringá, Paraná,
2014 (n = 500).
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A Figura 1 mostra a classe profissional que mais
emite receitas contendo antimicrobianos. Sendo que
32.2% das receitas não continham a especialidade do
profissional. Nas prescrições em que foi possível obser-
var a especialidade médica, as especialidades de profis-
sionais mais encontrados foram Dentistas (17%), Pedia-
tras (14%), Clínicos Gerais (10%) e Ginecologistas
(4%).

Na Figura 2, podemos verificar a porcentagem da
classe de antibacterianos mais receitada em Maringá,
Paraná. Quanto à classe dos antimicrobianos, os Be-
ta-Lactâmicos são os mais prescritos, encontrados em
50,8% das prescrições, seguido das Quinolonas (18,2%)
e dos Macrolídeos (15,4%). Com isso, deve haver estudo
crítico e detalhado das totais circunstâncias, garantindo
que seja realizado o uso racional dos antimicrobianos
evitando o uso desnecessário e uma possível resistência
bacteriana.

Figura 2. Classe de antibióticos. Maringá, Paraná, 2014 (n = 500).

Os medicamentos genéricos são de grande importân-
cia para a adesão e eficácia no tratamento de enfermida-
des, devido ao baixo custo e qualidade comprovada por
testes de equivalência e biodisponibilidade. Facilitando
assim o acesso da população em geral, a produtos far-
macêuticos eficientes possibilitando melhor qualidade de
vida. De acordo com a pesquisa realizada, a prescrição
de antibióticos pelo nome genérico foi de 57% do total
de receitas analisadas. Este resultado é muito superior
aos valores relatados por Giroto & Silva (2006)12; Felí-
cio (2007)8. Sendo assim, podemos afirmar que os pro-
fissionais e a população da cidade de Maringá, Paraná,
apresentam grande aceitação ao uso de medicamentos
genéricos. Segundo a Lei nº. 9787/199913, a prescrição
pelo nome genérico deve estar em todas as receitas emi-
tidas no âmbito do SUS.

Segundo as recomendações da OMS10 a prescrição
deve conter 1,3 a 2,2 medicamentos por prescrição. O
valor encontrado é de 1,62 medicamentos prescritos por

receita, o que indica que está dentro dos padrões de re-
comendação. Onde 30,6% das prescrições continham
apenas o antibacteriano, e 29,8% apresentaram algum
outro medicamento associado, como anti-inflamatórios,
anti-histamínicos, anti-inflamatórios não esteroidais,
analgésicos e antitérmicos, antifúngicos ou outro anti-
biótico (Figura 3). O valor encontrado está abaixo do
encontrado por Silvério & Leite (2010)9 em estudo rea-
lizado na cidade de Muriaé - MG (2,2), e maior do que a
quantidade encontrada por Nascimento e Magalhães
(2013)14 em estudo realizado na cidade de Manaus - AM
(1,5).

Figura 3. Porcentagem de Medicamentos Associados. Maringá,
Paraná. (n = 500).

A posologia e o período de tratamento são dados de
extrema importância em uma prescrição de medicamen-
tos, principalmente se tratando de antimicrobianos. Além
dos possíveis erros de dispensação, também há o risco da
resistência bacteriana. Sendo assim, os dados das pres-
crições são essenciais e devem estar corretos, legíveis e
serem revisados com atenção, pois pode facilmente
ocorrer erros, tanto na dispensação quanto no uso ina-
dequado pelo paciente. Foram observados erros de po-
sologia e ou período inadequado de tratamento em 35
receitas, ou seja, 7 % das prescrições analisadas. O valor
está abaixo do encontrado por Silvério & Leite (2010)9,
em estudo realizado na cidade de Muriaé - MG, em que
30% das prescrições apresentaram erros de posologia ou
período de tratamento. E também é menor do que o valor
encontrado por Nascimento & Magalhães (2013)14 em
estudo realizado na cidade de Manaus - AM em que
19,49% das prescrições tinham erros no período de tra-
tamento e 3,29% erros na posologia.

O aviamento da receita contendo antimicrobiano de-
ve estar dentro do prazo de dez dias, segundo a RDC nº.
20/20117, que regulamenta o controle de medicamentos
contendo antimicrobianos. Sendo assim, a data da pres-
crição é um item obrigatório e de muita importância para
o controle e diminuição do uso indiscriminado. Nesta
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pesquisa foram encontrados 9,6% de prescrições onde
não havia a data de emissão. O valor encontrado é maior
do que o relatado por Nascimento & Magalhães (2013)14,
que foi de 7,9% e menor do que o valor encontrado por
Mastroianni (2009)5, que observou a falta de data em
12,7% das receitas avaliadas na cidade de Araraquara –
SP.

Em 8,8% das prescrições avaliadas não continham a
assinatura do profissional prescritor e ∕ou carimbo. Sen-
do assim, 1,76 em cada 100 receitas não apresentam
estes requisitos que são obrigatórios em todas as pres-
crições, de acordo com a Lei nº. 5.991∕736, certificando a
veracidade da emissão do documento por um profissio-
nal devidamente capacitado e registrado em conselho.

Segundo a RDC 20∕20117, os dados do paciente de-
vem estar presentes na receita e os dados de identifica-
ção do emitente devem constar, o nome do profissional
com sua inscrição no Conselho Regional ou nome da
instituição, endereço completo, telefone, assinatura e
carimbo. Foram observados 92,4% de prescrições com
falhas no preenchimento dos dados, tanto do paciente
como do emitente.

Atualmente, mesmo com a tecnologia, as prescrições
de medicamentos ainda apresentam vários erros e pro-
blemas, um desses principais problemas é a legibilidade
do documento, pois quando escrita de forma manual
pode se tornar ilegível se tornando um importante fator
de indução de erros na dispensação9. Na pesquisa reali-
zada, cerca de 2,6% das prescrições analisadas estavam
ilegíveis tornando impossível a dispensação e dificul-
tando a comunicação entre o dispensador, o paciente e o
prescritor. O resultado observado foi maior do que o
relatado por Nascimento & Magalhaes (2013)14, Ma-
naus- AM, que foi de 2% e muito menor do que o rela-
tado por Silvério & Leite (2010)9, em estudo realizado
em Muriaé - MG que foi de 36%.

4. CONCLUSÃO

De acordo com dados da OMS10, 50% de todos os
medicamentos são prescritos, dispensados ou usados
inadequadamente e 75% das prescrições com antibióti-
cos são errôneas.

O uso de antimicrobianos deve ser racional e seguro,
a fim de evitar problemas relacionados a medicamentos
sendo necessária maior vigilância, comunicação e coo-
peração de todos os profissionais envolvidos, desde a
emissão da receita até a dispensação dos medicamentos e
utilização pelo paciente. A maioria dos resultados ob-
servados na pesquisa encontra-se dentro dos padrões
estabelecidos pelos órgãos que regulamentam o uso de
medicamentos contendo antimicrobianos, porém há ne-
cessidade de maior vigilância em determinados pontos
no processo de prescrição, que devem estar de acordo

com a RDC nº 20∕20117 utilizando estratégias para di-
minuir o uso irracional destes agentes terapêuticos.

Os resultados encontrados estão de acordo com os
observados em outros estudos relatados no país. Estudos
semelhantes estão auxiliando o monitoramento do uso de
antimicrobianos, e o cuidado do profissional prescritor
em utilizar este tipo de produto.
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RESUMO
Bullying é um comportamento de agressão/vitimização, mais notório
nas instituições escolares atualmente. Tal comportamento se mani-
festa por atos repetidos de agressão física, discriminação e intimida-
ção a pessoas ou grupos. Por ser um tema de grande relevância social
em que os adolescentes estão envolvidos, faz-se importante adquirir
informações para ajudar no enfrentamento desse grave problema. O
objetivo deste estudo foi averiguar fatores relacionados ao bullying
entre adolescentes nas escolas do município de Ipatinga, Minas Ge-
rais. A pesquisa avaliou 331 alunos entre 12 e 17 anos do ensino fun-
damental e médio de três escolas públicas e uma particular do muni-
cípio de Ipatinga. Um questionário foi distribuído para cada adoles-
cente e respondido na presença do pesquisador, para melhor esclare-
cimento a respeito das perguntas. Foram realizadas análises descri-
tivas de todas as informações coletadas por meio de tabelas de dis-
tribuição de frequências e medidas de tendência central e variabili-
dade. Para a avaliação de possíveis associações, foram utilizados os
testes qui-quadrado de Pearson, t-Student ou Mann-Whitney. Nas
análises, foi considerado um nível de significância de 5%. A preva-
lência de bullying entre os escolares foi de 47,2%. O tipo predomi-
nante foi xingar, colocar apelido ou rir do colega (58,9%), seguido
por contar mentira ou fazer fofoca (21,3%). Após ser vítima do bul-
lying, 31,3% não se incomodaram; 22,5% sentiram raiva; 21,6%
sentiram-se mal e 17,6% ficaram preocupados sobre o que os outros
pensariam deles. A maioria das vítimas (70,1%) não teve ajuda do
professor para não sofrerem bullying novamente, porque estes não
tinham conhecimento da ofensa. Houve associação significativa entre
os estudantes que sofreram e também praticaram bullying (p < 0,05).
O bullying tem alta incidência entre os escolares. O tipo prevalente
foi xingar, colocar apelido ou rir do adolescente. O aluno que é víti-
ma pratica mais bullying em relação a quem nunca sofreu essa forma
de violência.

PALAVRAS-CHAVES: Bullying,a adolescentes, escolares.

ABSTRACT
Bullying is a behavior of aggression / victimization, most noticeable
in schools today. Such behavior is manifested by repeated acts of
physical aggression, discrimination and intimidation of individuals
or groups. Because of great social relevance when teenagers are
involved, it is important to get information to help in tackling this
serious problem. The aim of this study was to examine factors relat-
ed to bullying among teenagers in schools in Ipatinga, Minas Gerais.
The study evaluated 331 students between 12 and 17 years of ele-
mentary education and high school from three public schools and
one private school in the city of Ipatinga. A questionnaire was dis-
tributed to each adolescent and answered in the presence of the re-
searcher, for a better understanding about the questions. Descriptive
analysis of all information collected through tables of frequency
distributions and measures of central tendency and variability. To
evaluate possible associations, we used the chi-square test, t-test or
Mann-Whitney test. In the analyzes, it was considered a significance
level of 5%. The prevalence of bullying among children was 47.2%.
The predominant type was huffing, nicknaming or laugh colleague
(58.9%), followed by telling lies or gossip (21.3%). After being a
victim of bullying, 31.3% did not bother, and 22.5% felt angry;
21.6% felt poorly and 17.6% were concerned about what others
think of them. Most victims (70.1%) had no help from the teacher to
not suffer bullying again because they did not know the offense. A
significant association between students who experienced bullying
and also practiced (p <0,05). The bullying has a high incidence
among schoolchildren. The prevailing type was huffing, nicknaming
or laugh adolescents. The student who is the victim practicing more
bullying compared to those who never experienced this form of vio-
lence.

KEYWORDS: Bullying. Teens. School.
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1. INTRODUÇÃO
A violência em suas diferentes formas tem importância

crescente na população. Abrange a sociedade como um
todo, manifestando-se também no espaço escolar e se ex-
pressa por meio de intolerâncias, preconceitos e outras
manifestações1.

Bullying, palavra de origem inglesa, expressa determi-
nados comportamentos de agressão e vitimização entre as
pessoas e tem sido frequente no âmbito escolar. Envolve
tanto pessoas do gênero masculino quanto do feminino. A
palavra bully pode ser traduzida como valentão, tirano,
mandão, brigão. Já a expressão bullying corresponde a
uma forma de violência, na qual os autores agridem física
ou psicologicamente os alvos, de maneira intencional e
repetitiva, sem uma causa evidente2.

O bullying pode ser classificado, quanto ao modo co-
mo é realizado, em direto e indireto. O bullying direto é
subdividido em físico (bater, chutar, tomar objetos), verbal
(ofensas, apelidos) e social ou relacional (destruir e mani-
pular relacionamentos, destruir reputações, bilhetes com
mensagens ofensivas, constrangimentos, humilhação e
cyberbulling) O bullying indireto, por sua vez, compreen-
de a exclusão de uma pessoa do grupo, fofocas, ameaças,
roubos e danos materiais, sendo praticado por um indiví-
duo ou um grupo de pessoas3,4. Em relação à ação desem-
penhada pelos participantes, estes podem ser vítimas,
agressores ou testemunhas2.

Nas instituições escolares, o bullying direto é mais
frequente no gênero masculino, enquanto o indireto é mais
prevalente entre o feminino (SOURANDER et al., 2009).
Estudos mostram que a maioria dos adolescentes não
concorda com a ocorrência de bullying, mas também não
possuem o hábito de denunciar os agressores ou defender
as vítimas 5,6. Pelo fato de as vítimas não procurarem aju-
da e de as testemunhas não denunciarem, cria-se uma falsa
impressão de tranquilidade diante de adultos e responsá-
veis. Além disso, alunos tendem a acreditar que praticar
bullying ajuda a torná-los populares, o que contribui mais
ainda com a sua prevalência7.

Entender as formas como a violência se apresenta nas
instituições escolares é um grande desafio a ser enfrentado
pelos educadores, gestores e pais. Essas informações po-
dem ajudar no enfrentamento desse grave problema e na
busca por ações educativas 8. Por isso, torna-se importante
a realização de pesquisas e monitoramentos que permitam
definir sua incidência, as situações violentas mais fre-
quentemente vividas pelos estudantes, as prováveis causas
e as intervenções que podem ser realizadas no âmbito es-
colar em relação às políticas públicas1.

O objetivo deste estudo foi averiguar fatores relacio-
nados ao bullying entre adolescentes, estudantes do ensino
fundamental e médio, matriculados em escolas públicas e
particulares do município de Ipatinga, Minas Gerais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa descritiva e transversal

realizada em escolas públicas e particulares localizadas na
cidade de Ipatinga, no Estado de Minas Gerais. Este
estudo teve início após sua aprovação pelo Comitê de
Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais, localizado na
cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, sob registro
de Protocolo nº 48.275.11 Ofício 30/11.

Participaram da pesquisa adolescentes na faixa etária
de 12 e 17 anos, estudantes do ensino fundamental e
médio. A coleta de dados ocorreu entre 27 de agosto e 27
de outubro de 2012.

Para a realização da pesquisa, os pesquisadores
inicialmente explicaram aos diretores das escolas como
seriam os procedimentos para a coleta dos dados, e ainda
foram informados sobre a necessidade de assinarem um
termo de consentimento autorizando a execução do estudo
naquele estabelecimento escolar. Havendo concordância
dos diretores das escolas, foi encaminhada
correspondência aos pais dos alunos solicitando a
permissão para os filhos participarem do estudo. A
autorização foi realizada por meio da assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, elaborado de
acordo com as normas éticas para pesquisas envolvendo
seres humanos, resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde.

Após a autorização dos pais, os alunos receberam
explicação detalhada sobre os objetivos da pesquisa, a
livre participação e o sigilo dos dados de sua identificação.
Havendo concordância do aluno em participar do estudo,
aplicaram-se os questionários em sala reservada, durante o
período de permanência do aluno na escola, em ocasião e
horário adequados.

Cada questionário foi entregue ao aluno em envelope
sem identificação e aplicado no período máximo de 40
minutos, na presença dos pesquisadores para
esclarecimento de possíveis dúvidas. O questionário, após
ser respondido, foi devolvido dentro do envelope ao
pesquisador.

O questionário elaborado pelo Dr. Aramis Lopes Neto
(Presidente do Departamento de Segurança da Criança e
do Adolescente da Sociedade de Pediatria), autor do livro
“Diga não para o Bullying” 9, foi utilizado nessa pesquisa,
com permissão do autor. O formulário de pesquisa consta
de oito tópicos: o 1º contém perguntas referentes aos
dados de identificação do sujeito da pesquisa; o 2º é
relacionado à caracterização do bullying, quando ocorre
nas escolas; o 3º visa à identificação das consequências
pessoais de quem sofre bullying na escola; o 4º refere-se à
investigação acerca de quem sofre cyberbullying; o 5º é
direcionado às testemunhas de bullying nas escolas; o 6º
abrange os adolescentes que praticavam bullying; o 7º é
direcionado a perguntas sobre quem pratica cyberbullying;
o 8º refere-se a perguntas relacionadas às opiniões dos
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adolescentes sobre bullying.
Os questionários foram aplicados por quatro

acadêmicos do curso de medicina do Instituto
Metropolitano de Ensino Superior (IMES), devidamente
treinados.

Foram feitas tabelas de distribuição de frequência
para todas as questões avaliadas no estudo. Para avaliar
possíveis associações, foi utilizado o teste qui-quadrado de
Pearson, apropriado para comparação de proporções. Em
todas as análises, considerou-se o nível de significância de
5%.

Para montagem do banco de dados, foi utilizado o
programa Epidata, versão 3.1. Para análise dos dados,
usou-se o Programa Statistical Package For Social Science
(SPSS), versão 15.0.

3. RESULTADOS
No período de dois meses da coleta de dados, foram

aplicados questionários a estudantes do ensino fundamen-
tal e ensino médio, de escolas públicas (75,2%) e particu-
lares (24,8%) do município de Ipatinga. A amostra constou
de 331 adolescentes da faixa etária de 12 e 17 anos; 121
(36,6%) eram do gênero masculino e 210 (63,4%) do gê-
nero feminino (Tabela 1).
Tabela 1. Distribuição de frequência referente à idade dos entrevistados.

Variável Frequência Percentual
Idade (anos)
16 83 25,1
15 66 19,9
12 62 18,7
13 55 16,6
14 51 15,4
17 14 4,2

Ao se perguntar aos estudantes se já haviam sofrido
bullying, 175 (52,8%) informaram que não sofreram e 156
(47,2%) que sim. Os dados referentes ao número de vezes
que sofreram bullying, o tipo de agressão mais frequente e
o local de ocorrência encontram-se na Tabela 2.
Tabela 2. Distribuição das variáveis sobre as vítimas de bullying nas
escolas.

Variável Frequência Percentual
Quantas vezes você
sofreu bullying este
ano
1 ou 2 vezes 87 55,8
3 a 6 vezes 36 23,1
Várias vezes por
semana

24 15,4

1 vez por semana 9 5,7
TOTAL 156 100

Tipo de bullying mais
usado
Colocam apelidos, me
xigam e riem de mim

116 58,9

Contam mentiras ou
fazem fofocas

42 21,3

Quebram ou pegam
minhas coisas

12 6,1

Empurram, chutam ou 10 5,1

batem
Outros tipos 9 4,6
Ameaçam 6 3,0
Não me deixam ficar
junto com outros cole-
gas

2 1,0

TOTAL 197 100

Locais da ocorrência
de bullying
Sala de aula 129 63,2
Ambiente de recreio 41 20,1
Outros locais 11 5,4
Corredores 10 4,9
Refeitório 6 2,9
Portão da escola 4 2,0
Banheiro 3 1,5
TOTAL 204 100

As respostas à pergunta sobre o gênero do autor e as
relativas ao sentimento do adolescente após ter sofrido
bullying, a atitude que tomou e as pessoas a quem recorreu
após o evento encontram-se na Tabela 3.
Tabela 3. Distribuição da frequência de bullying por gênero, das conse-
quências pessoais dos que sofrem bullying na escola e atitude após ter
sofrido bullying.

Variável Frequência Percentual
Vítima de bullying por
colegas do gênero mascu-
lino ou feminino
Só por meninos 71 44,6
Tanto por meninos quanto
por meninas

39 24,6

Principalmente por
meninos

22 13,9

Só por meninas 16 10,0
Principalmente por meni-
nas

11 6,9

Total 159 100
O que sentiu quando
sofreu bullying
Não me incomodei 71 31,3
Tive raiva 51 22,5
Senti mal 49 21,6
Fiquei preocupado sobre o
que os outros pensavam de
mim

40 17,6

Não queria mais ir à escola 10 4,4
Fiquei com medo 6 2,6
Total 227 100
O que fez quando sofreu
bullying
Não dei atenção, ignorei 105 46,9
Eu me defendi 45 20,1
Pedi que parassem 27 12,1
Chorei 22 9,8
Pedi ajuda a um adulto 14 6,2
Fiz outra coisa 8 3,6
Fugi 3 1,3
Total 224 100,0
Conversou com alguém
sobre ter sofrido bullying
Não falei com ninguém 79 44,1
Falei com meus colegas 47 26,3
Falei com meus pais ou
responsáveis

28 15,6

Falei com o diretor, coor-
denador, professor ou

18 10,1
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outro funcionário
Falei com meus irmãos ou
irmãs

4 2,2

Falei com outras pessoas 3 1,7
Total 179 100
Algum dos seus profes-
sores ajudou você a não
sofrer mais bullying
Não, porque eles não sa-
biam

108 70,1

Não, nenhum me ajudou 18 11,7
Sim, eles tentaram e não
aconteceu mais

15 9,8

Sim, eles tentaram e dimi-
nuiu

6 3,9

Sim, eles tentaram, mas
continuou

4 2,6

Sim, alguns deles tentaram
me ajudar, mas piorou

3 1,9

Total 154 100
Alguém da sua família
falou com alguém da
escola sobre o bullying
que você sofreu
Não, eles não sabiam 115 71,9
Não, eles não falaram nada 28 17,5
Sim, eles falaram e não
aconteceu mais

9 5,7

Sim, eles falaram e dimi-
nuiu

4 2,5

Sim, eles falaram e conti-
nuou a acontecer

2 1,2

Sim, eles falaram mais
piorou

2 1,2

Total 160 100
Algum colega tentou
impedir que você parasse
de sofre bullying
Não, eles não tentaram 42 25,8
Sim, eles tentaram e dimi-
nuiu

32 19,6

Não, eles não sabiam 29 17,8
Sim, tentaram e não acon-
teceu mais

28 17,2

Sim, eles tentaram e con-
tinuou a acontecer

25 15,3

Sim, eles tentaram e pio-
rou

7 4,3

Total 163 100

As respostas às perguntas sobre cyberbullying, meio
utilizado, o número de vezes que sofreu e o sentimento
após ter sofrido a ofensa, encontram-se na Tabela 4.
Tabela 4. Descrição das variáveis sobre vítimas de cyberbullying

Variável Frequência Percentual
Meio utilizado para a prá-
tica de cyberbullying
Internet 49 43,4
Celular 19 16,8
MSN - Microsoft Service
Network

17 15,1

Orkut 12 10,6
E-mail 5 4,4
Outros meios 11 9,7
Total 113 100
Como se sentiu quando
sofreu cyberbullying
Não me incomodou 32 27,4

Sentiu mal 26 22,2
Tive raiva 22 18,8
Fiquei preocupado sobre o
que os outros pensavam de
mim

19 16,2

Fiquei com medo 9 7,7
Eu me senti assustado 7 6,0
Não queria mais ir à escola 2 1,7
Total 117 100

Em relação às testemunhas, 73 (36,5%) sentiram-se
mal ao ver alguns colegas sofrendo bullying; 65 (32,5%)
ficaram com pena; 25 (12,5%) ficaram tristes; e 24 (10,8%)
tiveram medo de que também acontecesse com eles.

Os dados sobre como os adolescentes se sentiram e
sobre o que fizeram ao ver alguns colegas sofrendo bul-
lying estão na Tabela 5.
Tabela 5. Descrição das variáveis sobre testemunhas de bullying na
escola.

Variável Frequência Percentual

Como se sentiu quan-
do viu alguns de seus
colegas sofrendo bul-
lying na escola
Senti mal 73 36,5

Fiquei com pena 65 32,5
Eu me senti triste 25 12,5
Tive medo que pudesse
acontecer comigo

24 12,0

Não me incomodou 9 4,5
Fingi que não vi 3 1,5
Fiquei com pena do
agressor

1 0,5

Total 200 100
O que fez quando você
viu alguns de seus
colegas sofrendo bul-
lying
Disse aos agressores
que parassem

181 51,0

Socorri o colega que
estava sofrendo

63 17,7

Pedi ajuda à direção,
professor ou funcionário
da escola

31 8,7

Eu também sofri bully-
ing

30 8,5

Muitas vezes eu ajudei a
fazer

22 6,2

Não ajudei, mas gostei
de ver

13 3,7

Muitas vezes fui eu
quem começou o bul-
lying

9 2,5

Fui obrigado a fazer
bullying

6 1,7

Total 355 100

A Tabela 6 é referente à prática de bullying contra co-
legas: quantas vezes você praticou bullying este ano, o
tipo de bullying, alguém conversou com você dizendo que
praticar bullying é errado.
Tabela 6. Distribuição das variáveis em relação aos autores de bullying.
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Variável Frequência Percentual
Quantas vezes você pra-
ticou bullying este ano
Uma ou 2 vezes 77 66,9
De 3 a 6 vezes 21 18,3
Várias vezes por semana 16 13,9
1 vez por semana 1 0,9
Total 115 100
De que forma praticou
bullying
Coloquei apelidos, xinguei
ou ri deles

86 68,8

Ameacei 4 3,2
Bati, dei pontapés, empur-
rei

3 2,4

Não os deixei conversa-
rem, ficarem juntos ou
brincarem com outros
colegas

3 2,4

Espalhei mentiras ou fofo-
cas a seu respeito e tentei
fazer com que os outros
não gostassem deles

3 2,4

Quebrei ou peguei os ob-
jetos ou o dinheiro deles

1 0,8

Outras formas 25 20,0
Total 125 100
O que você sentiu quando
praticou bullying
Foi engraçado 55 36,9
Senti mal 33 22,1
Tenho certeza de que eles
fariam o mesmo comigo

19 12,8

Senti pena do colega 17 11,4
Senti que eles mereciam
castigo

10 6,7

Não senti nada 8 5,4
Estava preocupado se
algum professor ou funci-
onário, ou mesmo os pais
descobrissem

4 2,7

Me senti bem 3 2,0
Total 149 100
Alguém conversou sobre
o bullying dizendo que
isso era errado
Ninguém falou comigo 55 39,3
Meus amigos 31 22,1
Meus pais ou responsáveis 26 18,6
Diretor, coordenador, pro-
fessor, ou outro funcioná-
rio da escola

21 15,0

Os meus irmãos ou irmãs 2 1,4
Outras pessoas 5 3,6
Total 140 100

O questionário de pesquisa contemplou um item no
qual se indagava se os alunos haviam praticado cyberbul-
lying, no qual observou-se que 283 (85,5%) não o pratica-
ram e 48 (14,5%) o praticaram (Tabela 7).

Os dados relativos à importância da iniciação de um
trabalho para reduzir o bullying nas escolas pesquisadas
encontram-se na Tabela 8.

A Tabela 9 é referente à relação entre sofrer e praticar
bullying. Observa-se que há associação significativa entre
os adolescentes que sofreram bullying e que também pra-
ticaram (p < 0,05).

Tabela 7. Praticar cyberbullying
Variável Frequência Percentual

Você já praticou cyberbul-
lying contra outros colegas
Sim, pela internet 28 58,3
Sim, pelo celular 5 10,4
Sim, pelo e-mail 4 8,3
Sim, pelo MSN 4 8,3
Sim, pelo Orkut 3 6,3
Sim, por outros meios 4 8,3
Total 48 100

Tabela 8. Ações contra o bullying
Variável Frequência Percentual

Você acharia importante iniciar um
trabalho para reduzir o bullying em
sua escola
Sim, porque acho que o bullying é um
problema para os estudantes

217 65,6

Sim, embora ache que não vai adiantar 85 25,7
Não, porque nunca vi ninguém so-
frendo bullying na escola

13 3,9

Não, porque não acho que o bullying
seja um problema para os estudantes

8 2,4

Não, porque acho que não vai adiantar 8 2,4
Total 331 100
Você estaria disposto a ajudar em
um trabalho para reduzir o bullying
em sua escola
Sim, eu gostaria de ajudar 283 85,5
Não, porque acho que não vai adiantar
nada

17 5,1

Não, embora ache importante desen-
volver esse trabalho, eu não gostaria
de ajudar

15 4,5

Não, porque nunca vi ninguém so-
frendo bullying na escola

10 3,0

Não, porque não acho que o bullying
seja um problema para os estudantes

6 1,8

Total 331 100

Tabela 9. Relação entre sofrer e praticar bullying.
Fez bullying

Sofreu
bullying

Não

n       %

Sim

n         %

Total

n %
Não
Sim

130
45

60,2
39,1

86
70

39,8
60,9

216
115

100
100

Total 175 52,9 156 47,1 331 100

4. DISCUSSÃO
O atual estudo demonstrou percentual significativo da

ocorrência de bullying entre adolescentes de escolas pú-
blicas e particulares do ensino médio, visto que a preva-
lência foi de 47,2%. Esse resultado é semelhante ao de
Shemesh et al. (2013)10, que constatou prevalência de
45,4% em crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos. Já
Calbo et al. (2009)11 e Andrade et al. (2012)12 encontraram
prevalência inferior, 26,7% e 31% respectivamente.

Pesquisa realizada com 1.075 estudantes da 1ª à 8ª sé-
rie, em duas escolas localizadas no município de Pelotas
(RS), mostrou que 17,6% dos alunos já haviam sofrido
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bullying 13. Em estudo realizado em escola pública da
costa oeste dos Estados Unidos, com uma amostra de
3.530 participantes, 78% relataram que não estavam en-
volvidos em bullying; 14% disseram intimidar outros co-
legas; 6% relataram intimidação por parte dos agressores;
e 2% intimidam e são intimidados por outros colegas 14.

A atual pesquisa mostrou que a maior participação em
situações de bullying ocorreu entre jovens do gênero
masculino, assim como em outros estudos 11, 15, 16.

Ao serem indagados sobre quantas vezes sofreram
bullying, 55,8% informaram que as ofensas ocorreram 1
ou 2 vezes por ano. Já os estudos realizados em Portugal
no ano de 2008 e em Curitiba no ano de 2013, mostraram
resultado superior quando comparado ao estudo atual 17,18.

Existe a hipótese de que os meninos dessa faixa etária
encontram-se em um momento no qual a competição e a
busca por prestígio junto às meninas aumentam conside-
ravelmente e, por isso, eles apresentam comportamento de
risco ou agressivo 19. Outra explicação seria que adoles-
centes do gênero masculino sofrem bullying de uma forma
mais direta, enquanto as adolescentes praticam mais a
forma verbal e a exclusão, o que se torna menos visível 13,

20.
Em relação ao tipo de bullying, predominaram xingar,

colocar apelido ou rir do adolescente (58,9%), seguido por
contar mentira ou fazer fofoca (21,3%). Esse resultado
está de acordo com outros autores em que a forma verbal
foi a mais prevalente 11. A utilização de apelidos muitas
vezes pejorativos ou relacionados a determinada caracte-
rística física ou fragilidade das vítimas pode explicar o
predomínio desse tipo 13. Porém, no trabalho de Francisco
e Libório (2009)6, houve diferença em relação ao tipo de
bullying de acordo com a série. Nas turmas da 5° série, a
forma predominante foi ameaça física e nas turmas da 8°
série predominaram insultos e provocações.

Há estudos que evidenciam a relação entre meninos e a
prática do bullying direto, como agressão física e ameaça,
enquanto as meninas utilizam formas mais indiretas do
bullying, como o uso de apelidos, fofocas e exclusão do
grupo social 21,22.

Entre os locais de ocorrência, na atual pesquisa, pre-
dominou a sala de aula (63,2%); em seguida, a área do
recreio (20,1%). Isso foi mostrado também nos estudos de
Pardo et al. (2012)23 e Puhl et al. (2013)24. Resultado se-
melhante também foi relatado por Grossi e Santos (2009)25,
em que predominou a ocorrência de bullying na sala de
aula (52,7%). Na pesquisa de Francisco e Libório (2009)6,
apenas entre alunos da 5ª série de duas escolas, uma par-
ticular e outra pública, o recreio foi o lugar de maior
ocorrência de bullying. Todas as demais turmas entrevis-
tadas relataram concordância ao dizer que o local de maior
ocorrência de bullying foi a sala de aula. Segundo Toro et
al. (2010)26, a predominância da ocorrência de bullying
nas salas de aula se deve ao distanciamento entre professor
e aluno; dessa forma, em vez de comunicação e diálogo,

as relações escolares são mantidas apenas por regras e
tarefas, obediência ou suspensão.

Ao expressar o que sentiram após ter sofrido bullying,
31,3% informaram que não se incomodaram. Pardo et al.
(2012) realizaram entrevistas com vítimas de bullying, e
estes informaram não sentir “nada”, “raiva” ou piedade.
Contudo, no trabalho de Francisco e Libório (2009)6, a
maioria dos alunos relatou sentir-se mal após ter sido ví-
tima de bullying. Já os entrevistados por Grossi e Santos
(2009)25 informaram sentir raiva, medo, ficar assustados e
relataram não querer frequentar a escola.

É importante a identificação dos sintomas apresentados
pelas vítimas, pois o bullying é fator de risco para dor de
cabeça recorrente, problema respiratório, falta de apetite e
alteração do sono. É, portanto, de fundamental importân-
cia o papel do pediatra na detecção das possíveis vítimas
de bullying 27.

No presente estudo, ao serem interrogados sobre o que
fizeram ao sofrer bullying, 46,9% o ignoraram, em con-
cordância com a pesquisa de Francisco e Libório (2009)6.
Contudo, no trabalho de Grossi e Santos (2009)25, a maio-
ria respondeu ter-se defendido com revidações.

A resposta à pergunta se conversaram sobre ter sofrido
bullying, 44,1% dos estudantes relataram não conversar
com ninguém; esse resultado vai ao encontro da pesquisa
realizada por Grossi e Santos (2009)25. Há diversas razões
para essa atitude, dentre as quais, achar errado dizer a al-
guém que sofreu maus-tratos e por já ter presenciado
adultos responsáveis ignorarem outros relatos, já que al-
guns professores e funcionários da escola concentram-se
nos assuntos acadêmicos e deixam essas questões sociais
para outros profissionais. Outras razões que impedem a
vítima de relatar a intimidação é o medo de que a situação
piore com o envolvimento do adulto e por sentir-se culpa-
da, achando possível resolver o problema sozinho 4.

À indagação se tiveram ajuda de professor para não
sofrer bullying, 70,1% informaram que não tiveram por-
que os professores não tinham conhecimento da ofensa.
Grossi e Santos (2009)25 observaram que mais de 50% dos
alunos responderam que os professores não tinham conhe-
cimento de ocorrência de bullying.

Ao perguntar se os colegas tentaram impedir a prática
de bullying, 25,8% informaram que não tentaram. Ban-
deira e Hutz (2012)28 constataram que 33,8% dos entre-
vistados tentaram ajudar e a situação melhorou.

Quando se perguntou aos autores o que sentiram ao
praticar bullying, 36,9% afirmaram que foi engraçado e
22,1% se sentiram mal. A resposta à pergunta se alguém já
havia falado para os autores que é errado praticar bullying,
39,3% responderam que ninguém havia dito para eles.
Houve concordância com o trabalho de Bandeira e Hutz
(2012)28, em que a maioria dos entrevistados afirmou ter
sido engraçado e a minoria relatou ter se sentido bem.
Ainda questionados se alguém já havia falado para os au-
tores que é errado praticar bullying, 16,6% responderam
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que ninguém havia falado.
Quanto às testemunhas, observou-se que 36,5% rela-

taram que se sentiram mal ao presenciar a prática de bul-
lying. Outros autores encontraram o relato dos seguintes
sentimentos: “mal estar”, pena, “bem-estar”, medo e des-
prezo 25,28.

Acerca da atitude tomada pelas testemunhas ao pre-
senciar o bullying, 51,0% relataram ter dito aos agressores
que parassem. Bandeira e Hutz (2012)28 observaram que
83,9% dos jovens disseram ter testemunhado a prática de
bullying, 37,8% não fizeram nada. Houve, também, alunos
que pediram ao agressor que parasse, ajudaram a vítima
ou pediram ajuda na escola 28.

Quanto à relação entre sofrer e praticar bullying, ob-
servou-se que 60,9% dos que sofreram também praticaram
bullying, enquanto, entre os que não o sofreram, 39,8% o
praticaram. Há associação significativa entre os estudantes
que sofreram e que também praticaram (p < 0,05).  Há
também percentual elevado em outros estudos 13, 29. Essa
associação reforça essa prática e produz uma cadeia de
violência em substituição a um modelo que busque romper
esse vínculo.

Das testemunhas, 35,5% consideram que os colegas
praticam bullying contra os outros por brincadeira e 18,3%
acham que isso ocorre porque a vítima é diferente dos
outros. Esse resultado está em consonância com a pesquisa
de Bandeira e Hutz (2012)28. Já o estudo de Almeida et al.
(2007)30 encontrou como principal motivo para o bullying
os estereótipos, seguido da comparação social.

Entre os adolescentes que sofreram cyberbullying, o
meio de comunicação mais comum foi a internet (14,8%).
À indagação sobre o que sentiram quando sofreram
cyberbullying, 9,7% não se incomodaram. Segundo
Kowalski e Limber (2007)31, em pesquisa com uma amos-
tra de 3767 alunos do ensino médio no sudeste e noroeste
dos Estados Unidos, a maioria relatou que o método mais
usado para intimidação de colegas foram as mensagens
instantâneas via celulares. O cyberbullying tem-se tornado
frequente e com grande possibilidade de disseminação
pela Internet ou celulares, tornando-se necessárias mais
investigações com o objetivo de obtenção de dados para
prevenção 32.

O questionário da pesquisa contemplou um item no
qual se indagava qual o meio mais utilizado pelos alunos
na prática do cyberbullying, tendo a internet como respos-
ta prevalente. Essa forma pode ser praticada por vítimas
do bullying tradicional, por garantir anonimato e propor-
cionar proteção, segurança, coragem e desinibição 3.

5. CONCLUSÃO
A pesquisa sobre bullying entre adolescentes, do ensi-

no fundamental e médio, em instituições escolares parti-
culares e públicas de Ipatinga, demonstrou ser frequente
esse problema nas escolas onde foram realizadas as entre-
vistas. Foi possível verificar que esse é um fenômeno de

ocorrência muito comum no cenário escolar do município,
com grande porcentagem de alunos envolvidos em dife-
rentes papéis e tipos de bullying.

O contexto escolar está repleto de dessemelhanças, as-
sim como na vida diária e, o fato de não saberem lidar
com essa situação tem levado alunos a revidar a ofensa,
apresentar alteração emocional, baixa autoestima, medo,
irritabilidade e dificuldades em ir à escola. Contudo,
grande parte de estudantes relataram não se incomodar
com possíveis consequências pessoais que esse tipo de
violência possa lhes causar, ignorando as práticas de bul-
lying recebidas.

Outro aspecto importante, explanado e corroborado no
transcorrer do presente artigo é quanto ao tipo de bullying
mais usado pelos alunos. Prevaleceu colocar apelidos,
xingar e rir dos colegas; grande parte dos alunos vítimas
de bullying não conversaram com ninguém a respeito e
não receberam ajuda por parte dos professores, pois afir-
maram que estes desconheciam as situações de bullying
ocorridas.

Os resultados encontrados na pesquisa confirmam que
o cyberbullying, violência virtual, está efetivamente pre-
sente na vida desses jovens, sejam eles vítimas, sejam au-
tores, ou testemunhas. É uma forma atual e relevante, com
algumas características diferentes do bullying tradicional,
já que ultrapassa o ambiente escolar, e deve ser investiga-
do e acompanhado não apenas pelos educadores nas esco-
las, mas também no âmbito familiar.

Observou-se que há relação significativa entre sofrer e
praticar bullying ao evidenciar que a vítima pratica mais
bullying do que os alunos que nunca sofreram essa forma
de violência.

Os dados colhidos no presente estudo, com questioná-
rios e cruzamentos estatísticos, trazem elementos essenci-
ais para compreensão da dinâmica do bullying nas escolas
do município. Acredita-se que as informações alcançadas
neste trabalho possam contribuir para realização de novos
estudos e subsidiar a elaboração de campanhas e projetos
em âmbito escolar, que se voltem ao enfrentamento do
bullying.
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RESUMO
O fibroadenoma é um tumor misto constituído por tecido
conjuntivo e epitelial, sendo uma neoplasia que possui alta
prevalência em mulheres de qualquer idade, sendo em sua
maioria lesões benignas e que às vezes podem aparecer
associadas a outros tipos de lesão, como será descrito neste
relato. Relatou-se este caso em que a paciente de 34 anos
apresentou referida patologia, um fibroadenoma, porém,
associado a papiloma intraductal, confirmada por meio dos
achados anatomopatológicos e só foi possível com a “co-
re-biopsy” guiada por ultrassonografia mamária e por
meio da Ressonância Magnética da mama.  A conduta foi
realizada tendo em mente as características da lesão, o his-
tórico familiar e, sobretudo, de acordo com a vontade do
paciente em aceitar tal conduta.

PALAVRAS-CHAVE: Ultrassonografia mamária, fibro-
adenoma, papiloma intraductal.

ABSTRACT
Fibroadenoma is considered a mixed tumor, constituted by
connective and epithelial tissue. It is the most frequent neo-
plasia in the female breast in womens of all ages. In the most
part, are benign injuries but sometimes some kind of  lesions,
as papillomas, may appear associated with the primary patho-
logical entity. Was reported this case where a patient (34 years
old) has developed this disease in the left breast, a fibroade-
noma associated with intraductal papilloma, confirmed by
anatomopathological examination, using the ''core-biospy''
guided by breast ultrasound and using the Breast Magnetic
Resonance. The approach was performed according to lesion
characteristics, family history, and the patient’s willingness to
accept such therapeutic procedure.

KEYWORDS: Ultrasonography mammary, fibroadenoma,
papilloma intraductal.

1. INTRODUÇÃO
As lesões benignas da mama são bastante frequentes,

sendo as alterações fibrocísticas as mais comuns, segui-
das dos fibroadenomas. Estes já se encontram presentes
nas adolescentes e atingem seu pico de incidência na
terceira década de vida1,2,3. Os fibroadenomas são tumo-
rações benignas de complexidade histológica variável,
podendo ser classificados como simples ou complexos,
de acordo com a presença ou ausência de hiperplasias e
atipias4.

Apesar do caráter benigno, sua presença é fator de
risco para o surgimento de carcinomas5. Portanto, neste
artigo, a partir de um relato de caso de fibroadenoma,
associado à papiloma, discorrerá sobre a conduta em tal
tumoração.

2. RELATO DE CASO
Foi Paciente de 34 anos, sexo feminino, referiu des-

carga papilar de coloração transparente e caráter induzido
à expressão ativa na mama esquerda. Submeteu-se à
ultrassonografia mamária no dia 28 de setembro de 2013
na Clínica Imagens - Medicina Diagnóstica, em Cuiabá,
Mato Grosso. Na avaliação por imagem, observou-se a
presença de um ducto dilatado focalmente pela presença
de conteúdo de aspecto sólido ecogênico em seu interior,
medindo 0,9 x 0,4 cm, localizado em projeção de 2horas
da mama esquerda (Figura 1).

A paciente foi encaminhada para realização de res-
sonância magnética mamária bilateral no dia 12 de no-
vembro de 2013. Para exame de imagem foi utilizada
bobina dedicada de mamas em aparelho de 1,5 Tesla, da
marca Siemens, modelo Avanto. Foram obtidas aquisi-
ções sagitais nas sequências ponderadas em T1, T2 STIR
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e série volumétrica dinâmica: uma antes, imediatamente
após e mais duas séries após injeção endovenosa em
bolus de 15ml de agente paramagnético Gadopentetato
dimeglumine (Gd-DTPA) e série volumétrica axial tar-
dia.

Figura 1. Ultrassonografia mamária esquerda, mostrando ducto dila-
tado com conteúdo sólido no interior (figura 1.A) hipervascularizado
ao Power-Doppler (figura 1.B).

Os aspectos relevantes do caso observados na res-
sonância magnética foram a presença de ectasias de
ductos na região retroareolar da mama esquerda, com
conteúdo espesso em seu interior, chegando a medir até
0,7cm de calibre (normal até 0,3cm).

Figura 2. Ressonância magnética mamária esquerda – fase dinâmica
pós contraste endovenoso gadolinio corte axial (Figura 2.A) subtração
corte axial (Figura 2.B) e MIP (Figura 2.C).

Na fase dinâmica, após o uso endovenoso do agente
paramagnético, observou-se área de intenso realce no-
dular precoce em relação ao tempo e com curva cinética
de padrão variando de platô tipo II a “washout” tipo III,
acometendo a região intraductal retroareolar esquerda e
medindo 1,0 x 0,5cm nos maiores eixos. Apresentou
epicentro distante 0,8cm da pele, 0,9cm da papila e 4,6cm
da face anterior do músculo peitoral maior (medidas
obtidas com pacientes em decúbito ventral, as mamas
pendentes no interior da Bobina e sem compressão sobre
as mamas), conforme Figura 2.

A paciente foi encaminhada pelo mastologista com
pedido de “core biopsy” guiada por ultrassonografia
mamária, sendo identificado nódulo hipocóico, de con-
tornos regulares, localizado na região retroareolar da
mama esquerda (intraductal), medindo 1,0 cm. Na “core
biospy”, primeiramente se fez a antissepsia local com
iodo tópico, anestesia local com 3 ml de solução de
xylestesin/ sem vasoconstritor, seguido da introdução na
mama esquerda de uma agulha com calibre 14X8 gauge,
acoplada à pistola Pro-Mag 1,2 cm de excursão. O apa-
relho de ultrassonografia utilizado foi da marca Siemens
com transdutor linear e Preset específico para mama,
variando de 6-10 MHz. A critério da médica radiologista,
foram retirados três fragmentos do nódulo. Os fragmen-
tos foram fixados em formol a 10% e encaminhados para
exame histopatológico. Não ocorreram intercorrências
(Figura 3).

Figura 3. Ultrassonografia mamária esquerda com “core biopsy” do
nódulo intraductal, mostrando agulha no corte longitudinal (figura 3.A).
Ultrassonografia mamária esquerda com “core biopsy” do nódulo
intraductal, mostrando agulha no corte transversal (figura 3.B).
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Na análise anatomo-patológica, os fragmentos rece-
bidos consistiam de vários fragmentos cordonais de te-
cido com aspecto creme-amarelado e firme, medindo em
conjunto 0,9x0,7x0,2cm.

Na microscopia, o fragmento foi totalmente subme-
tido ao exame histológico cujos cortes apontaram tecido
mamário constituído por proliferação de ductos e estroma,
sendo os ductos revestidos por dupla camada de células
cúbicas, sem atipias. O estroma é fibrocelular, prolife-
rando de modo concêntrico ao redor dos ductos. Há in-
tensa dilatação ductal focal, com presença de estrutura
papilomatosa arborescente, revestida por dupla camada
de células (epitelial e mioepitelial), com eixo conjuntivo
livre, frouxo e vascularizado. Há focos de metaplasia
apócrina do epitélio de revestimento, não havendo sinais
de malignidade.

Diagnóstico: Fibroadenoma de mama (vários frag-
mentos), associado à papiloma intraductal, nos cortes
examinados.

3. DISCUSSÃO
É abundante na literatura relatos de alterações histo-

lógicas em fibroadenomas, sendo um fator de risco im-
portante na determinação da probabilidade do paciente
vir a desenvolver carcinoma de mama5,6. Tal risco varia
de acordo com o tipo de alteração histológica, o qual é
progressivamente maior, partindo de ausência de lesão
proliferativa, lesão proliferativa sem atipias e lesão pro-
liferativa com atipias5. De acordo com Santen & Mansel
(2005), o papiloma em fibroadenoma – citado no caso –
representa um risco relativo de 1,5-2,0, o qual se eleva no
caso de histórico familiar de câncer de mama.

Vale ressaltar que o risco aumentado para câncer de
mama permanece por mais de 20 anos após o desenvol-
vimento do fibroadenoma. Portanto, devem ser rastreados
com maior frequência, principalmente quando houver
histórico familiar de câncer de mama e/ou alterações
histológicas identificadas pelos procedimentos invasivos
5,7,8,9.

4. CONCLUSÃO
Portanto, frente ao problema de fibroadenoma de

mama associado à papiloma intraductal, deve-se ter em
mente as características histológicas das lesões, o risco
familiar para câncer de mama e o desejo por parte do
paciente em aceitar um tratamento mais conservador.
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RESUMO
A Odontodisplasia Regional é uma anomalia rara de de-
senvolvimento dentário que afeta as estruturas dentárias
mineralizadas criando um aspecto de “dentes fantasmas”
que pode atingir tanto a dentição decídua quanto a denti-
ção permanente, possuindo etiologia desconhecida. Possui
características clínicas, radiográficas e tomográficas espe-
cifícas desta rara anormalidade. Os tratamentos têm como
perspectiva os cuidados com mastigação e erupção dos
dentes expostos, melhora da função e da estética, redução
dos problemas psicológicos, emocionais e proteção dos
dentes erupcionados afetados. Este relato tem como objeti-
vo apresentar um caso clínico de Odontodisplasia Regional
de um paciente de 11 anos de idade da UNINGÁ de Ma-
ringá (Unidade de Ensino Superior Ingá - Faculdade Ingá),
bem como esclarecer etiologias, aspectos clínicos, radiográ-
ficos, tomográficos e terapêuticos e sua correlação com a
ortodontia.

PALAVRAS-CHAVE: Anomalias dentárias, dentes fan-
tasmas, anormalidades congênitas.

ABSTRACT
The Regional Odontodysplasia is a rare anomaly of dental
development that affects the mineralized tooth structures cre-
ating an appearance of "ghost teeth" that can reach both the
deciduous dentition to permanent dentition, having unknown
etiology. Have clinical, radiographic and tomographic specific
characteristics of this rare abnormality. The treatments are as
perspective taking care of chewing and tooth eruption exposed,
improved function and aesthetics, reducing psychological,
emotional problems and protection of erupted teeth affected.
This report aims to present a clinical case of a patient Regional
Odontodysplasia 11 years of age UNINGA Maringa (Unit Inga
Higher Education - Faculty Inga), as well as clarify etiologies,
clinical, radiographic, CT and therapeutic aspects and its cor-

relation with orthodontics.

KEYWORDS: Dental anomalies; ghosts teeth; congenital
abnormalities.

1. INTRODUÇÃO
A Odontodisplasia Regional é uma anomalia rara de

desenvolvimento dentário que afeta as estruturas dentá-
rias mineralizadas (folículo, dentina, esmalte, cemento e
polpa), podendo envolver tanto a dentição decídua
quanto a dentição permanente1,2.

O primeiro relato de odontodisplasia regional foi re-
latado pela primeira vez no ano de 1947. Esta anomalia
afeta dentina e esmalte, devido às más-formações, ge-
rando um aspecto de dentes fantasmas3,4,5.

Está anomalia pode acometer tanto a maxila quanto a
mandíbula ou ambos os arcos, sendo que a mais envol-
vida é a maxila. Esta anomalia rara acomete geralmente
o lado esquerdo da maxila se localizando em grande
parte na região anterior do osso e não há tendência de
ocorrência em uma determinada raça ou grupo étni-
co5,6,7,8,9.

A Odontodisplasia Regional possui etiologia desco-
nhecida, entretanto existe uma ampla variedade de fato-
res associados, dentre os quais se encontram: distúrbios
vasculares, mutações somáticas, uso de medicamentos,
falha na migração de células da crista neural, infecções
virais, trauma local10.

Segundo Ruela & Sampaio (1998)5, durante o exame
clínico, pode ser observador hipoplasia do esmalte e
dentina em dentes com tamanho e forma alterados; sua
coloração varia do amarelo ao castanho; verifica-se que
a dentina se torna friável decorrente da mineralização
defeituosa.
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Outras alterações decorrentes desta anomalia são a
presença de cáries dentárias e lesões inflamatórias peri-
apicais, assim como a presença de uma expansão gengi-
val não-inflamatória na região dos dentes que não erup-
cionaram. Podem ainda ser observados edema gengival,
gengivite e em alguns pacientes podem ser relatados dor
e abscesso na área afetada, em decorrência do acesso
bacteriano à polpa9,11,12.

Radiograficamente, o osso afetado é denso e escleró-
tico, irregular e, muitas vezes podem ser vistos trabécu-
los dispostos verticalmente. Os dentes afetados apresen-
tam uma aparência de "fantasma", devido à reduzida
espessura e radiodensidade esmalte e dentina, geralmen-
te se caracterizam com forames apicais abertos e raízes
curtas, podendo também detectar múltiplos nódulos pul-
pares ou calcificações distróficas da polpa2,11,13.

Histológica-mente, existe uma considerável redução
em número de dentina e os túbulos dentinários. O es-
malte é hipoplásico e hipomineralizado. O conteúdo
pulpar possui cálculos livres ou aderidos, que podem
apresentar túbulos ou consistir em calcificações lamina-
das14,15,16.

Uma das consequências à deformidade há uma redu-
ção de radiodensidade ocasionando finas camadas de
dentina e esmalte, proporcionando ao dente um contorno
tênue e flocoso, gerando uma aparência de “dente fan-
tasma”4,5,17.

Na literatura é possível encontrar diversas alternati-
vas de tratamento, sendo algumas mais conservadoras,
outras mais invasivas10,18.

Dessa forma, Ruela & Sampaio (1998)5, relatam que
os tratamentos têm como perspectiva os cuidados com
mastigação e erupção dos dentes expostos, melhora da
função e da estética, redução dos problemas psicológicos,
emocionais e proteção dos dentes erupcionados afetados.

Para solucionar este problema, próteses parciais de
acrílico, podem ser confeccionadas, substituindo os
“dentes fantasmas”, que deve envolver acompanhamento
do paciente periodicamente para controlar o crescimento
facial e a erupção dos “dentes fantasmas”.  Futuramen-
te deve-se tomar decisão com relação a estes “dentes
fantasmas” ainda não erupcionados evitando sequelas da
retenção de tecido epitelial4,17.

Para correção da sobremordida cruzada, uma das al-
ternativas é a expansão maxilar, sendo um recurso de
grande utilidade para minimizar ou sanar estas maloclu-
sões. Segundo Tashima (2003)19, os aparelhos expan-
so-res são dispositivos removíveis, utilizados quando se
deseja promover uma expansão superior para correção
das mordidas cruzadas dentárias nas dentaduras mistas e
decíduas.

Consegue-se também o redirecionamento dos dentes
permanentes em desenvolvimento numa posição mais
próxima ao normal. Com o tratamento precoce conse-
gue-se ainda um melhor relacionamento esquelético en-

tre as bases apicais20.
Este relato tem como objetivo apresentar um caso

clínico de Odontodisplasia Regional de um paciente da
UNINGÁ de Maringá (Unidade de Ensino Superior Ingá
- Faculdade Ingá), bem como esclarecer etiologias, as-
pectos clínicos radiográficos, tomográficos e terapêuti-
cos e sua correlação com a ortodontia.

2. RELATO DE CASO
O paciente P. J. R., do gênero masculino, melano-

derma, 11 anos de idade, sem história médica relevante
compareceu na clínica odontológica da UNINGÁ de
Maringá (Unidade de Ensino Superior Ingá - Faculdade
Ingá), relatando como queixa principal a falta de dentes
que ainda não irromperam e a estética.

Durante a anamnese, a mãe relatou que a gestação foi
normal, e não há relatos de nenhuma condição sistêmica
associada.

Ao exame clínico, foram constatados que na maxila
do lado direito estava presente apenas o elemento dentá-
rio 53, enquanto os outros elementos dentários (maxila
esquerda e mandíbula) encontravam-se normais de
acordo com a cronologia dentária (Figura 1)

Figurra 1. A                       Figura 1. B
Figura 1. Imagem da arcada superior mostrando os elementos dentá-
rios presentes figura: 1-A, Imagem da arcada inferior mostrando os
elementos dentários presentes figura 1-B. Fonte: Radiologia e Tomo-
grafia Odontológica Martinhão (2014) - documentação do paciente.

Quanto aos elementos permanentes da maxila do la-
do direito, encontravam-se ausentes; na maxila do lado
esquerdo e mandíbula se encontram também normais de
acordo com a cronologia de erupção (Figuras 2,3).

Figura 2. Imagem do paciente sorrindo, com ausência de vários ele-
mentos, função e estética comprometidos.
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No exame radiográfico panorâmico, constatou-se no
hemiarco superior direito, a presença dos “dentes fan-
tasmas” acometendo os elementos 11, 12, 13, 14, 16, 17;
evidenciando-se um aumento da sua densidade radiográ-
fica, simbolizando uma anormalidade na formação des-
tes elementos e também pode-se observar ausência do
germe dentário 15. No hemiarco superior esquerdo e na
arcada inferior, os elementos dentários permanentes e
decíduos encontravam-se dentro dos parâmetros de nor-
malidade (Figura 3).

Na arcada inferior mostrando os elementos dentários
presentes e sua cronologia de erupção normal.

Figura 3. Radiografia panorâmica em que verifica-se a presença de
dentes fantasmas no hemiarco superior direito. Fonte: Radiologia e
Tomografia Odontológica Martinhão (2014))- documentação do paci-
ente.

Os “dentes fantasmas” se apresentavam com uma fi-
na demarcação entre dentina e esmalte, imagem radiolú-
cida, coroa mal formada com ápice aberto e incompleto,
câmaras pulpares amplas.

Figura 4. Tomografia computadorizada do paciente evidenciando a
odontodisplasia Regional. Fonte: Radiologia e Tomografia Odontoló-
gica Martinhão (2014) - documentação do paciente.

Pelo exame tomográfico verificaram-se imagens
compatíveis com má formação de tamanho, forma e es-

pessura de esmalte, de coroa e de raiz no primeiro qua-
drante da região da maxila, sugerindo o diagnóstico de
odontodisplasia regional (Figura 4).

Figura 05. Tomografia computadori-zada constatando-se o início de
reabsorção radicular externa no elemento 22. Fonte: Radiologia e
Tomografia Odontológica Martinhão (2014) documentação do pacien-
te.

Também foi constatada através dos cortes transagi-
tais a presença de reabsorção radicular externa no ele-
mento 22 (Figura 5).

Figura 6. Placa de Hawley com expansor e com dentes de acrílico.

Figura 7. Aparelho reabilitador instalado.
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Analisando os exames de hemograma completo soli-
citados, verificaram-se índices dentro da normalidade.

Com o intuito de devolver a função mastigatória, fo-
nética e a estética, foi decidido como plano de tratamen-
to uma placa de Hawley com expansor e com dentes de
acrílico devido à maloclusão transversal já instalada
(mordida cruzada posterior) (Figura 6). Após a correção,
será efetuada nova confecção de placa temporária em
acrílico até que a criança alcance uma idade para con-
fecção de implantes dentários definitivos.

3. DISCUSSÃO
A Odontodisplasia Regional é uma anomalia dentária

rara que é geralmente acomete a maxila, sendo o lado
esquerdo acometido com maior frequência segundo
Crawford & Alfred (1989)8, citados por Carreira et.al
(2011)9, o que coincide com o presente estudo em rela-
ção ao acometimento de maxila, porém pode se observar
que houve uma prevalência total de “dentes fantasmas”
no lado direito da maxila, sendo que a prevalência maior
acomete o lado esquerdo da maxila e por fim o lado di-
reito.

De acordo com Neville et al (2006)14, quando os
dentes decíduos são afetados pela Odontodis-plasia,
acontece episódio semelhante nos dentes permanentes, o
que coincide com o caso apresentado no presente estudo.

A etiologia da Odontodisplasia Regional é desconhe-
cida. Porém, existem outros autores que afirmam existir
diversos fatores associados à afecção. No referido caso,
a criança possuía histórico médico normal sem nenhuma
condição sistêmica associada que pudesse levar a ocor-
rência desta afecção10,18.

Como plano de tratamento estabelecido para casos
com odontodisplasia regional alguns autores optam pela
extração dos dentes envolvidos21. Outros autores, como
Ruela & Sampaio (1998)5, preferem como alternativa
uma reabilitacao protética parcial. Desse modo, Had-
man21 citados por Carreira et.al (2011)9, afirmam que o
tratamento para a Odontodisplasia Regional ainda con-
tinua controverso, não sendo possível alcançar uma for-
ma exata para estabelecimento formal de como tratar.

Assim, o Ortodontista deve atentar-se quanto à idade
do paciente, ao número de dentes afetados, às atitudes e
os desejos esperados pelo paciente antes de optar por
qualquer plano de tratamento.

A intervenção precoce das mordidas cruzadas quando
bem indicadas, promovem resultados favoráveis com
uma mecânica mais simplificada como a placa de
Hawley com expansor e com dentes de acrílico propos-
tos neste relato. Assim, Ghersel et al (1988)20, citado por
Tashima et al (2003)19, afirma que este aparelho tem
como objetivo promover uma expansão lenta do arco
para corrigir as mordidas cruzadas sem abrir a sutura
palatina mediana e como consequência uma inclinação
vestibular dos dentes posteriores. O tratamento ortodôn-

tico de torna inviável, devido ao tamanho de raízes exis-
tentes nos dentes que são afetados pela doença e devido
à sua densidade óssea, que ao receberem forças ortodôn-
ticas sofreriam como consequência uma reabsorção de
raiz e osso22,23.

No caso apresentado a opção de tratamento foi con-
servadora, mantendo se os elementos fantasmas in-
tra-bucais e instalando-se uma placa de hawley com ex-
pansor com objetivo de tratar a mordida cruzada poste-
rior e com dentes de acrílico para fins estéticos, até que o
paciente atinja uma idade madura para planejamento de
uma possível reabilitação oral.

4. CONCLUSÃO
Foi eleito este tratamento devido à perda de função

do paciente e estética. Assim, conseguimos lentamente
corrigir o problema de má-oclusão transversal que estava
instalado no paciente (mordida cruzada posterior, resta-
belecendo também a autoestima do paciente voltando a
sorrir.

Desse modo, o plano de tratamento para a Odonto-
displasia Regional deve envolver as necessidades pesso-
ais do paciente, bem como seus desejos, anseios, com o
objetivo de um bom restabelecimento estético e funcio-
nal.
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RESUMO
Na área odontológica, a terapia medicamentosa ocupa um
papel importante, com ênfase nos anti-inflamatórios não este-
roides. Porém, muitos cirurgiões – dentistas apresentam difi-
culdade na seleção correta destes medicamentos. A partir deste
motivo, a revisão literária tem por objetivo esclarecer de forma
simples e objetiva, o grupo de medicamentos dos an-
ti-inflamatórios não esteroides, com enfoque nos inibidores
seletivos da COX-2, primeira geração Nimesulida, e segunda
geração, celecoxibes e etericoxibe. Lembrando também dos
inibidores não seletivos da COX-2,entre eles estão o diclofena-
co, ibuprofeno e naproxeno. Esta revisão de literatura utilizou
como meio de pesquisa, banco de dados da Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS), nas bases de dados LILACS e Scielo, Pub-
Med, MEDLINE no período de 2000 à 2014 em língua portu-
guesa e texto completo.Revistas,internet. Nas revistas e na
internet foram encontradas notícias mais atualizada já nos
livros foram encontradas notificações como base mais cientifi-
ca e detalhada sobre o assunto que por fim, ajudaram a de-
senvolver a revisão de literatura. Em síntese, os an-
ti-inflamatórios não esteroides seletivos da Cox-2, quando bem
indicado e selecionado, apresentam uma boa opção na clínica
terapêutica odontológica para obtenção de melhores resulta-
dos.

PALAVRAS-CHAVE: Anti-inflamatórios, inibidores de Ci-
clo-Oxigenase 2, odontologia.

ABSTRACT
In dentistry, drug therapy plays an important role, with an empha-
sis on anti-inflammatory drugs. However, many surgeons - sur-
geons have difficulty in the correct selection of these medicines.
From this reason, the literature review aims to clarify a simple and
objective way, the group of medicines anti-inflammatory drugs,
with a focus on selective COX-2 inhibitors, nimesulide first gener-
ation and second generation, celecoxibe and etoricoxibe. Also of
nonselective COX-2 inhibitors, which include diclofenac, ibu-
profen and naproxeno. This literature review used as a means of
research, database of the Virtual Health Library (VHL), in LI-
LACS and SciELO, PubMed, MEDLINE from 2000 to. In books
and on the internet since most updated news notifications were

found in the books as more scientific and detailed about it that
finally helped develop the literature review base were found. In
summary, the anti-inflammatory steroids nonselective COX-2,
when properly indicated and selected have a good option in clini-
cal dental therapy to achieve better results.

KEYWORDS: Anti-Inflammatory, dentistry, cyclooxygenase 2
inhibitors.

1. INTRODUÇÃO
O uso de medicamentos no setor da saúde é muito

utilizado no tratamento de patologias, amenizando o
sofrimento humano. De acordo com a Agência de Vigi-
lância Sanitária (ANVISA), os medicamentos são pro-
dutos farmacêuticos, tecnicamente obtido ou elaborado,
com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para
fins de diagnóstico, portanto, satisfazendo as necessida-
des prioritárias de saúde da população1.

Na área odontológica, a dor é uma das principais
queixas que levam o paciente a procurar atendimento
odontológico, porém, muitas vezes esses sintomas não
são bem abordados pelos cirurgiões-dentistas que atuam
nos serviços realizando avaliações imprecisas do quadro
da dor e inflamação com subutilização do arsenal antiál-
gico, que implica no controle da dor e resposta inflama-
tória2.

A propósito, o controle da dor de origem inflamatória
aguda em odontologia tem várias características únicas.
A dor não só sinaliza lesão tecidual, mas também age
como um impedimento para a maioria dos procedimen-
tos odontológicos, atrasando a retomada das atividades
normais, após procedimentos cirúrgicos, endodôntico,
protético e restaurador3.

Assim, de acordo com Tortamano (2005)4, a terapêu-
tica clinica ocupa um papel de destaque nos tratamentos
odontológicos, ficando a terapêutica medicamentosa
restrita ao papel de complementação clínica do profissi-
onal, mas o que não quer dizer que não seja constante-
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mente utilizada.
E segundo Andrade (2006)3; a dor de origem dental

ou de seus anexos quase sempre é de caráter inflamató-
rio aguda e frequentemente se instala de forma espontâ-
nea. Nesses casos, a medicação é apenas coadjuvante aos
procedimentos de ordem local. Por exemplo, no trata-
mento de uma pulpite irreversível, dificilmente uma
droga analgésica ou anti-inflamatória conseguira, por si,
aliviar ou suprimir a dor sem auxílio da pulpotomia ou
pulpectomia.

Portanto, o uso destas substâncias químicas como
analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos é o mais
comumente receitado, pois o cirurgião-dentista se depara
por situações de dor infecção, inflamação, ansiedade e
inquietação3.

Na visão de TORTAMANO, Nicolau; ARMONIA
(2005)4, Dependendo do efeito farmacológico desejado
pelo profissional, este poderá optar por esta ou aquela
droga de escolha. Também é preciso levar em conside-
ração enfatizando, pois quando um grupo de medica-
mentos tem a sua atividade anti-inflamatória aumentada,
não acontece incremento do efeito antitérmicos e anal-
gésico.

Por sua vez, a medida que aumenta a ação an-
ti-inflamatória de uma droga, que também apresenta
atividade analgésica, haverá maior número de efeitos
adversos, quando comparada a um fármaco que só pro-
voca analgesia. Toda a classe medica e odontológica,
tem perfeito conhecimento, no que diz respeito aos efei-
tos dos analgésicos e antitérmicos visto que a literatura
não deixa dúvidas em relação a esse grupo de drogas5.

Entretanto, de maneira preponderante o cirur-
gião-dentista deve possuir uma serie de conhecimento
adquiridos sobre farmacologia e terapêutica, conside-
rando também casos em especifico de cada paciente,
satisfazendo de maneira eficaz segura racional a indica-
ção destes medicamentos.

Para melhor entendimento da etiopatogenia das res-
postas inflamatórias e mecanismo de ação destes fárma-
cos, agregado a uma condição essencial para sua pre-
venção ou tratamento, esclarecendo de forma simples e
objetiva esse grupo de medicamentos, podendo assim,
possibilitar uma melhor escolha quanto à prescrição,
seguindo uma breve revisão literária sobre o assunto.

Os principais anti-inflamatórios utilizados na prática
clínica diária, podem ser divididos em hormonais e não
hormonais de acordo com sua origem e semelhança. Os
primeiros são os corticosteróides, hormônios naturais ou
sintéticos, os demais fazem parte de um grupo de fár-
macos com propriedades anti-inflamatórias não asteroi-
dais.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada através de revisão bibliográ-

fica com artigos nacionais e internacionais obtidos das

bases de dados scielo, MEDLINE, EBSCO, Google
acadêmico, revistas e livros com o intuito de realizar
uma analise critica sobre o controle do processo infla-
matório na odontologia com anti-inflamatórios
não-esteroidais.

3. DESENVOLVIMENTO
A fisiopatologia da dor

A International Association for the Study of Pain
(IASP) define a dor como “uma experiência sensorial e
emocional desagradável, associada ao dano tecidual real
ou potencial ou descrita em termos de tal lesão”, portan-
to, o intuito da sensação dolorosa é proteção. A dor é
aceita como um sinal de proteção do organismo contra o
dano tecidual e serve também para o clínico como guia
de diagnóstico6.

Entretanto a percepção dolorosa é a capacidade que o
indivíduo apresenta frente à reação e percepção a um
estimulo doloroso. Como a dor é subjetiva, cada paciente
reage de maneira diferente a um determinado estimulo
doloroso6.

Além disso, as estruturas nervosas livres são estrutu-
ras específicas para a recepção dos estímulos dolorosos,
porém não são únicos, ainda que não exista estimulo
específico para o tipo de receptor. Do mesmo modo es-
tímulos de calor, frio, mecânico, elétrico e químico po-
dem excitar estes receptores e gerar impulsos nervosos,
no que diz respeito à condução ao Sistema Nervoso
Central (SNC). As fibras nervosas condutoras para a dor
são do grupo A - delta e C7.

A Fibra A - delta conduz com uma velocidade de 12 a
30 metros por segundo e as do tipo C de 0,5 a 2 metros
por segundo. Posto que as fibras nervosas dividem-se em
A (alfa, beta, gama e delta), B e C. Elas possuem diâme-
tro diferente e conduzem impulsos sensitivos e motores
com velocidades diferentes8.

Lembrando que na medula espinhal os impulsos sen-
sitivos são conduzidos pelo feixe trato espinotalâmico
Anterolateral, passam pela formação reticular e tálamo e
se projetam para córtex cerebral. Como não existe um
centro cortical da dor, consequentemente todo o córtex
cerebral pode ter responsabilidade por esse tipo de sen-
sação9.

A dor pode ser classificada como superficial e pro-
funda. A dor superficial é localizada como picadas de
agulha, incisão de tecidos moles. A dor profunda é irra-
diada e referida a outras áreas, além de ser desagradável,
provoca náuseas, palidez e sudorese.

Portanto, estes sintomas ocorrem por via sensitiva ou
aferente, fazem sinapse com vias motoras ou eferentes,
que inervam vasos, glândulas e trato gastrointestinal. A
dor referida ou reflexa leva a percepção de sensação
dolorosa em regiões distantes do órgão de origem, o que,
eventualmente pode levar a erro de diagnostico, por sua
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vez deve ser muito bem conhecida e interpretada4.
Na intensidade dolorosa, descartando os aspectos

psicológicos, depende da frequência do impulso nervoso
sensitivo gerado por um receptor, e o número de recep-
tores dolorosos ativados. Com enfoque de combate do
fenômeno doloroso nesta revisão de literatura o bloqueio
do estimulo nos receptores periféricos (analgésicos e
anti-inflamatórios).
Fisiopatologia da inflamação

O processo inflamatório é útil e necessário para o
organismo. A inflamação é uma resposta de defesa do
organismo contra diferente tipo de agressão causado por
micróbios, agentes físicos, químicos, necrose tecidual ou
reações imunológicas10.

Essa agressão leva a chamada lesão primaria que se
caracteriza por uma desnaturação de macromoléculas,
queda de PH, liberação de substancias como histamina,
serotonina, cininas, prostaglandina, enzimas proteolíticas
e mucolíticos, que produzem mudanças vasculares e
celulares que, agora, constituem a fase racional. Nesta
fase, por ação das substancias citadas, ocorre vasodila-
tação, aumento da permeabilidade capilar e migração
celular. Os sinais clínicos locais são dor, calor, rubor,
edema e perda de função4,10.

A dor é um dos sinais clínicos que aparece por ação
de fatores mecânicos e químicos provocados pela hista-
mina, serotonina, cininas e prostaglandinas, que direta-
mente ou indiretamente estimulam as terminações ner-
vosas livres (receptores da dor)11.

Lembrando, que os períodos mais prolongados de
dor e inflamação estão interligados as reações resultantes
da formação de prostaglandina a partir do ácido araqui-
dônico. As prostaglandinas têm sua síntese desencadeada
por fosfolipídios da membrana celular lesada, através da
ação da fosfolipase A2, dando origem ao ácido araqui-
dônico. Este ácido graxo quando ativado pelas cicloxi-
genases origina as prostaglandinas, tromboxanas e pros-
tacilinas11.

O ácido araquidônico quando ativado pela lipoxige-
nase da origem aos leucotrienos, que são substancias
com atividade alérgica. As prostaglandinas não têm ação
algogena direta, mais potencializam a atividade da his-
tamina e bradicinina.

A agregação plaquetária é favorecida pelas trombo-
xanas que são vasoconstritoras. Além de a prostaciclinas
ser vasodilatadoras e inibirem a agregação plaquetária,
elas favorecem a fibrinólise. Os leucotrienos tem grande
poder alergênico, e atraem glóbulos brancos13.

Fisiopatologia da febre
A termorregulação é a capacidade de o corpo manter

a temperatura corpórea equilibrada entre a produção e
perda de calor. O sistema termorregulador humano per-
mite variações de 0,2 a 0,4 ºC ao redor de 37 ºC para

manutenção das suas funções metabólicas, ou seja, o
valor normal oscila entre 36 ºC e 37ºC. Estas reações
estão relacionadas ao metabolismo e a atividade muscu-
lar do individuo14.

A propósito, grande parte do calor corporal é produ-
zida pelas atividades de tonos musculares, ação dinâmica
especifica dos alimentos (ADE) e variações do metabo-
lismo basal. O calafrio é consequência da atividade
muscular, provoca forte aumento do consumo de e oxi-
gênio e da produção de calor. Lembrando que esta au-
menta pelo frio e emoções. Por meio das proteínas inge-
ridas aumentam a produção de ADE do que as gorduras
e carboidratos. O metabolismo é mínimo, ou seja, menor
produção de calor quando o indivíduo se encontra na
temperatura de neutralidade térmica, em que ele tem
sensação de frio ou calor15.

O calor é eliminando por respiração, micção, condu-
ção e evaporação. O equilíbrio entre a produção e elimi-
nação de calor mantém-se a temperatura corporal, atra-
vés do hipotálamo, estruturas do SNC, que tem dois cen-
tros reguladores: centro de luta contra o calor e centro da
luta contra o frio. Estes centros são estimulados pela
temperatura do sangue e estímulos oriundos principal-
mente dos receptores de temperatura da pele.

Portanto, a febre é consequência de uma resposta de-
fensiva do organismo, contra o agente agressor que são
substancias progênita, lesões nervosas, ambiente quente,
toxinas bacterianas e drogas que descontrolam o hipotá-
lamo. O ser humano diminui as perdas de calor. A vaso-
constrição que pode ser detectado através da isquemia e
o esfriamento da pele provocam a diminuição e perda de
calor16.

O aumento da secreção de adrenalina e hormônios
tireoidianos são modificações que aumentam a produção
de calor que consiste no calafrio. A seguir de um novo
estabelecimento de temperatura, em níveis mais eleva-
dos, volta a ocorrer o equilíbrio entre a produção e eli-
minação de calor.

A eliminação da causa da febre, ou utilização de
drogas antitérmicas provoca o reequilíbrio do hipotála-
mo e ocorre, a diminuição da produção e aumento da
eliminação do calor. Dessa forma, a redução do calor é
resultado do vaso dilação cutânea generalizada e sudo-
rese abundante. A diminuição da produção de calor
acontece pela diminuição do tono muscular e queda do
metabolismo4.

As substancias que desajustam o hipotálamo em re-
lação à febre, são as prostaglandinas da série E, oriundas
do ácido araquidônico. A inibição da formação das pros-
taglandinas impede o aparecimento da febre ou corrige
do quadro febril, um exemplo o ácido acetilsalicílico.

Porém, outros inibidores da formação da prostaglan-
dina os anti-inflamatórios com atividade potente não são
drogas com alta efetividade no combate da febre. Com
isso, a prostaglandina não é a única substância endógena
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causadora da febre. Lembrando que o aumento da ativi-
dade analgésica e anti-inflamatória do fármaco não im-
plica obrigatoriamente no incremento da atividade anti-
pirética17,18.

Portanto, é contraditório indicar um anti-inflamatório
potente, portador de muitos efeitos adversos, para com-
bater a febre, quando o quadro clínico não justificar ple-
namente o uso deste tipo de droga.

Em sequência será realisada nesta revisão de litera-
tura uma abordagem clínica, tomando-se como referên-
cia o efeito farmacológico desejado dos An-
ti-inflamatórios Não-esteróides (AINES).

Anti-inflamatórios não-esteróides (AINES)
Os AINES possuem propriedades analgésicas, anti-

térmica, anti-inflamatória e antitrombótica. A ação deste
grupo atua na inibição de síntese de prostaglandina, efe-
tuada mediante inativação da cicloxigenases constitutiva
(Cox-1) e induzível (Cox-2). A cicloxigenase 1 é res-
ponsável pelo efeito fisiológico da prostaglandina em
sítios gástricos e renais. Já a cicloxigenase 2 surge em
áreas de inflamação. A inibição da Cox-1 é responsável
por alguns dos efeitos adversos dos anti-inflamatórios
não-esteroidais, como as toxinas renais e gastrointesti-
nais17,18,19.

Em processos inflamatórios, em que a dor, edema e
disfunção trazem desconforto para paciente, estão indi-
cados os AINES. Porém não devem ser escolhidos
quando o processo odontológico acarretar somente de
dor, neste caso deve ser escolhido uma analgesia de in-
tensidade adequada.

Lembrando que não deve ser administrado an-
ti-inflamatório em conjunto com antibiótico em processo
infeccioso. Além disso, a reação inflamatória constitui-se
em defesa do organismo, para evidencia a lesão clinica-
mente, quanto limitar o processo. Mesmo potente an-
ti-inflamatório não inibe o crescimento bacteriano. Des-
sa forma, a infecção deve ser primaria e tratada especi-
ficamente com antimicrobianos20.

No grupo dos anti-inflamatórios não esteróides (AI-
NES) estão entre os agentes farmacológicos mais utili-
zados na prática odontológica e médica. Esse grupo de
medicamentos classificados como: derivados do ácido
salicílico, derivados da dicetopirazolidina, derivados do
ácido antranílico, derivados da benzotiazina a indometa-
cina e os derivados arilcanoicos20,21.

O salicilato possui atividade anti-inflamatória entre
outras ações. Este efeito do medicamento apresenta a
capacidade de diminuir a permeabilidade capilar. Os
salicilatos são drogas absorvidas no trato gastrointestinal
e encontradas no plasma em 30 minutos, e apresentam
uma meia-vida ampliada com o aumento da concentra-
ção plasmática após administração via oral18.

Um dos medicamentos pertencentes do grupo dos sa-
licilatos, são os ácidos acetilsalicílicos (AAS), mostram

ser mais efetivo como droga analgésica e an-
ti-inflamatória. O ácido acetilsalicílico mostra ser mais
efetivo como droga analgésica e anti-inflamatória dentro
do grupo dos salicilatos.

As reações adversas causadas por este fármaco po-
dem provocar irritação do trato gastrointestinal, podendo
produzir náuseas, vomito e ativação de ulceras péptica.
Embora pouco comum, podem ocorrer reações de hiper-
sensibilidade, principalmente relacionadas a erupções
cutâneas. É contra indicado para pacientes alérgicos a
droga, asmáticos e portadores de ulceras péptica17,22.

Lembrando que este grupo interfere no mecanismo
de agregações plaquetárias, consequentemente alterando
o mecanismo de coagulação, devido a este motivo de-
ve-se ter cautela com pacientes que utilizam medica-
mentos anticoagulante, antes de submeter o paciente a
intervenções cirúrgicas23.

Além disso, a posologia para adultos, como droga
anti-inflamatória, é de 500mg a 1gr a cada quatro horas,
via oral. Em crianças a posologia indicada é de 10mg,
por quilograma de peso a cada quatro horas. Se utilizado
a via intramuscular e endovenosa, posologia a aplicação
de ampolas de dois ml a cada 6 horas.

Derivados pirazolonicos
Os representantes deste grupo de medicamentos mais

conhecidos é a dipirona e aminopirina, fenilbutazona e a
oxifenilbutazona. Em virtude a experiências clinicas
demonstram que a aminopirina e a dipirona apresenta-
ram uma maior tendência a resposta satisfatória como
analgésico e antitérmico e a oxifenilbutazona a resposta
anti-inflamatoria17.

Os efeitos farmacológicos do fenilbutazona e a oxi-
fenilbutazona atuam principalmente no processo infla-
matório semelhante aos salicilatos, apresentam também
a capacidade de diminuir a permeabilidade capilar. Esta
droga também pode inibir a síntese a liberação de pros-
taglandina. Estas drogas apresentam uma boa absorção
pelo trato gastrointestinal, são encontradas no pico
plasmático duas horas após sua administração.

Como reações adversas, a utilização deste medica-
mento é de natureza alérgica, principalmente reações
cutâneas, reações de hipersensibilidade generalizada e
manifestações hematológicas, como agranulocitose.
Normalmente estes efeitos colaterais são devido a su-
perdosagem ou uso prolongado. Outras reações adversas
são de origem gastroinstinais, mal-estar gástrico, falta de
apetite, náuseas, vômitos e diarreia24.

Lembrando, a posologia indica para fenilbutazona é
de 400mg a600mg ao dia e de 300mg a 400mg diárias
para a oxifenilbutazona. Como droga anti-inflamatória
prescreve–se por 72 horas.

Derivados do ácido antranico
Na área odontologia, os ácidos flufenamico e niflu-
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mico estão indicados principalmente como an-
ti-inflamatórios, porem o ácido mefenâmico tem sido
indicado mais como medicamento analgésico. Acres-
centa-se também, que sua ação anti-inflamatória esteja
fundamentada no bloqueio da bradicinina e prostaglan-
dina18.

Como reações adversas mais comuns encontram-se,
mal-estar gástrico, anorexia, náuseas, vômitos e diarreia.
Em alguns casos este medicamento poderá induzir a
formação de ulceras péptica ou piorar o quadro já exis-
tente. Considerando o seu potencial toxico, pode provo-
car alterações hepáticas, renais e reações de hipersensi-
bilidade25.

Tem por contra indicação pacientes asmáticos, por-
tadores de ulcera pépticas, alterações renais, gestantes e
crianças.

Somando, que sua ação anti-inflamatória bloqueia a
bradicinina e prostaglandina. Sua posologia de uso via
oral de 200mg a 300mg por administração, três quatro
vezes ao dia.

Benzidamina
A benzidamina é um dos melhores anti-inflamatório

atua no processo inflamatório, semelhante aos salicilatos
reduzindo a permeabilidade capilar. Além disso, interfe-
rem na velocidade migratória dos leucócitos e macrófa-
gos, fazendo com que haja uma rápida normalização da
microcirculação regional26, 27.

Apresenta poucas reações adversas benzidamina,
Porém poderá aparecer uma discreta sedação em alguns
pacientes, e outros podem provocar excitação, náuseas e
perda de apetite. É contra indicado seu uso em pacientes
alérgicos a benzidamina.

Sua posologia, para adultos uso via oral quatro com-
primidos de 50mg ao dia. Para criança apresentação na
forma de gotas que devem ser administradas uma gota
por quilograma, quatro vezes ao dia.

Derivados arilcanóicos
Um dos anti-inflamatórios não esteróidal comu-

mente prescritos nas odontologias é derivado arilcanói-
cos, são comercializados o diclofenaco, alcoflenaco,
cetoprofeno, ácido netiazinico, fenbufeno, fentiazaco,
indoprofeno. Atuam no processo inflamatório semelhan-
te aos salicilatos17,28.

Porém, este grupo de medicamentos apresenta um a
característica clinica diferente dos salicilatos que é uma
longa meia-vida plasmática. Com isso, sua administra-
ção é de apenas duas vezes ao dia, mantendo concentra-
ção sanguínea efetiva terapeuticamente.
Como reações adversas, a utilização deste medicamento
produz distúrbios gastro intestinais dor epigástrica, náu-
seas, vômito, hemorragias e diarreia. Alem de vertigem,
tontura, sonolência, distúrbios visuais e auditivas decor-
rentes do efeito produzido no Sistema Nervoso Central.

Também são comuns as erupções cutâneas e reações
alérgicas imediatas entre outras29.
Contra indicado em pacientes com histórico de ulceras
pépticas, distúrbios hemorrágicos e pacientes sob trata-
mento com anticoagulantes.

Indometacina
O grupo das indometacinas é um dos an-

ti-inflamatórios de potencial elevado, pois seu mecanis-
mo de ação como anti-inflamatório este baseado na ini-
bição da motilidade dos leucócitos polimorfo nucleados.
Levam duas horas para alcançar níveis plasmáticos após
sua administração30.

Nas reações adversas mais comuns encontram-se as
gastrointestinas, anorexia, dores abdominais e ulceras
péptica. Além de cefaleia matutina, tontura, vertigem e
confusão mental, leucopenia, trombocitopenia e rara-
mente anemia plasmática e agranulocitose, caso de rea-
ção de hipersensibilidade relacionados com pruridos,
urticarias e edema angioneurotico.

Contra indicado o uso para pacientes com idade infe-
rior a 14 anos, gestantes, pessoas que dirigem e traba-
lham com maquinas, pacientes portadores de lesões ul-
cerativas do estomago e parte alta do intestino.

Sua posologia, para adultos uso via oral 25mg a cada
seis horas ao dia. Não deve ultrapassar a dosagem de
100mg diárias, risco de efeitos colaterais mais frequen-
tes.

4. DISCUSSÃO
Os anti-inflamatórios não esteroides têm sido uma

das classes de medicamentos pesquisadas ao longo dos
tempos, em tentativa de melhorar o fármaco e preservar
as características anti-inflamatórias, reduzindo os efeitos
adversos. Estudos têm sido direcionados a seletividade
da Cox-2, ou Coxibs, na tentativa de inibir a síntese das
prostaglandinas, no processo inflamatório, sem os efeitos
colaterais indesejáveis, como os distúrbios gastrointesti-
nais, correspondente ao bloqueio da Cox-2. Estes são os
inibidores seletivos da COX-2 de maior interesse na
clínica odontológica18,19.

Os Coxibs apresentam efeitos analgésicos, antipiré-
ticos e anti-inflamatórios análogo aos AINES não sele-
tivos, porém com menos efeitos colaterais. Em doses
adequadas, os inibidores da Cox-2 não apresentam im-
pacto sobre a agregação plaquetária, que é induzida pela
Cox-1 na formação do tromboxano. Porém os coxibs
inibem a formação da prostaglandina no endotélio vas-
cular, consequentemente não apresentam efeitos cardio-
protetores como nos AINES não seletivos. Lembrando
que os inibidores seletivos da Cox-2 apresentam efeitos
tóxicos renais. Uma das causas que removeram os ro-
fecoxibe e valdecoxibe do mercado, foi a maior incidên-
cia dos trombóticos cardiovasculares associados aos ini-



Souza & Silva. / Uningá Review V.20,n.2,pp.35-42 (Out - Dez 2014)

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

bidores seletivos da Cox-218,19,31.
Os celecoxib são anti-inflamatórios não esteroides,

inibidores seletivos da Cox-2, da segunda geração, apre-
senta nome comercial Celebra®, são 10 a 20 vezes mais
seletivo para Cox-2 do que para Cox-1. Apresenta uma
meia-vida de 11 horas, sua dose anti-inflamatória reco-
mendada é de 1.200 – 1.500mg três vezes ao dia. Estão
menos associados a ulcera pépticas, e apresentam menos
desconforto gastrointestinais que os AINES. Pelo fato
dos celecoxib apresentarem sulfonamidas, devem ser
evitados por pacientes alérgicos às sulfas. O medica-
mento não afeta agregação plaquetaria em doses normais.
Os seus efeitos colaterais constem na toxicidade comuns
já citadas. O efeito analgésico e anti-inflamatório dos
celecoxib são iguais aos AINES não seletivos, porém
com custo mais elevado e menor segurança cariovascu-
lar18,31,32,33.

O etericoxib faz parte dos inibidores altamente sele-
tivos da Cox-2, segunda geração, com nome comercial
Arcoxia®, apresenta uma seletividade de 106 vezes para
Ciclo - oxigenase 2. Apresenta uma meia-vida de 22
horas, sua dose anti-inflamatória diária é de 120mg.Não
proporciona risco cardiovasculares aparentemente em
relação aos outros inibidores seletivos da Cox-212,18,35.

Meloxicam é da classe de inibidores seletivos da
Cox-2, porém é uma enolcarbocamida relacionada com o
piroxicam. A administração da dose mais baixa é de
7,5mg ao dia. Este fármaco comparado ao celecoxibe e
etericoxibe não é tão seletivo. O meloxicam comparado
ao piroxicam, diclofenaco e naproxeno apresenta menos
sintomas gastrointestinais e complicações clinicas.
Mesmo o meloxicam inibindo a síntese do tromboxa-
no,não resulta em diminuição da função plaquetaria18,36.

Nimesulida é um derivado da fenoximetanossulfani-
lida, um inibidor seletivo da Cox 2, primeira geração,
apresenta nome comercial Nisulid®. Este farmaco é par-
ticularmente útil em pacientes com intolerância a ácido
acetilsalicílico e outros AINES. Apresenta uma
meia-vida de aproximadamente 3 horas, sua dose de 50 –
100mg duas vezes ao dia, podendo alcançar 200mg diá-
rias máxima. Pacientes com disfunção hepática, disfun-
ção renal grave, distúrbios graves de coagulação, paci-
entes que tenham alergia à nimesulida, ao ácido acetilsa-
licílico ou a outros anti-inflamatórios, também é contra
indicado em casos de úlceras no trato gastrointestinal, e
mulheres lactantes41, 42.

Inibidores não seletivos da COX-2 de maior interesse
na clínica odontológica. Estão entre eles o diclofenaco é
um derivado do ácido fenilacético, cuja as propriedades
são semelhantes aos AINES, porém ele atua tanto na
Cox-1 quanto na Cox-2, apresentando seletividade duas
vezes maior para Cox-2, o que explica sua ineficiência
em inibir a agregação plaquetaria. O nome comercial
Voltaren® e Cataflam®, sua meia-vida de 1,1 horas, com
dose de 50 – 75mg duas vezes ao dia. Menor frequência

em ulceração do gastrointestinal em relação a alguns
AINES. A associação entre diclofenaco e omeprazol
diminui a ulceração gastrointestinal e previne contra
sangramentos recorrentes, porém efeitos colaterais renais
são comuns em pacientes de alto risco18,37.

O ibuprofeno é um derivado do ácido fenilpropiônico,
entre os AINES é uma das alternativas das aspirinas,
possui ação Anti-inflamatório, analgésico, antipirético. A
dose de 2.400mg ao dia equivale a 4g de ácido acetilsa-
licílico em seu efeito anti-inflamatório. Doses menores
que 2.400mg ao dia equivale a sua eficácia analgésica.
Em forma de gel líquido de ibuprofeno de 400mg, pro-
porciona alívio imediato e tem boa eficácia na dor den-
taria pós-operatório. Apresenta uma meia-vida de 2 ho-
ras, sua dose de 600mg quatro vezes ao dia. Comparan-
do de ibuprofeno via oral e indometacina, o ibuprofeno
diminui o debito urinário e também provoca menos re-
tenção liquida, é tão eficaz quanto à indometacina, não a
diferença nos medicamentos a respeito da segurança do
farmaco38.

É contra indicado em casos de pacientes com pólipo
nasais, angioedema e reatividade broncospástica ao áci-
do acetilsalicílico. A caso de relato de ocorrência de me-
ningite asséptica e retenção hidrica em pacientes com
lúpus eritematosos sistêmico. É contra indicado a admi-
nistração de qualquer AINES, principalmente ácido ace-
tilsalicílico juntamente com ibuprofeno. Em pacientes
com risco cardiovascular a terapia com ibuprofeno au-
menta a chance de limitar os efeitos cardioprotetores do
ácido acetilsalicílico. O uso do ibuprofeno juntamente
com acetilsalicílico pode diminuir o efeito an-
ti-inflamatório. Os efeitos colaterais raros são granulo-
citose e anemia aplásica.

Naproxeno, derivado do ácido propiônico, é um ini-
bidor não seletivo da Cox, apresenta meia-vida seme-
lhante no sexo masculino e feminino de 14 horas, a fra-
ção livre em mulheres é maior do que em homens. Está
disponível na forma de apresentação suspensão oral e na
preparação tópica. Apresenta baixa incidência de san-
gramento no trato gastrointestinal, porém ainda é duas
vezes mais alta que a do ibuprofeno. Casos raros de
pneumonite alérgica, vasculite leucocitoclástica e pseu-
doporfiria, bem como os efeitos colaterais comuns asso-
ciados aos AINES43.

Na odontologia, a utilização dos AINES é indispen-
sável, em virtude disso, deve-se ter cautela na sua sele-
ção. Lembrando que todos os anti-inflamatórios não
esteroidais apresentam eficácia similar, a escolha deve
ser baseada em critérios de: toxicidade, conveniência
para paciente, custo e experiência de emprego, embora
os feitos adversos sejam parecidos.

5. CONCLUSÃO
A partir dos achados literários, conclui-se que para

melhor conhecimento e compreensão na seleção medi-
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camentosa dos anti-inflamatórios não esteroides, deve
ser entendidos as fisiopatologias da dor, inflamação e
febre, além do mecanismo de atuação dos AINES e suas
propriedades. Portanto, os anti-inflamatórios não este-
roides seletivos da COX-2, quando bem indicado e sele-
cionado, apresentam uma boa opção na clínica terapêu-
tica odontológica para obtenção de melhores resultados.
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RESUMO
A síndrome do ovário policístico (SOP) é uma desordem endó-
crina heterogenia com prevalência de 5 a 10% da população
feminina em idade reprodutiva, tendo como elementos princi-
pais a oligovulação, anormalidades menstruais e hiperandro-
genismo. O principal distúrbio na fisiopatologia ainda é des-
conhecido, mas há importantes evidências que as gonodatrofi-
nas, fatores de crescimento e outros peptídeos estejam envol-
vidos no desenvolvimento folicular ovariano. Além disso, mui-
tas mulheres com esta síndrome apresentam resistência insulí-
nica e hiperinsulinemia, que pode ser corrigida pelos agentes
sensibilizadores do receptor de insulina. Nesta revisão, anali-
sou-se a ação da metformina em pacientes portadoras da SOP
com o intuito de induzir a ovulação. Sugere-se a metformina
como uma opção eficaz em restabelecer o ciclo mestrual e para
reduzir os níveis de insulina no tratamento da infertilidade em
portadoras da SOP.

PALAVRAS-CHAVE: Metformina, infertilidade, síndrome
do ovário policístico.

ABSTRACT
The polycystic ovary syndrome (PCOS) is a disorder heterogene-
ous endocrine with a prevalence of 5 to 10% of the female popula-
tion of reproductive age, the main oligo, menstrual abnormalities
and hyperandrogenism. The main disturbance in the pathophysi-
ology is still unknown, but there is compelling evidence that gon-
odatrofinas, other growth factors and other peptides are involved
in development ovarian follicular .In addition, very women with
this syndrome have insulin resistance and hyperinsulinemia, that
can be corrected by sensitizers of the insulin receptor. In this re-
view, was analyzed the action of metformin in patients with PCOS
in order to induce ovulation. It is suggested metformin as an effec-
tive option to restore the menstrual cycle and reduce the levels of
insulin for the treatment of infertility in women with PCOS.

KEYWORDS: Metformin, infertility, polycystic ovary syn-
drome.

1. INTRODUÇÃO

A síndrome do ovário policístico (SOP) foi descrita
pela primeira vez pelo Dr. Irving Stein e Dr. Michael
Leventhal no ano de 19351. A SOP tem grande impor-
tância clinica pois, está relacionada com as desordens
endocrinológicas heterogênias presentes nas mulheres
em idade reprodutiva1, 2, 4, 10, 16. A SOP surge com maior
frequência durante a adolescência, sendo caracterizada
pela presença de sinais e sintomas de disfunção ovariana,
como irregularidades menstruais, anovulação crônica
acompanhados de sinais clinico e bioquímicos de hipe-
randrogenismo2,4,13,16.

As características endócrinas anormais incluem hi-
persecreção de LH e andrógenos. Esta síndrome pode ser
considerada um fator de risco para desenvolvimento de
doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, síndrome
metabólica, obesidade, infertilidade e diabete melito do
tipo II13.

Muitas mulheres portadoras desta síndrome passam
despercebidas, descobrindo a SOP apenas quando pro-
curam tratamento por conta da dificuldade para engravi-
dar e também pelo o excesso de pêlos no corpo16.  De
90% a 95% das mulheres com SOP apresentam infertili-
dade ovulatória, devido a fatores envolvidos no desen-
volvimento folicular acarretando em uma atresia folicu-
lar, e consequentemente uma anovulação22.

Estudos comprovam que a metformina tem mostrado
resultados satisfatórios para a indução da ovulação, de-
vido a sua ação nos receptores insulínicos diminuindo
assim seu nível e por sua vez, diminuindo os níveis de
andrógenos circulantes, sendo um fator importante na
ovulação22. Nesse sentido, o objetivo desta revisão foi
verificar o papel da metformina na indução da ovulação
em mulheres com SOP. Foi realizada uma revisão da
literatura cientifica, por meio de fontes primárias, se-
cundárias e terciarias selecionando-se estudos que en-
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volveram a abordagem da metformina em mulheres com
SOP.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo constitui-se em uma revisão de literatura

através de artigos científicos encontrados em sites como
PubMed, Scielo, NCBI e livros e periódicos presentes na
Biblioteca da Faculdade Ingá, a fim de identificar os
possíveis efeitos da metformina em mulheres portadoras
de SOP com foco na infertilidade.
Com este propósito, efetuou-se uma revisão das publi-
cações na área da saúde para maior entendimento do
trabalho.

3. DESENVOLVIMENTO

A síndrome do ovário policístico (SOP) também co-
nhecida como anovulação crônica hiperandrogênica, é
uma desordem endocrinológica heterogênea que afeta de
5-10% das mulheres em idade reprodutiva1,2. Não existe
nenhuma definição de SOP universalmente aceita. Acre-
dita-se estar relacionado com a genética, influenciada
pelo ambiente gestacional e também por fatores ambien-
tais como exposição a andrógenos2, 6. A SOP é caracteri-
zada pelo aparecimento de algumas irregularidades ova-
rianas devido a uma alteração intrínseca, sendo estas no
ciclo menstrual (amenorreia e oligomenorreia), redução
da fertilidade causada por uma queda da progesterona,
alterações do metabolismo, manifestações androgênicas
cutâneas sendo o hirsutismo, seu potencial risco oncoló-
gico para o endométrio e mamas e ainda por um possível
desenvolvimento de diabetes tipo 2 e doenças coronari-
anas1,3. Também apresentam aumento da testosterona
total apresentando assim, uma pele oleosa e com ac-
ne1,3,4.

As características fisiopatológicas da SOP ainda não
são compreendidas, mas observam-se interações entre as
gonadotrofinas, ovários, andrógenos e na insulina7.

Alterações gonadotróficas
O Hormônio Luteinizante (LH) e o Hormônio Folí-

culo Estimulante (FSH), são produzidos no eixo hipofi-
sário sendo fundamental para funções reprodutivas. Para
que a hipófise produza e libere esses hormônios ela ne-
cessita de uma estimulação do Hormônio Liberador de
Gonadotrofinas (GnRH)8.

A frequência do estimulo GnRH que determina a
porção de LH e FSH sintetizados. O LH é responsável
pela sintetização dos androgênios, já o FSH regula a
atividade da aromatase determinando a quantidade de
estrógenos sintetizados a partir de percussores androgê-
nicos8. Observa-se que na SPO as mulheres possuem um
padrão anormal da pulsatilidade das gonadotrofinas,
acarretando em um aumento de LH em relação com o

FSH.
A progesterona retarda o estimulo do hormônio hi-

potalâmico liberador de gonadotrofinas (GnRH), assim
favorecendo uma liberação hipofisária maior dos hor-
mônios luteinizante (LH) nas funções ovarianas3.4.

Nota-se que em mulheres que possuem SOP, a con-
centração de prolactina é muito elevada2, 4.

Alterações nos ovários
Os ovários policísticos possuem mais folículos

pré-antrais e antrais do que os ovários normais5. Isto
ocorre devido a uma interrupção no seu crescimento,
apresentando 12 ou mais folículos com um diâmetro de
2 a 9 mm em um ou em ambos os ovários. Eles apresen-
tam um aumento no volume ovariano maior que 10 cm3

devido a sensibilidade ao FSH4,5.
O excesso de andrógenos dificulta o desenvolvimen-

to folicular induzindo a uma perda prematura destes
óvulos6.

Figura 1. Morfologia de um ovário normal e de um ovário policístico¹.

Alterações androgênicas
Os androgênios são esteróides sexuais, produto da

cascata esteroidogênica, representados pela testosterona,
sua fonte produtora na mulher são os ovários e a adrenal.
Circulam na corrente sanguínea, ligados a proteínas car-
readoras de hormônios sexuais (SHBG) que são produ-
zidos no fígado. A produção de SHBG é aumentada pela
ação dos estrogênios e diminuída pela ação dos andro-
gênios8,16.

Estudos revelam que na SOP há um aumento da
produção de andrógenos, devido a elevada conversão de
precursores androgênicos em testosterona8. Este aumen-
to de androgênios é decorrente de uma estimulação ova-
riana e adrenal6. O LH estimula as células teca fazendo
com que seu nível se eleve, tendo como consequência
uma diminuição no FSH, com isto, as células da granu-
losa não conseguem aromatizar os androgênios para es-
trogênios, ocorrendo uma diminuição dos níveis de es-
trogênio e da ovulação9.

Em pacientes com resistência insulínica, a insulina
estimula os androgênios nos ovários e nas glândulas
suprarrenais, apresentando altas concentrações séricas de
testosterona, androstenediona e sulfato de diidropian-
drosterona9,10.
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O excesso de androgênios acomete principalmente o
sistema reprodutor e o aparelho pilossebáceo. Os níveis
de andrógenos circulantes estão elevados acarretando em
aumento de pêlos terminais em locais atípicos, sensíveis
aos androgênios sendo estes: parte superior dos lábios,
queixo, região da aréola mamária, abdomen superior e
inferior, braços, coxas, tórax e dorso1,11. Como os an-
drogênios também atuam no aparelho pilossebáceo
ocorre um aumento no sebo acarretando em acne e pele
oleosa. A alopecia também está relacionada com o au-
mento de andrógenos ocorrendo em uma perda capilar
no topo do couro cabeludo1,10, 11.
A escala de Ferriman &Gallwey atribui a cada região
uma pontuação de 1 a 4. Sendo estes superiores a 8 são
consideradas características de hirsutismo11.

Figura 2. Escala de Ferriman e Gallwey: hirsutismo 11.

Alterações na Insulina
Com o passar dos anos, mulheres portadoras da SOP,

acabam por desenvolver uma resistência insulínica12, a
qual juntamente com a hiperinsulinemia caracteriza-se
pela diminuição da sensibilidade dos tecidos à ação a
insulina. Em portadoras de SOP as células betas do pân-
creas deixam de responder levando assim à intolerância
a glicose pela diminuição dos níveis de glicose acarre-
tando em diabetes do tipo II não insulino-dependente3,13.

A nível central, a insulina estimula a secreção anor-
mal de LH, já a nível periférico possui a secreção ovari-
ana de andrógenos por meio do aumento do gene CyP17
e da atividade do citocromo P450c17, tendo ação sinér-
gica com o LH, assim estimulando a secreção do fator de
crescimento similar a insulina I (IGF-I). A insulina di-
minui a síntese hepática de IGFBO-I e da globulina li-
gadora dos hormônios sexuais (SHBG), aumentando os
níveis de andrógenos4,16.

Mulheres obesas que possuem ovários policísticos
tem um agravo maior, pois impede a ovulação porque
aumenta a aromatização dos androgênios, diminui a sín-

tese do hormônio sexual (SHBG) e aumenta os níveis de
testosterona e estradiol livre, assim aumentando os ní-
veis da insulina agravando os níveis de hiperandroge-
nismo3,4,10.

Tratamento da infertilidade com metformina
Um estudo canadense envolvendo 154 mulheres por-

tadoras da SOP, tratadas com metformina e citrato de
clomifeno, foram divididas em três grupos. Grupo 1: 56
mulheres receberam citrato de clomifeno, 50 mg a partir
do 5-9 dias do ciclo; Grupo 2: 57 mulheres receberam
metformina, 500 mg 3 vezes por dia; Grupo 3: 41 mu-
lheres receberam os dois medicamentos. Após o trata-
mento observou-se que o uso da metformina isolada ou
em associação, teve o mesmo aumento nas taxas de
ovulação, já o grupo 1 não obteve resultados efetivos26.

Em um estudo randomizado realizado na Itália, 60
mulheres inférteis, com resistência à insulina e portado-
ras de SOP foram divididas em 2 grupos. Durante os três
meses da pesquisa, o grupo A recebeu 850 mg de met-
formina duas vezes por dia enquanto o grupo B recebeu
dois comprimidos de placebo, diariamente. Ao final do
estudo, o mesmo indicou que o grupo A obteve um au-
mento significativo na taxa de ovulação, quando compa-
rado ao grupo placebo27.

A causa da infertilidade em portadores do SOP é de-
corrente da ausência da ovulação devido um defeito no
desenvolvimento dos folículos14. A OMS define inferti-
lidade como ausência de gravidez após dois anos de re-
lação sexual sem uso de contraceptivos. No entanto de-
ve-se considerar a importância da modificação do estilo
de vida antes de qualquer intervenção, especialmente a
prática de exercícios físicos, perda de peso, redução do
consumo de álcool e tabagismo10,15.

A metformina sendo do grupo biguanida é utilizada
para o tratamento da resistência periférica insulínica,
sendo um agente sensibilizador da insulina para o trata-
mento de diabetes do tipo II. Nos últimos anos a met-
formina vem sendo estudada para o tratamento da ano-
vulação crônica decorrente da SOP16,17,19. A dose reco-
mendada inicialmente de metformina para portadoras de
SOP é de 500 a 850mg uma vez ao dia, após uma sema-
na pode ser utilizada duas vezes ao dia. É importante
resaltar que em mulheres obesas a dose de metformina é
mais elevada podendo ser utilizado de 2000 a 2550 mg
por dia17.

Mecanismo de ação
A metformina (biguanida) é um agente antidiabético

de uso oral, derivado da guanidina, atua reduzindo a
hiperglicemia através do aumento da sensibilidade peri-
férica a insulina o que promove a diminuição dos níveis
glicêmicos. Promove aumento da absorção periférica de
glicose, essencialmente em nível muscular. A ação peri-
férica da metformina sobre a resistência à insulina está
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associada com a possível ação pós-receptora, indepen-
dente da ligação da insulina com os receptores insulíni-
cos.

O uso de metformina diminui o peso corporal, devido
a seu efeito anorexígeno, sendo benéfico para diminui-
ção das taxas de triglicérides e colesterol. Também tem
efeito protetor sobre os fatores de risco de angiopatia.
Em pacientes não diabéticos, a metformina não estimula
a secreção de insulina, não tendo, por isso, ação hipogli-
cemiante. Ela não provoca hipoglicemia e não causa
hiperinsulinemia.

A metformina reduz significativamente as complica-
ções cardiovasculares em pacientes com sobrepeso e
obesos, independentemente de seu efeito antidiabético.
Estudos têm mostrado que o uso da metformina em pa-
cientes com SOP, que apresentam resistência insulínica,
tem uma evidente ação no aumento da sensibilidade à
insulina e consequente redução da hiperinsulinemia23, 24,

25.

Efeitos adversos
O tratamento com metformina geralmente é bem to-

lerado, podendo ocorrer alterações digestivas como náu-
seas, pirose, vômitos e diarreia, principalmente nos pri-
meiros dias ou semanas após o início do tratamento. O
uso desta biguamida pode levar a acidose lática, princi-
palmente em idosos com insuficiência renal16,17,19,23,24.

A metformina é contra indicada em pacientes que
possuem insuficiência cardíaca, hepática e respiratória,
paciente alcoólatra, com cetoacidose diabética, choque
circulatório, história de acidose lática ou infarto agudo
do miocárdio e hipersensibilidade a metformina 21.

4. CONCLUSÃO
Estudos comprovam que o uso da metformina em

pacientes com SOP, tem demonstrado ótimos resultados,
sendo seguro e eficaz como agente indutor da ovulação,
pois reestabelece a ovulação acarretando o aumento das
taxas de gestação, além de possuir ação multifatorial
como, diminuir a resistência insulínica, reduzir a glice-
mia, aumentar a sensibilidade insulínica pós-receptor,
agindo diretamente na diminuição de andrógenos te-
cais.
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RESUMO
As doenças crônicas não transmissíveis constituem o problema de
saúde de maior magnitude no Brasil, correspondendo a 72% das
causas de mortes. Alimentos funcionais surgem para melhorar a
qualidade de vida e reduzir os riscos de doenças crôni-
co-degenerativas. Sendo assim, o objetivo deste estudo é realizar
uma revisão sistemática sobre o efeito dos ácidos graxos ômega 3
na saúde humana, por meio dos alimentos funcionais.Para alcan-
çar esses objetivos foi realizada uma revisão sistemática a partir
das bases SCIELO Brasil – Scientific Eletronic Library on line,
LILACS - Base de Literatura Latino-Americana em Ciências da
Saúde, portal CAPES e Biblioteca Virtual de Saúde. Os estudos
mostraram que a presença dos ácidos graxos ômega 3 na dieta dos
seres humanos é de extrema importância tanto na alimentação dos
indivíduos saudáveis quanto para aqueles que já apresentam al-
gumas patologias como o câncer, a asma, o diabetes, a hipertensão
arterial, os distúrbios neurológicos e doenças cardiovasculares em
sua maioria. Dessa forma, a educação em saúde é fundamental,
assim o acompanhamento nutricional se faz necessário, para auxi-
liar na escolha correta dos alimentos fonte, bem como para orien-
tar sobre a quantidade e a melhor forma de consumir o ômega 3.

PALAVRAS-CHAVE: Alimentos funcionais, doenças crônicas,
qualidade de vida.

ABSTRACT
The noncommunicable chronic diseases are the health problem of
greater magnitude in Brazil, accounting for 72% of causes of deaths.
Functional food come to light appear to improve the quality of life and
reduce the risk of chronic degenerative disease. Thus, the aim of this
study is to conduct a systematic review on the effect of omega 3 fatty
acids on human health through functional food. To achieve these goals it
was performed a systematic review from SCIELO Brazil - Scientific

Electronic Library on line, LILACS - Base Latin American Literature in
Health Sciences, CAPES portal and Virtual Library of Health. The
studies have shown that the presence of omega 3 fatty acids in the
human diet is extremely importante both in nourishment of healthy
individuals as for those who already have some pathologies such as
cancer, asthma, diabetes, hypertension, neurological disorders, and
mostly cardiovascular. So, health education is necessary, nutritional
monitoring is needed to assist in choosing the right food source, as well
as guidance on the amount and the best way to consume omega 3.

KEYWORDS: Functional food, chronic diseases, quality of life.

1. INTRODUÇÃO
A Organização Mundial de Saúde estima que as do-

enças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as res-
ponsáveis por 58% de todas as mortes ocorridas no
mundo e por 45,9% da carga global de doenças, consti-
tuindo um sério problema de saúde pública, tanto em
países ricos quanto nos de média e baixa renda. Estudos
mostram que as doenças crônicas não transmissíveis
constituem o problema de saúde de maior magnitude no
Brasil, correspondendo a 72% das causas de morte1.

Desde há muito tempo, há exatos 2500 anos, Hipó-
crates tinha como uma de suas célebres frases: “Faça do
seu alimento o seu medicamento”. E foi a partir daí que
os alimentos passaram a ser utilizados no controle e na
cura das doenças, mas, foi apenas na década de 1990 que
esse assunto passou a despertar a curiosidade das pesso-
as e a ser o tema de pesquisas. A partir de então, o termo
“alimento funcional” passou a ser adotado para se referir
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aos alimentos processados que contém ingredientes que
auxiliam nas funções específicas do corpo além de serem
nutritivos2,3.

Alimentos funcionais, segundo a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), são aqueles que pro-
duzem efeitos metabólicos ou fisiológicos, através da
atuação de um nutriente no crescimento, desenvolvi-
mento, manutenção e em outras funções normais do or-
ganismo humano. Esses surgem para melhorar a quali-
dade de vida, reduzindo riscos de doenças crôni-
co-degenerativas. Entretanto esses não possuem capaci-
dade curativa, mas contribuem de maneira eficiente no
atendimento primário de saúde, ou seja, podem prevenir
enfermidades4,5,6,7.

Pacheco & Sgarbieri (2001) complementam a ideia
da ANVISA afirmando que, os alimentos funcionais
melhoram as condições de saúde, promovem o bem estar
dos indivíduos, previnem o aparecimento precoce de
doenças degenerativas, permiti o aumento da longevida-
de com qualidade de vida. Pode ser qualquer alimento
formulado ou natural, que contenha uma ou mais subs-
tâncias capazes de atuar no metabolismo ou na fisiologia
humana, no sentido de promover benefícios a saúde8.

O senso realizado no ano de 2010 constatou um cres-
cimento da população idosa no Brasil, com isso esti-
ma-se um aumento no risco de incidência de doenças
crônico-degenerativas e de insuficiência cardíaca. Assim
estudos mostram que altas doses de ômega 3 diminuem a
mortalidade e a incidência dessas doenças, entretanto
esse benefício não está totalmente esclarecido. Sabe-se
também que o ômega 3 tem efeito protetor em diversas
condições inflamatórias e autoimunes, podendo aliviar
alguns sintomas9,10.

O ácido graxo poliinsaturado do tipo ômega 3 é clas-
sificado como de cadeia longa por ter 14 a 22 átomos de
carbono, como do tipo poli-insaturado por ter mais de
uma dupla ligação e recebe a denominação ômega 3 por
conter a primeira dupla ligação no carbono 3, a partir do
radical metil11.

O ômega 3 também é considerado um alimento fun-
cional, que pode ser encontrado tanto em formas naturais
(animais marinhos) quanto artificiais (fármacos), ele
também é considerado um ácido graxo poliinsaturado ou
essencial, sendo um alimento funcional muito importan-
te, pois age no organismo de várias formas, ajuda a re-
duzir os danos vasculares, evita a formação de trombos e
aterosclerose, reduz o colesterol total, além de desem-
penhar um importante papel nos processos inflamató-
rios7.

O objetivo deste estudo é realizar uma revisão
sistematica sobre o efeito dos ácidos graxos ômega 3 e
seu efeito na saúde humana, por meio dos alimentos
funcionais, caracterizando de maneira quantitativa os
efeitos, realizar a identificação do período dos estudos, as

possíveis fontes de ômega 3 e identificar as quantidades
recomendadas desse nutriente.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Escolheu-se, para a revisão sistemática, repositórios

de artigos publicados em revistas indexadas, em função
do volume da base de dados e pelo uso intenso dessas
bases na pesquisa acadêmica. As bases de dados utiliza-
das foram: SCIELO Brasil – Scientific Eletronic Library
on line, LILACS - Base de Literatura Latino-Americana
em Ciências da Saúde, portal CAPES e Biblioteca Virtu-
al de Saúde.Foram considerados também as informações
obtidas nas bibliotecas das instituições de ensino: Uni-
versidade Estadual de Londrina e Centro Universitário
de Maringá.

Ficaram excluídos do presente estudo trabalhos que
tivessem mais de 15 anos de publicação, que não apre-
sentassem texto completo, que não estivessem publica-
dos em revistas indexadas, e que não se adequassem ao
tema abordado. Os descritores utilizados foram: ácido
graxo n-3, ômega 3, óleo de peixe, ômega 3, alimentos
funcionais, doenças crônicas, câncer, desenvolvimento
infantil, alimentos fonte, desordens neurológicas, hiper-
tensão arterial, diabetes mellitus e ácidos graxos poliin-
saturados ômega 3.

Com base nos descritores encontrou-se 437 artigos,
desses apenas 193 apresentavam seu texto completo,
após análise de título e resumo, restaram 26 artigos que
abordaram especificamente o tema ômega 3.

3. DESENVOLVIMENTO
De acordo com os resultados encontrados na pesqui-

sa tem-se o relato de que a ingestão frequente de ácidos
graxos ômega 3 (DHA e EPA), provenientes da dieta rica
em organismo de origem marinha, por populações de
esquimós da Groelândia, foi correlacionada com índices
reduzidos de doenças cardiovasculares8.

Os dois dos mais importantes ácidos graxos po-
li-insaturados ômega 3 de cadeia longa (LC- PUFAs)
(superior a 18 carbonos), naturalmente presentes em
produtos de origem marinha, são o ácido eicosapentae-
nóico (EPA; C20:5) e o ácido docosahexaenóico (DHA;
C22:6). Esses diferem entre si nos efeitos de muitas das
suas atividades protetoras. O ácido graxo DHA parece
ser mais responsável pelo efeito no benéfico na redução
de lipídios e lipoproteínas, na pressão sanguínea, na va-
riabilidade da frequência cardíaca, no controle da glice-
mia, em comparação com o EPA. Juntos atuam no me-
tabolismo dos triglicerídeos, na função plaquetária e
endotelial, na pressão arterial, na excitabilidade cardíaca,
em níveis de estresse oxidativo, de citosinas pró e infla-
matórias e na função imune12,13.

Piovesan (2009) relata que, na espécie humana, os
tecidos que têm a capacidade de biossintetizar EPA e
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DHA são o fígado, as gônadas, e em menor escala, o
cérebro e o tecido adiposo, e o fazem a partir do precur-
sor ácido alfa-linolênico, através de sistemas enzimáti-
cos de alongamento e dessaturação, ainda que a veloci-
dade desta transformação seja muito lenta, principal-
mente quando a dieta é rica em ácido linoléico, que
compete pelas mesmas dessaturases13.

Outros estudos mostraram que o ômega 3, além de
proteger as doenças cardiovasculares, também evita a
formação de coágulos sanguíneos na parede arterial,
diminui a pressão sanguínea, ajuda a aumentar o HDL
plasmático e reduzir o LDL, diminuir a quantidade de
triglicérides, auxilia no mal de Alzheimer, entre outras
funções2,14.

Também existem pesquisas que demonstram que os
ácidos graxos essenciais (α-linolênico e linoléico) são
aqueles que não podem ser sintetizados pelos tecidos dos
mamíferos e devem ser necessariamente obtidos a partir
da dieta. O linoléico está presente nos óleos de milho, de
girassol, enquanto α-linolênico pode ser encontrado nos
óleos de soja, canola, linhaça e produtos de origem ma-
rinha12.

Concordando com o autor supracitado temos os es-
tudos de Garófolo & Petrilli (2006), que apresenta as
principais fontes de ácido a-linolênico sendo os óleos de
canola (9,3g/100g) e soja (2,6g/100g) e a noz
(6,8g/100g), e as principais fontes de EPA e DHA são
salmão (0,84 e 0,81g/100g), sardinha (0,47 e
0,51g/100g), caviar (1,03 e 1,35g/100g) e ostra (0,42 e
0,46g/100g). A gema do ovo contém uma pequena quan-
tidade desses ácidos (0,01 e 0,11g/100g)15.
Tabela 1. Recomendação diária de ômega 3 conforme a idade:

Faixa Etária Ômega 3
Bebê
0-6 meses 0,5g
7-12 meses 0,5g
Criança
1-3 anos 0,7g
4-8 anos 0,9g
Grávidas
Até 50 anos 1,4g
Lactantes
Até 50 anos 1,3g
Adulto
9-13 anos (homem/mulher) 1,2g/1,0g
14-18 anos (homem/mulher) 1,6g/1,1g
19-50 anos (homem/mulher) 1,6g/1,1g
> 50 anos (homem/mulher) 1,6g/1,1g
Idoso

> 65 anos 1,6g/1,1g

Fonte: 16

Em relação a quantidade de ingestão dessa substância,
para um indivíduo saudável recomenda-se o consumo
30% ou menos de lipídio na alimentação diária, segundo
a Associação do Coração (Americam Heart Assoccia-
tion), sendo que 20% a 23% devem ser de ácidos graxos
poli-insaturados ou monoinsaturados, menos de 10% de
ácidos graxos saturados e menos de 300mg de coleste-
rol11.

Pode se observar na tabela 1 a seguir, as recomenda-
ções diárias de ômega 3 por distintas faixas etárias.

Entre os principais sinais e sintomas da deficiência
do ômega 3 estão sintomas neurológicos, redução da
acuidade visual, lesões de pele, retardo do crescimento,
lesões de pele, diminuição da capacidade e aprendizado,
eletroretinograma anormal e em crianças, são comuns
retardo no crescimento e diarréias11.

Os efeitos tóxicos aparecem quando o consumo de
ômega 3 é superior a 15% do valor calórico total, tendo
como consequência alterações no metabolismo de ácidos
graxos de cadeia longa, influenciando na produção de
mediadores como prostaglandinas e leucotrienos. Além
do estresse oxidativo, que está diretamente relacionado
ao grau de insaturação do triglicéride, levando a peroxi-
dação lipídica (principalmente se houver deficiência de
vitamina E)11.

O ácido graxo ômega 3 é responsável pela maior re-
serva energética corporal para crianças e recém-nascidos,
além de ser um fator determinante no desenvolvimento
visual e neural, no crescimento e na manutenção da saú-
de. De grande importância no período fetal e no período
que vai do nascimento até o término do desenvolvimento
bioquímico completo do cérebro e da retina, que acon-
tece nos humanos até os dois anos de idade13.

Ainda, de acordo com o pensamento de Piovesan
(2009), durante a gestação, tanto os estoques maternos
como a ingestão dietética materna de ácido graxo n-3
são importantes para assegurar ao neonato o forneci-
mento de ácidos graxos ômega-3. Para a obtenção desses
ácidos graxos o feto precisa da transferência placentária
e, portanto, do suprimento pela mãe. Sendo assim, re-
comenda-se a ingestão de peixes pela mãe de duas a três
vezes na semana durante a gestação13.

Com relação ao benefício do ômega 3 para os casos
de câncer, a literatura apresenta que o mecanismo de
ação acontece na carcinogênese, onde inicia-se uma su-
pressão da biossíntese dos eicosanóides derivados do
ácido araquidônico, resultando nas alterações da resposta
imunológica às células tumorais e modulação da infla-
mação; impacto na proliferação celular, na apoptose, na
disseminação de metástases e na angiogênese. Influencia
também na atividade do fator de transcrição nuclear, na
expressão gênica e nas vias de transdução de sinais, le-
vando a mudança no metabolismo celular, crescimento e
diferenciação das células e alteração no metabolismo do
estrogênio. Geram menor estímulo ao crescimento das
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células hormônio dependente, aumento ou diminuição da
produção de radicais livres. Evidências sugerem que
esses lipídeos alterem as funções celulares modulando a
estrutura e função de domínios lipídicos específicos den-
tro da membrana plasmática17.

É importante ressaltar que a suplementação de ácidos
graxos n-3 na dieta do paciente com câncer induz a dife-
renciação das células do câncer de mama, como células
diferenciadas não se multiplicam, a indução da diferen-
ciação pode parar o crescimento do tumor.  Como por
exemplo, no caso dos tumores de mama na fase inicial
que são estrogênio-dependentes, o n-3 pode reduzir o
crescimento do tumor diminuindo o estímulo estrogênico
nesses tumores17.

Estudos apontam os principais fatores de risco para o
câncer de mama são de natureza biológica e dizem res-
peito à história reprodutiva e familiar da mulher. Entre
os fatores que mais pesam nessa associação estão a dieta
e a história obstétrica. O câncer de mama, assim como
de colo e reto estão associados à ingestão de proteína
animal e consumo de gorduras. Assim, estudos compro-
vam a relação entre o consumo excessivo de lipídios
com o aumento da incidência de câncer de mama, porém
estudos experimentais têm indicado que os ácidos graxos
poli-insaturados n-3 inibem a formação do câncer de
mama, assim como as metástases. Um estudo realizado
por Maillard et al. (2002), encontrara em seus resultados
uma relação inversa entre o risco de câncer de mama e
os níveis de ácido graxo n-3 no tecido adiposo mamário,
evidenciando um efeito protetor dos ácidos graxos n-3
sobre o risco de neoplasia mamária18,19,20.

Uma das consequências do câncer é a caquexia, que
é uma anormalidade metabólica que dificulta o anabo-
lismo e permite a perda acentuada de massa muscular. O
benefício da suplementação de dietética de ômega 3 em
câncer é o efeito desse lipídio na caquexia, sendo suge-
rido doses diárias de 0,3g/Kg, que além de auxiliar na
qualidade de vida dos pacientes, têm utilidade como
terapia coadjuvante no tratamento de pacientes que
apresentam perda de peso importante17.

A ação mais poderosa do ômega 3 do peixe de óleo
de peixe na doença cardiovascular é prevenir a fibrilação
ventricular e morte súbita, além de promover a redução
dos triglicérides plasmáticos, podendo promover a redu-
ção da viscosidade do sangue, maior relaxamento do
endotélio (tecido que reveste internamente as estruturas
do aparelho circulatório, vasos e coração), efeitos antiar-
rítmicos e redução na captação de colesterol pelo fíga-
do21,22,23.

As pessoas obesas, em consequência do elevado es-
toque de gordura corporal, apresentam níveis elevados
de marcadores inflamatórios. Sendo assim, a suplemen-
tação de ácidos graxos ômega 3, em função dos seus
efeitos anti-inflamatórios, pode impedir a progressão da
lesão aterosclerótica, minimizando assim o risco de do-

enças cardiovasculares23.
Em pacientes com Diabetes Mellitus que consumi-

ram diariamente 6g de ômega EPA e DHA 3, por 6 me-
ses, além da terapia oral habitual, relataram que não
houve alteração significativa na glicose sanguínea, dife-
rente das concentrações de triglicerídeos que quando
analisado em jejum apresentaram uma redução de
43%21.

Os estudos de Azevedo et al. (1993) indicam que li-
pídeos com quantidade maiores de ômega 3 diminuem a
produção de eicosanoides pró-inflamatórios. Essa dimi-
nuição na síntese de substâncias pró-inflamatórias, com
a ingestão de ômega 3, melhoram a sensibilidade a insu-
lina em até 38%. A quantidade recomendada nesta situ-
ação é de 3g a 4g diárias de ômega 3, sempre acompa-
nhado por uma vitamina antioxidante18,24.

Barbosa et al. (2007) relatam que os lipídeos são es-
senciais para a função e estrutura normal do cérebro,
assim a elevada razão entre ácidos graxos ômega 6 e
ômega 3 está relacionada com o aumento de incidência
de desordens psiquiátricas, pois os fosfolipídeos com-
postos por esses ácidos graxos têm uma importante fun-
ção na tradução dos sinais nervosos, na integridade da
membrana celular e na sua fluidez23.

Estudos revelam que pacientes esquizofrênicos apre-
sentam níveis reduzidos de ácidos graxos de cadeia lon-
ga nas membranas dos eritócritos. Algumas medidas
podem auxiliar no agravo ou alívio dos sintomas, entre
elas está a alteração dietética, ou seja, aumentando o
consumo de gorduras provenientes de vegetais, peixes e
animais marinhos terem-se uma melhora da psicose em
questão25.

Em um estudo realizado por Peet et al. (2001), 45
pacientes receberam doses diárias de 2g de óleo rico em
ácido graxo eicosapentaenoico (EPA), 2g de óleo rico
em ácido graxo docosaexaenóico (DHA) ou placebo por
3 meses. Relataram que aqueles que foram suplementa-
dos com EPA apresentaram uma porcentagem de melho-
ra nos sintomas, diferente dos outros dois grupos26.

Esses resultados também foram observados em um
estudo realizado por Emsley et al. (2008), com 40 paci-
entes esquizofrênicos que foram suplementados com
doses diárias de 3g de etil-EPA ou placebo durante três
meses. O grupo EPA apresentou melhora significativa
dos sintomas da doença quando comparado com o grupo
placebo após 3, 9, 12 semanas de tratamento27.

Assim, como afirma Cardoso (2009), pacientes es-
quizofrênicos que ingeriram maiores quantidade de áci-
dos graxos poli-insaturados ômega 3 apresentavam sin-
tomas esquizofrênicos ou disneugia tardia (DT) menos
severos28.

Estudos mostram que o consumo de peixe pode di-
minuir o risco de asma e aumentar a função pulmonar.
Além de reduzir o processo de inflamação, reduzindo a
produção excessiva desses pró-inflamatórios, já que a
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asma é uma doença inflamatória, que é potencializada
pela produção excessiva de leucrotrienos
pró-inflamatórios, porém, a evidência da eficácia do
ômega 3 na prevenção e no tratamento desta patologia
ainda é contraditória11.

Assim como no estudo de Castro (1997), que afirma
que os benefícios do ômega 3 nos pacientes com asma
respondem positivamente à suplementação, estão asso-
ciados a uma diminuição na capacidade dos leucotrienos
para provocarem a resposta asmática e a inibição dos
receptores dos leucotrienos. Já que os leucotrienos são
potentes estimuladores das células do músculo liso das
vias aéreas e provocam a asma pulmonar através da va-
soconstricção e secreção de muco29.

Alguns efeitos colaterais relacionados à suplementa-
ção de ômega 3 são distúrbios gastrintestinais; aumento
do tempo de sangramento, sangramento gengival e odor
de peixe, além de poder piorar o perfil glicêmico de dia-
betes, aumentar o nível sérico de colesterol total em pa-
cientes com hiperlipidemia mista e aumento consistente
do LDL-c, pois algumas preparações contêm colesterol.
Relatam-se também, aumento da ingestão calórica e do
peso corpóreo; ocorrência rara de intoxicação por vita-
mina A e D com algumas preparações; aumento da capa-
cidade oxidante dos monócitos/macrófagos e da capaci-
dade de captação das LDL pelos macrófagos15,23.

Suplementações consideradas seguras são de até 16g
de óleo de peixe por dia, porém recomenda-se um mo-
nitoramento em indivíduos que recebem doses superio-
res a 3g por dia. Simão et al. (2008) afirmam que a su-
plementação de ômega 3 parece ser bem tolerada pelos
indivíduos30,15.

Após a revisão da literatura, foi realizado também
uma caracterização dos 26 artigos encontrados, tornando
possível identificar os possíveis benefícios do ômega 3
para a saúde humana, sendo esses:

- Auxilia no combate e prevenção das doenças car-
diovascurales (CASTRO, 1997; GONÇALVES, 2002;
MAGALHÃES, 2003; COLLA, 2006; BARBOSA,
2007; MORAES; BRAGA; BARLETA, 2007; SIMÃO,
2007; NOVELLO, 2008; CARDOSO, 2009; CYSNEI-
ROS et al, 2009; PIOVESAN, 2009; WAITZBERG,
2009; VIDAL et al, 2012; WAITZBERG, 2012; BOC-
CHIET et al, 2012).

- Ajuda na prevenção e tratamento de alguns cânce-
res (CASTRO, 1997; GONÇALVES, 2002; PINHEIRO,
2004; MORAES; COLLA, 2006; GARÓFOLO, 2006;
CARMO; AZEVEDO; BARBOSA, 2007; NOVELLO,
2008; CORREIA, 2009; PADILHA; MENDONÇA,
2013).

- Contribui para o desenvolvimento infantil (LIMA,
2004; WAITZBERG, 2012).

- Fortalece a resposta imunológica (GONÇALVES,
2002; GARÓFOLO, 2006; ANDRADE; CARMO, 2006;
BARBOSA, 2007; BRAGA; BARLETA, 2007).

- Ajuda na prevenção e no tratamento de doenças
neurológicas (GONÇALVES, 2002; MORAES; COLLA,
2006; BARBOSA, 2007; CYSNEIROS et al, 2009;
CARDOSO, 2009; ZEMDEGS; PIMENTEL; PRIEL,
2009).

-Auxilia na coagulação sanguínea (CASTRO, 1997;
MORAES; COLLA, 2006; BARBOSA, 2007; BRAGA;
BARLETA, 2007; PIOVESAN, 2009; VIDAL, 2012).

-Contribui na resposta inflamatória (FETT, 2001;
ANDRADE; CARMO, 2006; GARÓFOLO, 2006; SI-
MÃO, 2007; CARDOSO, 2009; WAITZBERG, 2009;
VIDAL, 2012; WAITZBERG, 2012).

-Protege da hipertensão arterial (MAGALHÃES,
2003; MORAES; COLLA, 2006; BARBOSA, 2007;
BRAGA; BARLETA, 2007; SIMÃO, 2007; NOVELLO,
2008; PIOVESAN, 2009).

-Contribui na prevenção do colesterol (FETT, 2001;
MORAES; COLLA, 2006; BRAGA; GARÓFOLO,
2006; BARLETA, 2007; SIMÃO, 2007; WAITZBERG,
2009; PIOVESAN, 2009; WAITZBERG, 2012; VIDAL,
2012).

-Colabora com o tratamento do diabetes (CASTRO,
1997; NAVES; PASCHOAL, 2007; NOVELLO, 2008;
CARMO; CORREIA, 2009; PIOVESAN, 2009).

-Coopera com o tratamento e a prevenção da asma
(CASTRO, 1997; OLIVEIRA et al, 2003; WAITZBERG,
2012).

-Auxilia no desenvolvimento infantil (LIMA, 2004;
WAITZBERG, 2012)

Esses dados podem ser visualizados na tabela 2:
Tabela 2. Relação dos benefícios do ômega 3 para a saúde humana.

Benefícios ômega
3

Número de
citações

%

Doença cardiovascular 15 20

Câncer 9 12

Resposta imunológica 5 6,7

Doenças neurológicas 6 8

Coagulação sanguínea 5 6,7

Resposta inflamatória 9 12

Hipertensão arterial 7 9,3

Colesterol 9 12
Diabetes 5 6,7
Asma 3 4
Desenvolvimento infantil 2 2,6
Total 75 100

Fonte: Autores.

Obteve-se um número maior de citações na tabela 2
em relação ao número de artigos devido ao fato de um
mesmo artigo apresentar mais de um benefício do ômega
3 para a saúde humana. Observando a tabela 2 pode-se
constatar que os autores relatam, em sua maioria, que o
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ômega 3 apresenta benefícios cardiovasculares para a
saúde humana.

Outra questão importante que pode-se verificar com
a pesquisa, foi a relação das principais fontes de ômega
3 encontradas no meio ambiente, sendo que os autores
são unanimes quanto à os animais marinhos serem a
principal fonte desse nutriente. Entretanto, também é
possível encontrar o ácido graxo linolênico (ômega 3)
em grande abundância nas sementes de plantas oleagi-
nosas, principalmente nos olhos de soja, milho, girassol
e nas castanhas31.

Na tabela 3 pode-se observar a prevalência dos estu-
dos em relação ao período em que foram realizados.
Tabela 3 - Percentual de estudos em relação ao ano de pesquisa:

Data Nº de Artigos %
1997 – 2002 3 11,5
2003 – 2008 12 46,2
2009 – 2013 11 42,3
Total 26 100

Fonte: Autores.

Conforme observado na tabela 3 foi no período de
tempo entre 2003 à 2008 que se teve um maior número
de pesquisas realizadas sobre ômega 3 nas bases de da-
dos pesquisadas.

4. CONCLUSÃO
Conforme o que foi relatado nessa revisão, a presen-

ça dos ácidos graxos ômega 3 na dieta dos seres huma-
nos é de extrema importância tanto na alimentação dos
indivíduos saudáveis quanto para aqueles que já apre-
sentam algumas patologias, pois auxiliam na melhoria e
prevenção de doenças.

Muitas são as vantagens do ômega 3, mas quando
administrado de forma errada como no caso de hiperdo-
sagem, também pode oferecer riscos para a saúde hu-
mana. Dessa forma, a educação em saúde é fundamental,
assim o acompanhamento nutricional se faz necessário,
para auxiliar na escolha correta dos alimentos fonte, bem
como para orientar sobre a quantidade e a melhor forma
de consumir o ômega 3.

Os efeitos benéficos do ômega 3 foram relatados em
sua maioria para as doenças cardiovasculares, no entanto
doenças como o câncer, a asma, o diabetes, a hipertensão
arterial, distúrbios neurológicos também são beneficia-
das por esse nutriente. Sendo assim, depara-se com a
necessidade de mais estudos sobre os efeitos do ômega 3
nessas patologias.
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RESUMO
O Goji Berry fruta da planta Lycium barbarum é utilizada há
muito tempo na medicina chinesa, na planta existem compostos
que agem como antioxidantes, esses são: zinco, zeaxantina,
luteína, vitaminas A, C e E, riboflavina (vitamina B2), be-
ta-caroteno, licopeno e taurina. Esses antioxidantes quando
aderidos à alimentação evidenciam vários benefícios a saúde,
tais como proteção solar da pele, anti-stress, combate à celulite
contribuindo com a perda de peso quando adicionado ade-
quadamente na dieta e somado à prática de exercícios físicos,
melhoram a acuidade visual, é utilizada também em trata-
mentos antihipertensivos, forte aliado no combate a processos
infecciosos, possui ainda propriedades anti-inflamatórias e tem
uma grande influência no tratamento para infertilidade mas-
culina. Outra propriedade muito estudada atualmente são as
suas propriedades que auxiliam na proteção na retina. Atuando
de forma significativa no aumento da acuidade visual. No en-
tanto estudos mostram que além dos benefícios já relatados, a
planta possui interação medicamentosa quando utilizada em
associação à Varfarina, sua indicação por profissionais devem
restringir a associação com este anticoagulante. O presente
artigo sugere que mais estudos devem ser feitos com o objetivo
de analisar mais profundamente as propriedades antioxidantes
do Goji Berry e sua amplitude de ação.

PALAVRAS-CHAVE: Goji Berry, Lycium barbarum, antio-
xidante, acuidade visual, benefício.

ABSTRACT
This study aims to describe through a literary review about
lactose intolerance causes, prevalence, diagnostic, treatment
and care. It is a search of bibliographical and/or literary revi-
sion in databases SciELO, LILACS, PUBMED and MEDLINE,
having population of 46 scientific articles, separating to sample
27 articles, with a cutout of the years 2000-2014 being only
researched Portuguese and Spanish articles. Within this context,
lactose intolerance it is a dysfunction in an enzyme called lac-
tase (β-D-Galactosidase), There are three kinds of lactose in-
tolerance, the congenital which is considered rare, being

caused by deficiency of β-D-Galactosidase jejunal in babies
resulting in diarrhea symptoms, when consume breast milk,
and lactose-based foods. Among other kinds of lactase the
primary is the most common, and reaches more adults who
begin to show dysfunction in the enzyme, already the second-
ary is presented at any age, being more frequent in childhood,
resulting pathologies and intestinal lesions in the small intes-
tine.

KEYWORDS: Goji Berry, Lycium barbarum, antioxidant, vis-
ual acuity, benefits.

1. INTRODUÇÃO
O Goji Berry é uma planta com um grande poder an-

tioxidante, cultivada na China e atualmente conhecida
como “super fruta”. No Brasil apesar de ter sido desco-
berta há pouco tempo está despertando muito interesse na
população. A Goji Berry é uma fruta com grande valor
nutritivo e pode ser usada como parte de uma dieta sau-
dável1.

A fruta pertence à família solanácea e as partes utili-
zadas são os frutos e as folhas. Segundo a medicina chi-
nesa os benefícios da utilização do Goji Berrry vão desde
o rejuvenescimento até a restauração de alguns órgãos do
corpo humano. Artigos demonstraram que os polissaca-
rídeos do Goji Berry são capazes de bloquear o ciclo
celular de tumores hepáticos e aumentar o cálcio intra-
celular em seus sistemas apoptóticos, inibindo a prolife-
ração dos modelos celulares cultivados2.

Em outros estudos têm sido verificado, propriedades
como proteção solar da pele, anti-stresse, combate à ce-
lulite contribuindo com a perda de peso quando adicio-
nado adequadamente na dieta do indivíduo somado à
prática de exercícios físicos, possui propriedades antio-
xidantes que melhoram a acuidade visual, é também
utilizada em tratamentos anti-hipertensivos, forte aliada
no combate a processos infecciosos devido à grande
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quantidade de aminoácidos essenciais, possui ainda pro-
priedades anti-inflamatórias e tem uma grande influência
no tratamento para infertilidade masculina, suas propri-
edades protegem o tecido testicular e também aumentam
a quantidade de hormônios sexuais no homem, propor-
cionando melhor desempenho sexual, aumentando o
tempo de ereção e a quantidade e a qualidade dos es-
permatozoides3.

A presente revisão de literatura objetivou relatar de
forma ampla e aprofundada os benefícios antioxidantes
do Goji Berry à saúde humana, principalmente sua ação
relacionada à melhora da acuidade visual.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada através de revisão bibliográ-

fica com artigos nacionais e internacionais obtidos das
bases de dados SciELO, MEDLINE, EBSCO, Google
acadêmico, revistas e livros com o intuito de realizar
uma analise critica sobre as propriedades antioxidativas
do Goji Berry no auxílio da melhora da acuidade visual
com abordagem no tratamento de retinopatia diabética.

3. DESENVOLVIMENTO

Descrição da planta
O Goji Berry também conhecido como Wolf Berry é

usado na medicina chinesa há muito tempo, é nativa do
sudeste da Europa e Ásia. Devido a seu elevado valor
nutricional contendo a presença de propriedades antio-
xidantes e proteínas, o interesse em bagas de Goji teve um
aumento significativo nos últimos anos e está se tornando
uma opção para os indivíduos que buscam benefícios a
saúde, principalmente os praticantes do estilo de vida
saudável4. O Goji Berry é uma fruta proveniente do
Lycium barbarum que é uma das espécies medicinais com
maior importância na região da China. As suas folhas e as
frutas foram largamente utilizadas como remédio sob a
forma farmacêutica conhecida como infuso5.

Propriedades do Goji Berry
O Goji Berry é utilizado como um alimento funcional

e algumas pesquisas chinesas mostraram que dentre as
funções da fruta estão a proteção da visão, melhoria da
libido e prevenção do reumatismo. Foi verificado ainda
que a planta age de forma significativa no sistema imu-
nológico, possui ainda ação protetora contra a radiação
solar6, atua também como potente antioxidante7, sendo
eficaz no antienvelhecimento8, possui propriedades
imunomoduladoras inibindo o crescimento tumoral e
finalmente atua de forma importante na proteção da retina
de indivíduos diabéticos que são acometidos pela reti-
nopatia9.

Oxidação e mecanismo oxidativo
A oxidação celular ocorre principalmente em função

do excesso de radicais livres (ou espécies reativas
não-radicalares10). Esse componente tem um elétron que
fica isolado e livre para se ligar com outro elétron, por
esse motivo é altamente reativo. São originários de fontes
exógenas ou endógenas. A formação de radicais livres
pelas fontes exógenas são por poluição do ar, anestésicos,
tabaco, solventes orgânicos, radiações e pesticidas. As
fontes endógenas são originarias de processos realizados
pelo próprio organismo, podendo ser resultado da ativi-
dade de oxidase, lipoxigenases, cicloxigenases, redução
de flavinas e tióis, peroxidases e a existência de metais de
transição no sistema de transporte de elétrons e no interior
das células11. Mais de 100 patologias são causadas pelos
radicais livres12.

O organismo sofre ações constantes de espécies rea-
tivas de nitrogênio (ERN) e espécies reativas de oxigênio
(ERO) que vão causar processos inflamatórios que po-
dem ser de origem alimentar ou por algum tipo de dis-
função biológica.  São distribuídos em dois grupos o
ERO, os radicais; superóxido (O2•−), hidroxila (HO•),
alcoxila (RO•) e peroxila (ROO•) os não radicalares que
são: peróxido de hidrogênio, oxigênio e ácido hipoclo-
roso. As ERN se distribuem em óxido nitroso (N2O3),
óxido nítrico (NO, nitritos (NO2−), nitratos (NO3−),
peroxinitritos (ONOO−)10 e ácido nitroso (HNO2). Al-
gumas dessas substancias podem ser agressivas ao orga-
nismo atacando proteínas, DNA e lipídeos. Alguns ape-
nas reagem com os lipídeos e alguns tem pouca reação. O
mais nocivo ao organismo é o radical HO•, pois, é muito
difícil de ser sequestrado in vivo devido a sua meia-vida,
estes radicais acometem moléculas, por adições de insa-
turações. Nas experiências em laboratórios o (HO•) é
facilmente sequestrado por várias moléculas, isso em in
vitro, pois, ele é muito reativo.  Toda via é necessário
manusear uma alta concentração de antioxidantes para
que os resultados in vitro se copiem in vivo, para que
dessa maneira os antioxidantes possam alcançar o local
onde está presente o radical (HO•) em concentrações
adequadas para suprimi – ló. A presença do radical (HO•)
é controlada de duas formas, inibindo sua formação ou na
reparação dos danos que eles causam. Esse radical pode
ser formado no organismo através de dois mecanismos;
hemólise da água, quando exposta a radiações iônicas ou
a resposta de H2O2 com metais de transição13.

Em 1954 o Dr. Denham Harmon relatou que nossas
células envelhecem por causa do excesso de reações
químicas que são desencadeadas no organismo, origi-
nando um excesso de radicais livres, assim os antioxi-
dantes naturais produzidos no organismo não conseguem
sozinhos neutralizar e devido a isso as células do orga-
nismo vão sendo afetadas14. A grande quantidade de ra-
dicais livres no organismo é eliminada através de antio-
xidantes15.
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Com o objetivo de se avaliar os benefícios e o próprio
desempenho do Goji Berry, um estudo realizado a partir
do consumo via oral do Goji Berry em forma de suco
padronizado, examinou os efeitos gerais provocados em
adultos saudáveis em um período de 14 dias. Os testes
foram feitos com 34 voluntários, sendo que 16 deles
beberam o suco que possuía o Goji Berry, e os outros 18
participantes pertenciam ao grupo que ingeriu o suco
placebo. No fim do estudo, foram observados que os
voluntários que beberam o suco contendo o Goji Berry
tiveram um aumento energético, melhora na qualidade no
sono e dos sentimentos de bem estar e tranquilidade,
maior concentração na realização de tarefas, aumento na
acuidade mental, facilidade de acordar, diminuição de
stress, fadiga e melhoria no funcionamento do sistema
gastrointestinal. O grupo placebo apresentou apenas sen-
timentos de bem estar. Podemos observar que a ingestão
diária do suco do Goji Berry durante 14 dias aumentou o
desempenho psicológico e gastrointestinal, elevou os
sentimentos de bem estar e melhorou as funções neuro-
lógicas16.

Ainda neste mesmo raciocínio Reeve VEL et al.17

realizaram um estudo também com o suco do Goji Berry,
neste estudo foram utilizados camundongos sem a pela-
gem e foi possível evidenciar a alteração no foto enve-
lhecimento, observando uma diminuição significativa da
inflamação ocasionada pelas queimaduras solares. A
atividade antioxidante na pele foi alcançada pela proteção
através do suco de Goji agindo contra a peroxidação
lipídica ocasionada pela radiação (UVA). Dois antioxi-
dantes endógenos foram induzidos na pele, o grupo heme
oxigenase-1 e a metalotioneína, dessa forma, eles podem
ser considerados ativos e essenciais na proteção contra o
envelhecimento causado pelo sol.

Propriedades antioxidantes do Goji Berry asso-
ciadas à melhora da visão

A Goji Berry é fonte de compostos antioxidantes,
como carotenoides, que são responsáveis por sua cor
vermelho-alaranjada18. Os alimentos antioxidantes são
muito importantes para a saúde humana. Estudos reali-
zados recentemente apontam que a fruta possui compo-
nentes antioxidantes como: zinco; zeaxantina e luteína;
vitaminas A, C e E.; riboflavina (vitamina B2); be-
ta-caroteno e licopeno19 e taurina20.

O zinco tem participação em diversas reações do
metabolismo celular, como em processos fisiológicos,
também como função imune, antioxidante, desenvolvi-
mento e crescimento21. Ele fica concentrado nos múscu-
los voluntários, ossos, pele e fígado. Ele também pode ser
encontrado nos rins, pâncreas e em outros tecidos e flu-
idos corporais como em espermatozoides, próstata, unhas
e cabelos e várias partes dos olhos. A maior quantidade
foi observada na coróide do olho22.

A zeanxantina e a luteína são dois carotenoides, com

estrutura química parecida, são seletivamente absorvidos
do sangue pela retina, estão amplamente relacionados
com a proteção contra a degeneração macular e catarata23,
eles possuem uma capacidade de filtração de luz, tem sido
proposto como protetor da mácula lútea contra problemas
foto-oxidativo24.

A vitamina A atua na diferenciação celular e exerce
uma função protetora no olho25. A vitamina C participa de
vários processos do metabolismo. Um deles é a formação
de colágeno também participa de processos de oxi-
do-redução, inativando radicais livres26. A vitamina E
atua diminuindo os estragos feitos pelos radicais livres e
estão associadas à prevenção de doenças como; artrite,
câncer, envelhecimento e catarata27.

A ausência de Riboflavina (vitamina B2) no orga-
nismo pode originar lesões nos olhos, na pele, boca,
queda de cabelo28.

O Beta-caroteno e licopeno são precursores a produ-
ção de vitamina A; o licopeno protege moléculas de lipí-
dios, DNA, lipoproteínas de ataque dos radicais, assim
sendo eficaz na proteção de doenças29, o beta-caroteno é
uma fonte ótima de antioxidante que se armazena em
camadas de gordura. Isso significa que ele protege os
olhos, pois, os elementos neurais da retina são envolvidos
por bainhas de gordura onde são necessárias a proteção
com antioxidantes30.

A taurina contribui para funções fisiológicas impor-
tantes no organismo servindo como antiarrítmicos, pro-
priedades antioxidantes, anti-inflamatórias e tem função
na retina31.

Como podemos observar, a maioria dos antioxidantes
presentes no Goji Berry estão relacionados à proteção da
retina. Recentes estudos têm verificado os efeitos prote-
tores do Goji Berry relacionados às patologias oculares32.
Um estudo teve a intenção de investigar o efeito protetor
da planta do Goji Berry após um dano causado por is-
quemia de reperfusão (I/R) que foi mediado pela ativação
da via Nrf2HO-1- antioxidante na retina. Isquemia por
reperfusão é quando é induzido um dano celular em al-
gum órgão, através de reperfusão, desta forma dá origem
a citocinas inflamatórias e a produção de radicais li-
vres33,34. O presente estudo fez um pré tratamento em
ratos utilizando extrato de Goji Berry. A isquemia por
reperfusão da retina foi feita com um aumento de pressão
no olho por 60 minutos, antes da indução os ratos foram
tratados com o extrato durante uma semana, uma vez ao
dia. Foi verificado que no tratamento realizado durante
uma semana foi eficaz e protegeu as células da retina do
dano causado pela isquemia, e dessa forma foi possível
observar um aumento de Nrf2 e HO-1 na retina após o
processo de (I/R)35.

Outro estudo realizado com ratos machos os quais
foram divididos em seis grupos, o grupo que recebeu
apenas o veículo esse sendo o grupo controle, o grupo
diabético que não recebeu tratamento, os que foram tra-
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tados com insulina, os tratados com extrato do Goji Berry,
os tratados com extrato de crisântemo, e os tratados com
uma combinação dos extratos de Goji e crisântemo,
quando comparados comprovam que uma mistura de
extratos de Goji e crisântemo, obtiveram efeitos de pro-
teção parecidos a insulina em tratamento em perda da
função da retina36.

Como já foram mencionadas as bagas do Goji Berry
(Lycium barbarum) possuem uma quantidade elevada de
zeaxantina37, eu consumo está relacionado com a redução
do risco de adquirir catarata e melhorar a visão. A elevada
quantidade do carotenoide é responsável pela coloração
amarela da retina38. Um estudo foi desenvolvido a partir
da ingestão diária de uma substancia padrão de leite de
Goji berry em indivíduos idosos saudáveis entre 65 a 70
anos, por 90 dias. O estudo possuía dois grupos: o grupo
placebo e o grupo que ingeriu a substância padronizada.
O nível de zeaxantina aumentou de forma significativa no
grupo que utilizou a substância padrão contendo o Goji,
mas não teve alteração no grupo placebo. Em nenhum dos
grupos foi relatado efeitos adversos, isso significa que
suplementação diária com bagas de Goji Berry durante
noventa dias aumentou os níveis plasmáticos do antio-
xidante zeaxantina. Porém o mecanismo de ação é pouco
claro39.

A retinopatia diabética é uma frequente complicação
nos olhos de pessoas que tem diabetes cronicamente e é a
principal causa de perda de visão. Existem vários trata-
mentos para a retinopatia que envolve laser, terapia de
fotocoagulação e vitrectomia, todas eficazes para dimi-
nuir a progressão da doença. Apesar do sucesso alcan-
çado, estes tratamentos são invasivos, acarretam muitos
efeitos colaterais e tratam apenas os estágios finais da
doença, além de ter um valor financeiro elevado40. A
taurina que é responsável pela integridade da retina41.
Quando um paciente tem diabetes existe um maior con-
sumo de taurina pelo organismo, a falta de tal propriedade
pode causar complicações na visão. Com o propósito de
prevenção e tratamento de forma natural, alimentos ricos
com tal propriedade são indicados na dieta do indivíduo,
o qual o organismo por si só não consegue sintetizar
concentrações necessárias efetivas ao organismo de ma-
neira endógena, foi constatado que a taurina é um com-
ponente que está presente na planta em grande concen-
tração42, ela atravessa a barreira hemato-retiniana, desta
maneira quando ingerida na alimentação vai suprir a
necessidade do organismo, assim proporcionando eficá-
cia na acuidade visual43.

Interação medicamentosa
Apesar da amplitude de ações do Goji Berry existem

relatos de sua interação com a warfarina. Um estudo feito
com uma mulher de 80 anos que fazia o uso diário de
varfarina, após começar a ingerir o chá de Goji berry
demonstrou que a associação provocou um maior tempo

de sangramento em função da fruta potencializar o efeito
anticoagulante do fármaco44.

4. CONCLUSÃO
A partir dos estudos realizados verificamos que o Goji

Berry é uma planta com uma grande variedade de funções.
Ela é considerada um alimento funcional, com alto valor
nutritivo e possui propriedades antioxidantes de grande
relevância. Foi verificada a existência de diversos com-
ponentes com função antioxidante na fruta, e esta pro-
priedade de acordo com os estudos proporciona melhora
na integridade da retina. Outro fator a ser agregado diz
respeito à considerável melhora na acuidade visual, fato
este que pôde ser evidenciado em patologias que afetam a
visão, principalmente em pacientes onde este sintoma é
muito importante e recorrente. No entanto seu mecanismo
de ação ainda não foi amplamente elucidado. Outro relato
que chamou atenção foi com relação à interação medi-
camentosa pela potencialização do efeito anticoagulante
da varfarina. Sugere-se então que mais estudos sejam
feitos nesta planta de forma sistemática e prática para que
com base em dados comprobatórios suas indicações
possam ser mais efetivas, pontuais e ela possa realmente
ser utilizada de forma racional e difundida.
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RESUMO
A intervenção coronariana percutânea (ICP) para o
tratamento da doença arterial coronariana (DAC) se
expandiu de forma acentuada nas últimas décadas
tornando-se o método mais utilizado para revascularização
do miocárdio. Os avanços tecnológicos dos instrumentais
utilizados contribuíram para esta expansão, porém as
ICPs, cursam com taxas variadas de um processo
proliferativo chamado reestenose que leva a uma obstrução
no local tratado perdendo o benefício inicial do
procedimento. O advento dos Stents Farmacológicos
representou um grande marco na cardiologia
intervencionista por ser eficaz ao combater a reestenose
coronariana porém, estes dispositivos podem cursar com
um risco aumentado de trombose tardia. É um evento raro
porém de evolução em alguns casos fatais.

PALAVRAS-CHAVE: Stent farmacológico, reestenose
coronariana, trombose, intervenção coronariana percutânea.

ABSTRACT
Percutaneous coronary intervention (PCI) for the treatment of
coronary artery disease (CAD) has expanded dramatically in
recent decades, becoming the most widely used method for
myocardial revascularization. The technological advances of
the instruments used have contributed to this expansion, but
the PCIs, occur with varying rates of a proliferative process
called restenosis leading to a blockage in the treated area
losing the initial benefit of the procedure. The advent of
Drug-Eluting Stents represented a mark in interventional
cardiology to be effective to combat coronary restenosis
however, these devices can evolve with an increased risk of
late thrombosis. It is a rare event but of evolution in some
cases fatal.

KEYWORDS: Drug-Eluting Stent, coronary restenosis,
thrombosis, percutaneous coronary intervention.

1. INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares ainda é a primeira causa

de mortalidade no mundo, apesar de grande avanço em
sua prevenção e em seu tratamento1

.
O tratamento percutâneo da doença arterial

coronariana (DAC), iniciou-se em 1977 quando Dr.
Andreas Gruetzig, desenvolveu o primeiro cateter balão.
Este dispositivo apresentava limitações relacionadas com
incidência elevada de dissecções e perda luminal tardia.
O advento dos stents revolucionou a terapêutica
percutânea da doença aterosclerótica. Stents são
endopróteses vasculares, desenvolvidas com o objetivo
de reduzir uma retração imediata da parede do vaso e,
principalmente, diminuir a frequência de dissecção e o
consequente número de eventos de oclusão aguda das
artérias submetidas às intervenções coronarianas
percutâneas (ICPs) com balão2. São produzidos com
diferentes materiais, principalmente nitinol, aço e ligas de
cromo e cobalto.

O uso desses dispositivos evidenciou a superioridade
em maior ganho luminal inicial e menor reestenose tardia,
pois reduzem a retração elástica aguda e o
remodelamento negativo tardio do vaso, dois importantes
mecanismos responsáveis pelo insucesso da terapêutica
percutânea com cateter-balão3,4,5

.
A combinação desses benefícios trouxe uma grande

expansão na indicação dos procedimentos percutâneos,
sendo o método terapêutico mais indicado pelos
cardiologistas para revascularização do miocárdio, estes
dados estão documentados por meio do registro CENIC
(Central Nacional de Intervenções cardiovasculares),
órgão oficial da SBHCI (Sociedade Brasileira de
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista) que
contabiliza os procedimentos percutâneos realizados em
nosso país desde 19914

.
Entretanto, os stents metálicos intensificaram a

proliferação neo-intimal, principal mecanismo da
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reestenose intra-stent, que é consequência da resposta
vascular à injuria causada pela ICP6.

Seria necessária uma década para que a solução desse
problema fosse vislumbrada. O advento dos stents
farmacológicos (SF), uma combinação das plataformas
metálicas já existentes com medicamentos
antiproliferativos e um polímero carreador foram
marcantes na supressão da hiperplasia neo-intimal e
assim viria mais uma vez revolucionar a intervenção
coronariana. Embora tenham atingindo seu objetivo
principal de maneira eficaz, com a redução da ocorrência
de reestenose, a segurança dos stents farmacológicos de
primeira geração foi questionada pela baixa
biocompatibilidade do polímero e retardada
endotelização do stent, resultando em tromboses tardias e
muito tardias. A degradação inapropriada desses
polímeros e o alto peso molecular respondiam, em parte
por esses problemas7,8.

Na última década, essa nova tecnologia sofreu
marcante evolução com surgimento de novas
plataformas, polímeros e fármacos antiproliferativos. Os
novos polímeros presentes nas gerações atuais de SF
geram uma mínima resposta inflamatória, em parte pelos
novos elementos utilizados para sua confecção,
tornando-os biocompatíveis e em alguns casos
bioabsorvíveis; em algumas plataformas são aplicados
apenas na superfície abluminal (externa) do stent o que
reduz significativamente a massa polimérica utilizada.
Sendo estes tratados por 2ª Geração de SF5,9.

O presente artigo discutirá sobre a evolução dos
dispositivos utilizados nas ICPs para o tratamento da
DAC.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão bibliográfica acerca dos

dispositivos utilizados nas ICPs, onde o levantamento
bibliográfico abrangeu publicações existentes nas bases
de dados LILACS (Literatura Latino Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde), biblioteca SciELO
(Scientific Electronic Library Online) e PubMed
(National Center for Biotechnology Information – NCBI,
U.S. National Library of Medicine), tendo como
palavra-chave: tent Farmacológico, reestenose
coronariana, trombose, intervenção coronariana
percutânea. Foram selecionados e revisados os artigos
que abordaram a temática desde 1997 a 2014,
independentemente do idioma da publicação.

3. DESENVOLVIMENTO
Principais Evoluções Tecnológicas da
Intervenção Coronariana Percutânea

Em 1977, Andreas Gruetzig, em Zurique, como
alternativa ao tratamento da DAC, realizou exitosamente
a primeira ICP, utilizando um cateter balão de fabricação

própria10. Porém observou-se que as angioplastias
realizadas com cateter balão possuíam algumas
importantes limitações no tratamento de doenças
coronarianas complexas, não sendo muito raro resultar
em extensas dissecções do leito arterial, fechamento
abrupto do vaso e necessidade imediata de cirurgia
cardíaca. Ficando restrita inicialmente a poucos doentes,
sendo tratado apenas obstruções simples, bem definidas
e de vaso único11.

Ainda assim, em torno de 20 a 50% dos pacientes
tratados com angioplastia com balão, apresentavam
recorrência da obstrução (reestenose), devido
principalmente ao remodelamento negativo e recuo
elástico do vaso12.

No ano de 1987 no Brasil, no Instituto Dante
Pazzane de Cardiologia, viria a ser implantado em
humanos o primeiro Stent metálico balão-expansivo de
Palmaz-Schatz, superando as principais limitações da
angioplastia com cateter-balão13.

Esse fato se deve aos stents coronarianos
proporcionar um arcabouço semi-rígido dentro do lúmen
do vaso, sendo assim, reduzem a reestenose mecânica ao
minimizar a retração elástica aguda e o remodelamento
negativo tardio do vaso que ocorrem após angioplastia
por balão14

.
Dois estudos, considerados um marco na cardiologia

intervencionista, demonstraram a superioridade dos
stents comparados ao balão. O primeiro deles,
BENESTENT I, demonstrou que a reestenose
angiográfica em seis meses foi significativamente
reduzida no grupo dos stents (22%) quando comparado
ao grupo da angioplastia com balão (32%; p=0,02). O
segundo estudo foi o STRESS, em que também foi
demonstrado redução da reestenose no grupo do Stent
comparado com o grupo da angioplastia com balão (31%
versus 42%, respectivamente; p=0,04)15,16.

As ICP após o advento dos stents puderam ser
disseminadas para todas as formas clínicas e variedades
anatômicas de pacientes portadores de DAC ou seja,
pacientes com doenças multiarteriais, doenças de ponte
safena, angina instável, oclusões totais e infarto agudo
do miocárdio17

.
Apesar do sucesso destes stents em reduzir a

reestenose, eles estão associados, em alguns casos, a
maior hiperplasia neointimal que poderia resultar em
reestenose intrastent, ocorrendo cerca de 20-30% dos
pacientes até 6 meses tratados, e cerca de 40% em
subgrupos com lesões mais longas, vasos de diâmetros
menores, diabetes e lesões multiateriais18.

Ao longo de praticamente uma década, tentou-se
minimizar essa resposta hiperproliferativa de diversas
maneiras. Os stents metálicos tiveram seu desenho
aperfeiçoado, com a introdução de novas ligas metálicas
e, sobretudo, diminuição da espessura das hastes, o que
poderia minimizar a resposta inflamatória local19.
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O uso de medicamentos antiproliferativos de efeito
sistêmico, com objetivo de reduzir a hiperplasia
neo-intimal foram utilizados mas não foi bem sucedido
provavelmente pela baixa concentração dos mesmo no
local da injúria arterial causada pela endoprótese20.

Como melhor alternativa pensou-se na implantação
de stents revestidos com fármacos de ação
antiproliferativa, com liberação local da substância,
alcançando níveis teciduais adequados, obtendo-se a
ação desejada. Os Stents farmacológicos surgiram da
combinação do aumento do entendimento da biologia da
reestenose com a escolha de medicamentos direcionados
a uma ou mais séries de modificações biológicas do
processo inflamatório. Sendo utilizado a plataforma dos
stents já existentes, eluídos com medicamentos
antiproliferativos carreados por um polímero20,21.

Os primeiros stents a demonstrar efetividade clínica,
quando comparados aos stents convencionais, foram os
stents Cypher (com eluição de Sirolimus) confirmado no
estudo randomizado SIRIUS aprovado pela FDA em
2003 e o Stent Taxus (com eluição de paclitaxel) que
teve sua eficácia demonstrada em diversos ensaios
clínicos controlados (série de estudos Taxus) aprovado
pela FDA em 2004, esses são considerados os SF de
primeira geração22

.
Estes dispositivos demonstraram redução

significativa ao inibir a hiperplasia neointimal e
consequentemente reduzir as taxas de reestenoses,
principalmente em pacientes com lesões complexas,
quando comparados os stents não farmacológicos.

Embora tenham atingido seu objetivo principal e de
maneira eficaz, com a redução da ocorrência da
reestenose, a segurança dos SF, foram questionadas pela
biocompatibilidade subótima do polímero e
endotelização tardia do stent, causando aumento do
índice de trombose tardia e muito tardia23.

As hipersensibilidades secundárias à presença
permanente de um polímero e o alto peso molecular são
potenciais variáveis dessa ocorrência. Tornando naquele
momento a trombose um dos maiores pesadelos na
cardiologia intervencionista24.

Os avanços tecnológicos são constantes e seguiram
em diversas direções: fármaco, polímero mais
biocompatíveis ou mesmo ausência de polímero e
também aperfeiçoamento das plataformas.

Sugiram assim, os SF de segunda geração com o
objetivo de aumentar a segurança e a eficácia dos SF de
1a Geração25.Estes geram uma mínima resposta
inflamatória, em parte por utilizar preferencialmente liga
metálica de cromo-cobalto, plataformas mais flexíveis
com hastes mais finas, polímeros mais biocompatíveis
ou biodegradáveis, em alguns casos aplicados na
superfície abluminal (externa) do stent, o que reduz
significativamente a massa polimérica utilizada.

Os SF com polímeros absorvíveis, que, uma vez
tendo cumprido sua finalidade de transportar e controlar
a liberação dos medicamentos antiproliferativos, iniciam
um processo biológico de fragmentação e absorção pelo
organismo do indivíduo tratado9.

O benefício desta tecnologia foi demonstrado no
estudo LEADERS (Limus Eluted from a Durable versus
Erodable Stent Coating),que comparou o ao stent
Cypher, de primeira geração com polímero durável com
o stent Biomatrix que carreia o  fármaco biolimus A9,
aplicado somente na face abluminal do stent (está em
contato com a parede arterial) este fármaco é um
composto imunossupressor e antiproliferativo da mesma
família do sirolimus derivado da rapamicina, mas com
solubilidade dez vezes maior quando comparado a este.
Ao final deste seguimento clínico, o grupo de pacientes
tratados com o novo stent com polímero absorvível
apresentou tendência a menor quantidade de eventos
cardíacos adversos e uma significativa redução na taxa
de trombose após o primeiro ano de procedimento,
mostrando ser mais seguro que o SF de primeira geração
Cypher5.

Indubitavelmente os SF de segunda geração foram
eficazes, porém os fenômenos trombóticos tardios
apresentam trágicos desfechos, pois mesmo o polímero
sendo biocompatível ou absorvível o metal do stent
permanece no organismo sendo um “corpo estranho”
presente por toda vida, sendo assim impede a resposta
vasomotora natural da artéria coronária, além de
contribuir para o risco aumentado da inflamação local
em longo prazo, cicatrização endotelial incompleta
associada ou não ao remodelamento positivo do vaso,
com resultante má aposição tardia das hastes do stent
ocasionando uma exposição crônica das hastes metálicas
ao fluxo sanguíneo, tendo como consequência a
trombose tardia ou muito tardia.

Sendo assim, surge uma quarta revolução na
cardiologia intervencionista, as próteses bioabsorvíveis
com intuito e proposta de resolver os problemas atuais
da geração de stents farmacológicos.

Esses promovem a revascularização da estenose
coronária, a manutenção do suporte mecânico durante a
fase de cicatrização vascular e carreando o potencial de
restauração da biologia e fisiologia vascular após a sua
completa biorreabsorção26,27.

Fisiopatologia da Reestenose
A reestenose pode ser definida como uma reobstru-

ção da artéria, em maior ou menor grau, em consequên-
cia da resposta vascular à injúria causada após todas as
modalidades de intervenções coronarianas percutâneas,
formando no local tratado uma cicatrização excessiva do
endotélio que reduz o diâmetro luminal do vaso. Esse
fenômeno é de característica multifatorial relacionado ao
paciente, a lesão tratada e ao procedimento. Caracterís-



Lopes & Toleto / Uningá Review V.20,n.2,pp.61-67 (Out - Dez 2014)

ISSN online 2178-2571 Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/review

ticas associadas a um maior risco de reestenose compre-
endem lesões mais longas, vasos de diâmetros menores,
diabetes e lesões multiarteriais28,29.

A reestenose pode ser avaliada sob dois aspectos:
angiográfico e clínico. Do ponto de vista angiográfico é
classicamente definida como a presença de obstrução
coronária angiográfica com perda igual ou maior que
50% do ganho inicial ao diâmetro obtido pela angioplas-
tia no local previamente tratado e não existe um prazo
para que isso aconteça, conceito feito pela National He-
art, Lungand Blood Institute Percutaneous Transluminal
Coronary Registry. Quanto ao aspecto clínico refere-se a
recorrência de sintomas de isquemia miocárdica30.

Os estudos de ultrassom intracoronário possibilitam
o entendimento da fisiopatologia da reestenose, reve-
lando que ocorre geralmente devido a um destes dois
mecanismos: o primeiro remodelamento vascular e re-
colhimento elástico, o segundo mecanismo hiperplasia
intimal31.

A reestenose após balão é principalmente decorrente
do recuo elástico e do remodelamento negativo, constitui
um processo crônico, adaptativo, de alteração da geome-
tria do vaso, esses fenômenos estruturais são caracteri-
zados pelas mudanças desencadeadas na estrutura da
artéria após dilatação pelo balão.

Dentre os processos de desenvolvimento da placa
aterosclerótica, observa-se o remodelamento vascular.
Trata-se da capacidade do vaso em crescer ou diminuir
seu diâmetro. Quando o vaso desenvolve um alarga-
mento compensatório ao aumento substancial da placa
aterosclerótica, aumentando ou mantendo a luz vascular
denomina-se de remodelamento positivo. Por outro lado
o remodelamento negativo determina a redução do ta-
manho do vaso e, assim, juntamente com o recolhimento
elástico contribui para reestenose coronária, deve-se
principalmente, à contração vascular resultante da fibro-
se da camada adventícia32.

O mecanismo responsável pela reestenose após o
implante de stent é a proliferação de células musculares
lisas que está relacionado diretamente após o implante
de stent, pois este provoca um estiramento maior da pa-
rede do vaso levando a uma injúria vascular mais pro-
funda e extensa, assim tanto a resposta cicatricial quanto
a resposta inflamatória são mais intensas após o implante
de stent29.

A lesão reestenótica é tipicamente fibroproliferativa,
com abundância de elementos celulares e matriz extra-
celular, e que se situa na junção placa-parede normal. No
momento que ocorre a insuflação do balão ou do stent
autoexpansivo para dilatar a área obstruída ocorre uma
fratura da placa aterosclerótica, deslocamento da camada
intima e ruptura da média. A partir daí, ocorre uma pro-
liferação celular, devido à reação inflamatória que se
inicia, e portanto se tem a presença de infiltrado leuco-
citário com monócitos e macrófagos. Estes liberam fato-

res de crescimento e fator de agregação plaquetária
(PDGF), e, assim, novas plaquetas migram para o local,
piorando o processo. As plaquetas ativadas liberam mi-
tógenos, incluindo o tromboxano A2, serotonina e fator
de crescimento derivado da plaqueta, que promovem a
proliferação das células musculares lisas. Essa ativação
das células musculares lisas altera seu fenótipo de con-
trátil para sintético, esse ativado ou proliferati-
vo-sintético é a forma predominante em obstruções re-
estenóticas16

.
Consequentemente, após estes eventos, ocorre uma

transformação de células musculares lisas arteriais, que
migram da camada média para a íntima, e lá, se multi-
plicam. Embora a maioria dessas células tenham origem
na camada média, fibroblastos da adventícia também
migram para a íntima29

.
O que contribui para a proliferação e migração das

células musculares lisas é a disfunção endotelial, pois
quando estas células estão intactas inibem o crescimento
da mesma, através do estímulo da produção de óxido
nítrico e heparam sulfato. Além disso, o óxido nítrico e a
prostaciclina, também sintetizada pelo endotélio, inibem
a agregação plaquetária. Paralelamente as células mus-
culares lisas e fibroblastos que migram para lesão vas-
cular possuem grande capacidade de síntese proteica e
formação de matriz extracelular. Elas passam a secretar
grande quantidade de proteoglicanos (sulfato de condro-
itina, dermatan sulfato e heparam sulfato) que é o com-
ponente principal da matriz extracelular. A medida que o
processo de reparação vascular avança tem-se à deposi-
ção de colágeno, elastina e proteoglicanos. Estima-se
que a participação da matriz extracelular no espessa-
mento da íntima corresponda a 50-60% do volume teci-
dual total. Assim, durante os primeiros meses após a
angioplastia, a neoíntima se expande e o volume adicio-
nal compreende células musculares lisas e matriz extra-
celular33

.

Fisiopatologia da Trombose
A trombose é um processo patológico caracterizado

pela formação de uma massa estruturada chamada de
trombo. As tromboses decorrentes das ICPs com balão
ou stent, ocorrem devido lesões provocadas no
endotélio, expondo a matriz extracelular subendotelial
que é altamente trombogênica, facilitando a aderência e
ativação plaquetária34.

A classificação proposta pelo Academic Research
Consortium foi utilizada para a definição da trombose
em definitiva (confirmação angiográfica ou
anatomopatológica), provável (morte súbita ≤ 30 dias)
ou infarto relacionado à região da artéria tratada, mesmo
sem confirmação angiográfica) e possível (morte súbita
> 30 dias pós-stents farmacológicos)35.

Quanto ao momento da sua ocorrência, a trombose
será aguda quando ocorrer nas primeiras 24 horas após a
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intervenção coronariana; subaguda, entre 24 horas até os
primeiros 30 dias; tardia, se ocorrer entre 30 dias e 1
ano; e muito tardia se ocorrer após 1 ano da intervenção.
A trombose aguda/subaguda também poderá ser referida
como precoce (early stent thrombosis: 0-30 dias)36.

Os pacientes submetidos a ICP com SF possuem
maior predisposição a trombose tardia e muito tardia,
pois as drogas antiproliferativas eluídas nos polímeros
(sirolimus, paclitaxel e outros) reduzem as taxas de
reestenose, mas também retardam a cicatrização do
endotélio, mantendo as hastes do stent expostas aos
fatores de coagulação. A presença do polímero pode
ocasionar a inflamação local37.

Outros mecanismos envolvem má aposição das
hastes, penetração com ruptura do núcleo necrótico da
placa e hipersensibilidade ao polímero e/ou à droga38.
Isto justifica o uso prolongado de inibidores
plaquetários, e as drogas utilizadas para esse fim são o
ácido acetilsalicílico (AAS) e o clopidogrel (em alguns
casos o clopidogrel pode ser substituído por outros
antiagregantes mais novos – ticagrelor ou prasugrel)
constituindo a chamada dupla antiagregação
plaquetária39.

A suspensão prematura ou inapropriada dos antipla-
quetários pode ocasionar graves consequências e até
mesmo resultados fatais. A fim de diminuir esse risco,
recomenda-se manter a terapia antiplaquetária dupla por
pelo menos um ano após implante de stent farmacológi-
co e para os stent não farmacológico de quatro a seis
semanas após o tratamento40.

Assim é importante considerar se o paciente
necessitará de uma cirurgia não cardíaca após o implante
que requeira a suspensão do antiplaquetário, pois neste
caso poderá ser mais prudente o implante de um stent
convencional, cujo a terapia antiplaquetária é mais
curta37.

Mecanismo de ação dos principais fármacos
utilizados nos stents
Família Limo

A maioria dos representantes desta categoria é aná-
loga ao sirolimo (originalmente conhecido como rapa-
micina). Os principais exemplos de outros fármacos da
família limo são everolimo, zotarolimo, biolimo A9,
Novolimo e Miolimo. O sirolimus é um antibiótico ma-
crolídeo, natural, produzido pela Streptomyceshygrosco-
picus. Originalmente foi identificado pela sua proprie-
dade como um antibiótico antifúngico, subsequente-
mente, descobriu-se sua potente ação imunossupressora
e antimitótica. Em uso oral, é utilizado na prevenção de
rejeição de transplante renal30,41.

Pertence a mesma classe da ciclosporina e para
exercer sua atividade, liga-se a proteína citosólicas espe-
cificas chamadas imunofilinas FKBP12. Este complexo
liga-se a uma proteína regulatória especifica do ciclo

celular chamada mTOR (mammalian Target OfRa-
pamycin), inibindo a proliferação de células T e a pro-
gressão do ciclo celular da fase G1 para S1, componente
chave como regulador do ciclo celular. A inibição da
proteína mTOR pela rapamicina provoca efeitos impor-
tantes, como: inibição da translação do RNAm, que co-
difica proteínas essenciais para progressão do ciclo ce-
lular; inibição de antígenos nucleares essenciais para
replicação do DNA; e inibição da cinase de complexos
essenciais para progressão celular21,41,42.

Possui característica de ser um agente hidrofóbico,
quase não há liberação do fármaco na corrente sanguínea
durante o implante do stent na lesão; após seu implante,
o gradiente de difusão favorece a penetração no tecido,
novamente limitando a circulação livre do sirolimus.
Tornando-se um ótimo candidato a obter efeitos locais
sustentados.O sirolimo se mostrou um inibidor da
proliferação celular, em diversos modelos in vitro e in
vivo, de uma forma diferente da ciclosporina A. As
propriedades antiproliferativas de células musculares
lisas foram confirmadas em numerosos modelos
vasculares.Estudos in vivo e modelos de angioplastia
demonstraram a eficácia do sirolimus na prevenção de
hiperplasia tecidual causada pela injúria vascular,
levando nos a considerá-lo como agente na prevenção da
reestenose43.

Paclitaxel
O paclitaxel é o agente ativo do antineoplásico taxol,

utilizado no tratamento de alguns tipos de câncer, mais
frequentemente câncer de mama e ovário. Ao contrário
da família limo, este fármaco age no interior do cito-
plasma, bloqueando de forma irreversível a replicação
celular, basicamente interferindo na migração e prolife-
ração celular ao promover estabilização dos microtúbu-
los (que são importantes no citoesqueleto, especialmente
no fuso mitótico), inibindo predominantemente as fases
G0/G1 e G2/M do ciclo celular e retardando a migração
celular. Assim, interfere na capacidade celular de manter
a forma, movimento, transporte e transmissão de sinais
intracelulares. É um fármaco altamente lipofílico, capaz
de atingir seu efeito com baixa dose, permanecendo bio-
disponível por longos períodos, assim tornou-se um ex-
celente candidato a obter efeitos locais sustentados no
stent30,41,42.

No contexto na reestenose, o paclitaxel é um agente
antiproliferativo, pois ao interromper a dinâmica micro-
tubular de vários tipos de células, inibem também as que
participam do processo inflamatório, as endotelias, as de
musculatura lisa e as plaquetas44.

4. CONCLUSÃO
É óbvia a importância dos fármacos antiproliferati-

vos presentes nos Stents para prevenir a reestenose co-
ronariana que é o “calcanhar de Aquiles” da cardiologia
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intervencionista, mas é fundamental lembrar que estes
dependem de uma plataforma de liberação eficaz, que é
composta pelo stent/polímero.

Até o momento não existe comprovação da
superioridade dos stents com polímeros absorvíveis
quando comparados às novas gerações de stents
farmacológicos com polímeros duráveis de melhor
biocompatibilidade, principalmente relacionado a
trombose tardia e muito tardia.

Assim a escolha do melhor stent a ser utilizado no
paciente depende da anatomia arterial e da morfologia da
lesão. Devendo ser feito uma avaliação acurada das ne-
cessidades do paciente antes da escolha do stent a ser
implantado.

Através desta revisão bibliográfica notou-se que os
avanços tecnológicos foram conduzidos pelas incessantes
tentativas de abolir dois fenômenos: reestenose e
trombose. Para vencer esses fenômenos vive-se o início
de uma nova era na Cardiologia Intervencionista, com a
incorporação dos suportes vasculares bioabsorvíveis à
prática clínica.
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RESUMO
Um dos principais objetivos do tratamento endodôntico é a
remoção de bactérias presente no sistema de canais
radiculares e, o preparo químico mecânico é essencial para
o sucesso da terapia. A clorexidina é uma substância
química auxiliar utilizada durante a terapia endodôntica e
apresenta diversas propriedades, sendo a principal,
relacionada com a sua atividade antimicrobiana. Ela pode
ser empregada no preparo químico-mecânico ou/e como
medicação intracanal. A clorexidina também apresenta
outras propriedades como: ação sobre o biofilme,
substantividade, ação antifúngica, ação reológica e baixos
níveis de toxidade. O objetivo desse trabalho é apresentar
as propriedades dessa substância e mostrar os benefícios no
tratamento endodôntico.

PALAVRAS-CHAVE: Clorexidina, tratamento
endodôntico, atividade antimicrobiana, substância química
auxiliar.

ABSTRACT
A major objective of the endodontic treatment is to remove
bacteria from the root canals and the chemic-mechanic prepa-
ration is essential for the success of this therapy. The chlor-
hexidine is a chemical auxiliary substance used during the
endodontic treatment and shows several properties. Its main
property is its antibacterial action. It can be used in the
chemic-mechanic preparation or/and as medication.
The chlorhexidine also have other properties as: biofilm, sub-
stantivity, antifungal action, rheological action, and low toxici-
ty. The objective of this work is to present the properties and
benefits of the chlorhexidine in the endodontic treatment.

KEYWORDS: Chlorhexidine, endodontic treatment, anti-
bacterial activity and chemical auxiliary substance.

1. INTRODUÇÃO
A clorexidina surgiu através de estudos complexos

que tinham o objetivo de encontrar um novo agente
anti-malária. Assim, foi desenvolvido os compostos
polibisguanida que apresentavam um significativo

potencial antimicrobiano. Este composto foi
primeiramente chamado de detergente catiônico e mais
tarde de clorexidina (CLX)1,2.

A partir desse composto foi produzido um sal que foi
introduzido no mercado com o nome de gluconato de
clorexidina. Em 1954, ele foi registrado pela Imperial
Chemical Industries Co. Ltd. (Macclesfield - Reino
Unido), com o nome Hibitane®. Pelo fato dele possuir um
grau de afinidade muito bom com a pele, foi o primeiro
antisséptico internacional aceito pra a limpeza da mesma,
devido sua boa atividade antibacteriana e
apresentando baixos níveis de toxicidade. Com o passar
do tempo, a CLX foi sendo cada vez mais indicada nas
áreas da saúde, incluindo o seu uso em áreas como,
oftalmologia, urologia e ginecologia3. Na Odontologia, a
clorexidina começou a ser utilizada por volta de 1959. Ela
era inicialmente indicada para o controle de placas
bacterianas e seu uso, de maneira geral, se deu por volta
de 1970.

Atualmente, a CLX a é responsável por ser um dos
melhores antissépticos bucais, sendo eficaz em diversas
áreas da Odontologia como, por exemplo, no controle da
placa bacteriana, na gengivite, na prevenção de caries,
nos procedimentos cirúrgicos orais, no tratamento da
estomatite aftosa recorrente, no tratamento endodôntico e
em diversos outros procedimentos4,5,6,7.

Os microrganismos encontrados nos canais
radiculares são os principais responsáveis pelas
alterações inflamatórias pulpares, apesar do ser humano
possuir respostas imunológicas de defesa contra eles3. No
entanto, algumas vezes essa resposta não consegue ser
eficiente, devido ao difícil acesso desses microrganismos
que ficam instalando em reentrâncias e no complexo
sistema de canais radiculares7.

Os principais objetivos do preparo químico mecânico
(PQM) estão relacionados com a limpeza, ampliação e
modelagem do sistema de canais radiculares. Na limpeza
ocorre a eliminação de microorganismos, seus
subprodutos, tecido pulpar vivo ou necrosado. Os
processos de ampliação e modelagem nos possibilitará o
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selamento tridimensional do sistema de canais
radiculares4,5. Nessas etapas, a instrumentação
endodôntica, não seria por si só, totalmente eficaz para o
sucesso da terapia endodôntica. Sendo assim faz-se
necessário, juntamente com o mecanismo de
instrumentação, o uso de uma substância química auxiliar
que nos proporcione uma ação antimicrobiana8,9.

A substância química auxiliar na instrumentação
endodôntica já é um conceito bastante utilizado e
consagrado na literatura. Estudos mostram que estamos
chegando mais perto de descobrir uma substância ideal
que preencha todas as propriedades favoráveis para uma
substância química auxiliar16. Para isso, ela deve
apresentar atividade antimicrobiana, dissolução de
tecidos orgânicos e ausência de toxicidade aos tecidos
periapicais10.

A CLX pode ser utilizada clinicamente como agente
antimicrobiano durante todas as fases do PQM, incluindo
a desinfecção do campo operatório, alargamento dos
orifícios canais, remoção de tecidos necróticos,
instrumentação, como medicação intracanal sozinho ou
combinado com outras substâncias, desinfecção de cones
de gutta percha e desinfecção do espaço protético8, 9.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para realizarmos essa revisão sobre o uso de clorexi-

dina na endodontia, utilizamos fontes de informação
bibliográficas e eletrônicas. Foram obtidos resultados de
pesquisa de vários autores, afim de fundamentar o uso da
CLX na endodontia. Foram utilizados vários artigos em
português e inglês, a partir do ano de 1954, onde surgiram
os primeiros estudos sobre a clorexidina, até 2013.

3. DESENVOLVIMENTO
A clorexidina (CLX) é uma substância química cons-

tituída por moléculas, de 2 ou mais átomos ou íons liga-
dos, sintética, e derivada de uma bis-biguanida, resul-
tando em uma bisguanida catiônica.

Essa uma substância atua rapidamente no processo de
esterilização, em média de 30 segundos a 5 minutos,
dependendo do tipo de microrganismo e de sua concen-
tração11. Sua ação bactericida é mais rápida do que a ação
fungicida e ela se mostra ativa em baixas concentrações
contra um alto número de bactérias gram-positivas e
gram-negativas, aeróbicas e anaeróbicas e fungos, po-
dendo inibir processor de reprodução desses microrga-
nismos ou até exterminá-los12. Além disso, ela apresenta
baixos ou as vezes, nenhum grau de toxicidade, propor-
cionando uma extrema segurança durante seu emprego13.

Das substancias químicas auxiliares utilizadas na
Endodontia, o hipoclorito de sódio (NaOCl) é um dos
mais usados, porém suas propriedades não são tão favo-
ráveis como as da CLX. Suas propriedades físi-
co-químicas e antibacterianas são muito boas, mas outras

deixam a desejar. Ele é extremamente irritante aos tecidos
periapicais, principalmente em altas concentrações, é
alergênico, cheiro e gosto muito forte e desagradável e é
cáustico. Isso não é visualizado com o uso da clorexidina,
que apresenta ótima biocompatibilidade, não sendo irri-
tante aos tecidos periapicais. A CLX se mostra superior
em diversas áreas quando comparada ao NaOCl, porém
no quesito de dissolução dos tecidos, a CLX não é efici-
ente. O NaOCl é capaz de dissolver os tecidos orgânicos,
sendo sua principal vantagem sobre a clorexidina14.

A CLX tem um modo de apresentação muito variá-
vel, podendo ser usada, em diferentes concentrações,
como loção, pomada, gel, ou em forma de sabão desin-
fetante3,10. Especificamente na Odontologia, ela é uti-
lizada em diversos procedimentos, com apresentações e
concentrações variadas, podendo varia de entre 0,2% a
2,0%15. A concentração de 2%, utilizada em Endodontia
se apresenta na forma de gel ou na forma líquida e é in-
color, ligeiramente opalescente, inodoro ou quase ino-
doro, seu sabor normalmente é amargo, podendo ser
mascarado em formulações destinadas para uso oral10,11.

A CLX é facilmente diluída em água, o que facilita
sua remoção do canal radicular (11). A CLX liquida tem o
poder antimicrobiano igual ou superior que a clorexidina
gel10. Mas, na instrumentação do canal radicular, a CLX
gel traz grandes benefícios por agir como um lubrificante
das paredes, facilitando a instrumentação10,12 ,13.

Estrutura química:
O nome químico da CLX é 1,1-bis-hexametileno-

(5-p-clorofenilbiguanida)-di-D-Gluconato. E sua formula
química é C22H30Cl2N10. (Figura 1)16.

A CLX é composta por dois anéis clorofenólicos nas
extremidades, ligados por um grupamento de biguanida
de cada lado e conectados por uma cadeira central de
hexametileno17. Essa substância é chamada de
digluconato de clorexidina ou gluconato de clorexidina18.

Mecanismo de ação

A CLX possui um amplo espectro de ação, podendo
atingir bactérias gram-positivas, gram-negativas, leve-
duras e vírus lipofílicos. Dependo de sua concentração, o
seu efeito pode ser bactericida ou bacteriostático19. Em
concentrações altas seu feito é bactericida, pois rompe a
parede celular, interferindo no transporte, assim também
interferindo na coagulação do citoplasma pela alta afini-
dade com a proteína. Já em baixas concentrações ela tem
ação bacteriostática, inibindo a função da membrana,
tendo o seu efeito mantido por várias horas depois de sua
aplicação20.

O seu mecanismo de ação antibacteriano é explicado
pelo fato de a molécula catiônica da CLX ser rapida-
mente atraída pela carga negativa da superfície bacteria-
na, sendo adsorvida à membrana celular por interações
eletrostáticas, provavelmente por ligações hidrofóbicas
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ou por pontes de hidrogênio, sendo essa adsorção con-
centração-dependente21,22.  Assim, em dosagens eleva-
das, ela causa precipitação e coagulação das proteínas
citoplasmáticas e morte bacteriana e, em doses mais
baixas, a integridade da membrana celular é alterada,
resultando num extravasamento dos componentes bacte-
rianos de baixo peso molecular23,24.

Figura 1.Estrutura química da clorexidina

Ações da Clorexidina no Biofilme:
A superfície dentaria favorece ao estabelecimento do

biofilme. Assim as bactérias presentes na saliva se ade-
rem com facilidade na superfície dental, porem medidas
mecânicas ou químicas, ou ambas, podem impedir a or-
ganização e o acumulo dessas bactérias, dificultando a
formação da placa25.

Após o uso de bochechos com CLX, aproximada-
mente 30% da droga fica retida na boca, devido à sua
natureza catiônica. Ela se absorve a compostos iônicos
como glicoproteínas salivares, radicais fosfatados e car-
boxílicos presentes no biofilme dental, como bactérias e
polissacarídeos extracelulares, película dental e macro-
moléculas presentes na mucosa oral19.

Atividades antimicrobiana
A CLX é reconhecida pela sua ampla atividade anti-

microbiana. Um dos principais objetivos da Endodontia
é a remoção e desinfecção das bactérias presentes no
sistema de canais radiculares26. O sucesso do tratamento
endodôntico está ligado diretamente na eliminação des-
ses microrganismos, e a CLX ajuda nesta eliminação em
duas principais situações: no PQM e na medicação in-
tracanal (MIC) 17. As bactérias podem se colonizar em
espaços vazios, onde a instrumentação e os agentes irri-
gadores não chegam. Assim nesses espaços a medicação
com 17 pode eliminar ou pelo menos reduzir a quanti-
dade de microrganismos sobreviventes à instrumentação
e irrigação10.

A CHX possui um amplo espectro de ação, atingindo
bactérias gram-negativas e gram-positivas, anaeróbios
facultativos e rígidos, leveduras e fungos, em particular a
Candida albicans, mantem-se ativa na presença de água
ou sangue27.

Gomes et al. (2001)29 realizaram estudos para anali-
sar a ação antimicrobiana da CHX de residir no canal
depois da irrigação. Para estes estudos foram usados
dentes humanos, esses dentes foram instrumentados com
CHX em duas porcentagens diferentes 2% e 0,2%. De-
pois os canais receberam uma lavagem com agua esteri-
lizada. Coletas dos canais foram realizadas no período
de 6, 12, 24, 48 e 72 horas. Após a instrumentação, foi
observada a ação antimicrobiana em todas as porções
retiradas anteriormente onde foi utilizada a CHX  2%
após 72 horas, já nas amostras de 0,2% foi verificado
uma ação um pouco menor29.

Em um estudo realizado por Ringel et al. (1982) em
polpa de humanos necrosados, após realizar preparo
químico-mecânico usando a CHX 2% e o NaOCl 5,25%,
ambos diminuíram satisfatoriamente a quantidade de
bactérias. No entanto, o NaOCl eliminou uma pequena
porcentagem a mais de bactérias, provavelmente devido
as diferenças nos mecanismos de ação do NaOCl e a
CHX.

Substantividade:
A substantividade é uma característica peculiar da

CHX e consiste no fato dela permanecer ativa e retida no
local de ação após terminar o seu uso. Seu tempo de
permanência é aproximadamente de 13 horas, sendo
explicado pelo seu caráter dicatiônico. Dessa forma uma
ponta catiônica se liga a película que tem carga negativa,
e a outra ponta catiônica fica livre para exercer interação
com as bactérias que tentarem colonizar o dente30.

Entre várias substancias até hoje estudada, apenas a
CHX e a tetraciclina possuem essa característica. Em
relação ao tempo, há uma variação de 48 horas até 12
semanas31.

Ação Antifúngica:
Entre várias propriedades da CHX, se destaca a pro-

priedade antifúngica. A cavidade oral expõe uma das
mais diferentes e complexas microbiotas do organismo
humano. Nessa variedade encontramos os fungos, ou
também chamados de levedura, sendo a Cândida ssp a
mais presente na cavidade oral32. A CHX apresenta uma
eficaz ação antifúngica sobre a Cândida albicans. Estu-
dos mostram que lesões perirradiculares redicivantes,
estão associadas ao uso de uma substancia irrigadora ou
medicamento, que não possua a propriedade antifúngica,
tornado viável a vida e a proliferação desses microrga-
nismos19,26.

Sem et al. (1999)32 avaliaram as propriedades anti-
fúngicas da CHX 0.12% e do NaOCl 1% e 5% em 266
incisivos superiores humanos. Eles observaram que na
presenta de smear layer as substancias não apresentaram
nenhum desempenho antes de 1 hora. Nos dentes sem
smear layer a atividade antifúngicas foi maior, após 30
minutos com o uso do NaOCl 5%, que demonstrou 70%
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da sua atividade antifúngica, após uma hora, sendo to-
talmente eficiente.

Leonardo et al. (1999)31 avaliaram e compararam a
ação antifúngica do NaOCl 5% iodeto de potássio ioda-
do, Ca(OH)2 e acetado de CHX a 0,5% e 0,05%. Foram
utilizados pontas de papel absorventes infectados com o
fungo que foram colocadas em contado com os desinfe-
tantes.  Foi verificado que o Ca(OH)2 agregados com
agua destilada e a CHX 0,5% e 0.05% tiveram um efeito
maior. A associação de CHX 0,5% com Ca(OH)2, após
24 horas, foi mais eficiente que o Ca(OH)2 saturado com
agua destilada e menor que a CHX 0,5% sozinha.

Dissolução tecidual:
Uma substancia irrigadora ideal deve proporcionar

um efeito antibacteriano e de dissolução de tecidos. A
capacidade de dissolução do tecido depende da frequên-
cia da agitação do irrigante dentro do canal radicular, da
quantidade de matéria orgânica presente em relação à
quantidade de irrigante, e da área da superfície do tecido
que se encontra disponível para o irrigante34.

A capacidade de dissolução do tecido pulpar não é
uma desvantagem da CHX. A sua formulação em gel
permite uma maior remoção do tecido remanescente
orgânico e inorgânico das paredes dos canais, por possu-
ir uma apresentação viscosa que facilita a instrumenta-
ção35.

Alguns estudos já foram realizados para avaliar a
eficiência da CHX em relação a dissolução do tecido36.
Os resultados mostraram que mesmo utilizando a CHX
liquida ou gel, ambas não dissolveram o tecido de celu-
lose28,36.

Ao realizar o tratamento endodôntico em um dente
que se encontra vital podemos nos deparar com o san-
gramento da polpa, que só cessa após a remoção com-
pleta desta polpa. Ao utilizarmos a CHX, nesses casos,
devemos remover completamente a polpa para cessar o
sangue, pois a clorexidina não promove necrose superfi-
cial31.

Okino et al. (2004)36, averigguaram a capacidade de
dissolução do tecido pulpar da CHX liquida e gel 2%,
NaOCl 0,5%,1% e 2,5% e da água destilada, como con-
trole. Polpas de dentes bovinos foram dispostas em pla-
cas, contendo 20 mL de cada substância testada que fo-
ram centrifugados a 150 rpm.   Os resultados mostra-
ram que tanto a água destilada como a CHX não dissol-
veram o tecido pulpar. Porém, o NaOCl foi eficaz na
dissolução do mesmo, dependendo da concentração e do
tempo aplicado.

Em um estudo semelhante Ferraz et al.(2001)29 mos-
traram que a CHX gel 2%, promoveu uma limpeza den-
tinária melhor que o NaOCl. Essa melhor limpeza foi
devido a sua apresentação em gel, que proporcionou
uma viscosidade e uma ação reológica, que fez com que
os resíduos se mantivessem suspensos, o que acabou

reparando a falta da capacidade da CHX em dissolver
tecido pulpar. Essa propriedade de facilitar a limpeza do
canal, não é de igual forma para a CHX liquida, que
acaba apresentando uma menor eficiência na limpeza,
porem a atividade antimicrobiana é equivalente.

O NaOCl por sua vez é eficiente na dissolução do te-
cido orgânico. Essa dissolução ocorre através da reação
de saponificação, em que o NaOCl destrói ácidos e lipí-
deos, consequentemente formando sabão e glicerol16.
Sendo assim muitos autores consideram que a eficiência
da dissolução de tecido pulpar do NaOCl é a maior van-
tagem dele sobre a CHX37.

Medicação Intracanal:
O principal objetivo de se realizar a endodontia é

proporcionar uma redução ampla dos microrganismos
presente no canal. O preparo mecânico com o auxílio da
substancia irrigadora nos proporciona uma grande redu-
ção dos microrganismos presente no canal radicular. No
entanto, nem sempre esse tratamento é realizado em
apenas uma sessão, sendo necessário o uso de uma me-
dicação intracanal (MIC), pois o canal proporciona um
ambiente cômodo para a colonização desses microrga-
nismos. O usa da MIC tem como maior finalidade, a
destruição dos microrganismos existentes e persistentes
dentro do sistema de canais radiculares38.

Dentre os diversos medicamentos existentes no mer-
cado, a CHX vem sendo utilizada em função do seu po-
tente agente antimicrobiano, mostrando ótimos resulta-
dos31,38.

Denaly et al. (1982) demonstraram os efeitos do uso
da CHX no PQM e como MIC em dentes com necrose
pulpar. Em seu estudo, 40 dentes foram tratados en-
dodonticamente, e amostras bacterianas foram coletadas
antes, durante e após o tratamento endodôntico. Além
disso, amostras também foram coletadas após o uso de
MIC com solução salina e CHX 2%. No grupo da CHX
foi observado uma alta diminuição dos microrganismos,
mesmo após 24 horas de atividade da CHX. Já nos den-
tes medicados com solução salina, houve uma pequena
diminuição da taxa de microrganismos após o PQM e,
quando não foi feita a medicação após o preparo, no-
tou-se um aumento de 80% dos microrganismos nos
dentes uniradiculares e 50% em dentes multiradiculares.
O número de atendimento necessário para que possa
ocorrer uma redução da microbiota do canal é diferente
quando comparamos a CHX com o NaOCl. A CHX
0,2% varia em 2.1 consultas, e o NaOCl 2,5% em 1.7. A
concentração da CHX foi muito mais baixa do que a do
NaOCl e mesmo assim obteve resultados não muito di-
ferentes. Eles concluíram que a CHX 0,2% é uma efici-
ente substancia com ótimas propriedade antimicrobianas,
mesmo quando usada como irrigante ou como MIC.

Manzur et al. (2007) realizaram trabalhos para veri-
ficar a eficiência do uso de CHX gel 2%, e da pasta de
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Ca(OH)2, e da combinação de duas substancia. Foram
instrumentados 30 dentes com periodontia apical crônica
que foram separados em 3 grupos, no qual cada um ti-
nham em comum a MIC usada. Foram feitas coletas
microbianas antes e após o preparo e depois do período
da MIC de 7. Os resultados mostraram que, usando a
CHX, 27% se mostraram positivo na cultura e 45% no
grupo onde as substâncias foram associadas.

Ação reológica:
A ação reológica é outra característica muito impor-

tante da CHX gel. Durante a instrumentação, os resíduos
e sobras de matéria orgânica e inorgânica que se soltam
das paredes, se acumulam na massa amorfa do gel, fi-
cando em suspensão, e tornado mais fácil de serem re-
movidas com a irrigação com soro. Esse processo impe-
de o armazenamento desses nas paredes do canal radi-
cular, diminuindo uma grande parte da formação da
smear layer19.

Toxicologia:
Os primeiros estudos sobre a toxidade da CHX foram

realizados por D. M. Foulkes et al. (1973), que concluí-
ram que a CHX possui níveis muito baixos de toxicidade,
tanto no uso para animais quanto para o homem, tornando
a CHX uma substância de ótima biocompatibilidade.

A metabolização da CHX pode ser expelida pelas
fazes ou pela urina. Cerca de 90% é eliminada através das
fezes e apenas 10% pela urina.  Pesquisas realizadas nos
anos 70, já vinham mostrando a ausência de resultados
que mostrassem danos causados pela sua administração39.

Kolahi et al. (2006)39 realizaram estudos para analisar
a toxidade logo após a ingestão de CHX 2%, o que seria
aproximadamente igual a 100 escapes de bochechos de
CHX 0,2%. Alguns sintomas foram observados como:
dor de cabeça, euforia, um pouco de tontura, visão turva
por 12 horas e ausência de sabor por 8 horas. Poucos
desses sintomas permaneceram 48 horas após a ingestão.

Estudos realizados Pereira et al. (1985) em laborató-
rio utilizando animais, mostraram que a toxicidade oral
aguda da clorexidina tem uma taxa excessivamente bai-
xas. Esse dado vem sendo confirmando nos últimos 30
anos, em experiências realizadas nos homens. Assim
comprovando e concluindo a total segurança do uso da
clorexidina em humanos.

4. CONCLUSÃO
Ao realizamos uma revisão literária sobre a CHX, de

acordo com os autores, conclui-se que:
- A CHX gel 2% é a mais utilizada na endodontia;
- A CHX pode ser utilizada clinicamente como agente
antimicrobiano durante todas as fases do preparo quími-
co mecânico;
- A substantividade é uma das melhores e maiores van-

tagens da CHX;
- Apesar de ser uma desvantagem, a não dissolução de
tecido pulpar não desfavorece o uso da CHX.
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RESUMO
A cirurgia piezoelétrica constitui uma técnica alternativa a
cirurgia óssea convencional, é um sistema que utiliza vibrações
ultrassônicas para a realização de osteotomias e têm sido am-
plamente utilizada em cirurgias orais e na implantodontia. O
objetivo deste trabalho foi apresentar as indicações clínicas da
cirurgia piezoelétrica visando a instalação de implantes dentá-
rios por meio de uma revisão da literatura. Diante da literatu-
ra consultada pode-se concluir que a cirurgia piezoelétrica tem
como principais vantagens: menor tempo para a realização da
osteotomia; menor trauma cirúrgico; corte preciso do osso sem
danos aos tecidos moles, com pequeno sangramento, melho-
rando a visão da área operada. Dentre as aplicações clínicas da
cirurgia piezoelétrica em implantodontia destacam-se a eleva-
ção da membrana do seio maxilar; remoção de implantes;
coletor de osso autógeno; distração osteogênica e preparação
do local de instalação do implante.

PALAVRAS-CHAVE: Implante dentário, Osteotomia, piezo-
cirurgia.

ABSTRACT
The piezoelectric surgery is an alternative technique to conven-
tional bone surgery, it is a system that utilizes ultrasonic vibrations
to osteotomies and has been extensively used in dental implant and
oral surgeries. The aim of this study was to present the clinical
indications of piezoelectric surgery for the installation of dental
implants through a literature review. Given the literature it can be
concluded that surgery piezoelectric main advantages: less time for
osteotomy; less surgical trauma; precise cutting of bone without
soft tissue damage, with minor bleeding, improving the view of the
operating area. Among the clinical applications of piezoelectric
surgery in implantology stand out from the elevation of the maxil-
lary sinus membrane; removal of implants; autogenous bone col-
lector; distraction osteogenesis and preparation of the implant site.

KEYWORDS: Dental Implant. Osteotomy. Piezosurgery.

1. INTRODUÇÃO
A cirurgia piezoelétrica constitui-se numa importante

técnica alternativa a cirurgia óssea convencional, parti-
cularmente nos casos onde existe o risco de comprome-
timento dos tecidos moles adjacentes1. Nas cirurgias
orais, geralmente o corte do tecido ósseo é realizado
através de instrumentos mecânicos como brocas e serras2.
O uso deste tipo de instrumento apresenta o risco de
lesões a vasos sanguíneos, nervos e tecidos moles cir-
cunjacentes ao local da cirurgia3.

A piezoeletricidade foi descoberta em 1881 pelo fí-
sico francês Pierre Curie. Piezoeletricidade é um fenô-
meno físico específico de certos cristais, que sofrem
oscilações mecânicas com frequência tal que gera a ca-
vitação, e é caracterizada por uma ruptura da coesão
molecular, frente a ondas ultrassônicas2.

A cirurgia piezoelétrica é uma técnica que utiliza vi-
brações ultrassônicas para a realização de osteotomias4.
Este tipo de tecnologia tem sido utilizado nos procedi-
mentos cirúrgicos em mãos, craniofaciais, otológicos,
orbitários, reconstrutivos faciais e orais5.

Os dispositivos piezoelétricos utilizam ondas ultras-
sônicas de baixa frequência (24,7-29,5 kHz). O equipa-
mento é programado de acordo com a densidade óssea,
isso é realizado modulando-se a energia aplicada entre
2,8 e 16 W. As microvibrações criadas na peça de mão
do dispositivo piezoelétrico causam uma vibração linear
da ponta entre 60 e 210 μm. A amplitude das ondas ul-
trassônicas permite um corte limpo, preciso e seletivo
quando utilizado no tecido mineralizado. Além do mais
o dispositivo é ineficiente nos tecidos moles, para que
ocorra o corte em tecidos moles é necessário utilizar
ondas ultrassônicas de alta frequência6.

Devido as suas características, a piezocirurgia tem
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sido amplamente utilizada em cirurgias orais e implan-
todontia. As principais vantagens dessa técnica são: pre-
cisão no corte proporcionada pela micro-oscilação da
peça de mão; corte seletivo efetivo no tecido ósseo mi-
neralizado e proteção do tecido mole; grande controle do
dispositivo cirúrgico durante a cirurgia; grande varieda-
de de pontas da peça de mão que permite a seleção da
mais adequada para cada procedimento; sítio cirúrgico
livre de sangramento oferecendo uma excelente visuali-
zação do campo operatório; cicatrização óssea mais rá-
pida em comparação ao uso de instrumentos rotatórios7 .

Em implantodontia a cirurgia piezoelétrica apresenta
diversas aplicações, como a coleta de enxertos ósseos, a
remoção de implantes fraturados, a lateralização do ner-
vo alveolar inferior, na divisão da crista óssea, na con-
fecção da janela para os enxertos sinusais e preparação
do local de instalação do implante2,8.

O objetivo deste trabalho é apresentar as indicações
clínicas da cirurgia piezoelétrica visando à instalação de
implantes dentários, por meio de revisão de literatura.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando os

bancos de dados Medline e Pubmed utilizando o período
de referência entre 2000 e 2013. A estratégia utilizada
incluiu unitermos como: Implante dentário”, “Osteoto-
mia”, “Piezocirurgia”. A pesquisa foi limitada a artigos
completos publicados no idioma inglês e português. To-
dos os níveis de evidência foram inclusos, tais como
relato de caso, experimentos animais, revisões bibliográ-
ficas e estudos estatísticos com humanos.

3. DESENVOLVIMENTO
Sistema Piezoelétrico

Eggers et al. (2004)9 testaram o sistema piezoelétrico
denominado Piezosurgery® (Mectron, Carasco-Itália) e o
consideraram útil quando se pretendia cortar ossos finos,
entretanto limitado quando utilizado para cortar ossos
densos e em regiões de difícil acesso. Os autores ressal-
taram que em cirurgias de elevação do assoalho do seio
maxilar seria possível realizar a osteotomia na maxila
sem dilacerar a mucosa sinusal, confirmando as indica-
ções do fabricante de que o osso pode ser cortado preci-
samente sem dano para o tecido mole ecom pequeno
sangramento.

Stubinger et al. (2005)10 afirmaram que o Piezosur-
gery® utiliza uma frequência de ultrassom modulada que
permite cortar de forma altamente precisa e segura o
tecido duro. Conforme os autores, nervos, vasos e teci-
dos moles não são lesados pelos movimentos de micro-
vibração (60 a 200 µm/s); o aquecimento de natureza
inofensiva do aparelho resulta em uma baixa tendência a
hemorragia e a diferença de tempo exigido para os pro-
cedimentos utilizando apiezocirurgia em comparação

com a broca convencional é desprezível. Afirmaram
ainda que devido sua natureza altamente seletiva e pre-
cisa, seu uso pode ser estendido a casos de cirurgias
orais mais complexos.

Figura 1. Sistema MectronPiezosurgery. Fonte: Consolaro, Sant’Ana
& Moura Neto, 2007.

Vercellotti & Pollack (2006)11 afirmaram que o Pie-
zosurgery® é um instrumento novo especificamente de-
senvolvido para cirurgias ósseas, e que tem aplicações
em várias especialidades cirúrgicas odontológicas e mé-
dicas, e quando utilizado, devido sua vibração ultrassô-
nica piezoelétrica ser de baixa freqüência, corta preci-
samente o osso sem cortar o tecido mole.

Schlee et al. (2006)12 declararam que o Piezosur-
gery® é útil em cirurgias bucais, pois apresenta as se-
guintes características terapêuticas: corte micrométrico
(ação precisa e segura para limitar danos ao tecido, es-
pecialmente em relação aos osteócitos); corte seletivo
(cortando tecidos mineralizados, mas não lesionando
tecidos moles) e um sítio cirúrgico limpo (resultado do
efeito da cavitação criada pela solução de irrigação e
movimento oscilatório). Tecidos duros e moles são cor-
tados em frequências ultrassônicas diferentes, dessa
forma é possível cortar tecidos duros enquanto estruturas
anatômicas importantes são preservadas, citando como
exemplo a membrana sinusal e tecidos nervosos e, como
a irrigação acompanha o movimento oscilatório da ponta
de corte, é possível obter um resfriamento efetivo, di-
minuindo o aquecimento do tecido cortado e aumentan-
do a visibilidade, quando comparado a instrumentos
cirúrgicos convencionais como instrumentos cortantes
giratórios e serras oscilatórias.

Su (2007)13 afirmou que a osteotomiaultrassônica é
uma técnica nova para cirurgia óssea que começou a ser
utilizada por cirurgiões bucomaxilofaciais a partir do
desenvolvimento do Piezosurgery®. É caracterizada pelo
corte ósseo produzido por vibrações piezoelétricas a uma
freqüência de 25 a 29 kHz e oscilação entre 60 a 200
µm/s. Este tipo de osteotomia tem alcançando altos ní-
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veis de precisão e segurança quando comparada a osteo-
tomia realizada por instrumentos como alta-rotação,
pontas diamantadas convencionais, cinzéis e pinças goi-
vas, e devido a vibração ultrassônica de baixa frequência
é possível cortar o osso de forma precisa sem danificar o
tecido mole.

Consolaro et al. (2007)14 relataram que o sistema pi-
ezelétrico consiste em uma plataforma que converte a
corrente elétrica em ondas ultrassônicas, por meio de um
transdutor especial, ligado a uma peça de mão, anexa a
bisturis ou pontas de corte, diamantadas ou de titânio,
disponíveis em variadas formas. O ultrassom piezelétri-
co promove um padrão vibratório linear com frequência
de 24,7 a 29,5 kHz, com uma opção digital de modo
reforçado “boosted” até 30 kHz, com oscilação de 60 a
210 μm/s e uma potência que pode variar entre 2,8 a 16
W, de acordo com a densidade do osso que se pretende
cortar. A piezeletricidade é três vezes mais potente que o
ultrassom comum e, portanto, pode cortar tecidos alta-
mente mineralizados, inclusive tecidos dentários duros.
A principal vantagem da cirurgia piezelétrica é que, uma
vez em contato com tecidos moles, o dispositivo ativo de
corte cessa sua atividade, preservando totalmente a inte-
gridade de vasos e nervos, frequentemente e/ou aciden-
talmente comprometidos ao usar serras cirúrgicas con-
vencionais ou brocas.

Figura 2. Desenho da simulação do corte piezelétrico micrométrico
longitudinale série de pontas de corte disponíveis: (A) ponta plana com
pontadiamantada revestida superficialmente por nitrido de titânio; (B)
compressorcônico, arredondado, horizontal; (C) removedor de osso,
revestido por nitretode titânio e (D) serra afiada, revestida de nitrido de
titânio.Fonte: Consolaro, Sant’Ana & Moura Neto, 2007.

Kfouri et al. (2009)2, em trabalho de revisão da lite-
ratura, afirmaram que apiezocirurgia possui característi-
cas terapêuticas nas osteotomias, como cortes extrema-
mente precisos, seletivos e milimétricos e campo cirúr-
gico limpo. O sistema piezoelétrico utiliza frequências

ultrassônicas que fazem vibrar pontas especialmente
desenhadas para osteotomia. As pontas do instrumento
oscilam, permitindo uma osteotomia efetiva, com míni-
ma ou nenhuma injúria aos tecidos moles adjacentes,
membranas e tecidos nervosos. O efeito cavitacional
promovido pela vibração da ponta e o spray de soro fisi-
ológico, proporcionaram um campo livre de sangramen-
to e de fácil visualização. Para os autores, a cirurgia pie-
zelétrica é um novo procedimento cirúrgico que apre-
senta vantagens para cortes ósseos em múltiplas situa-
ções em implantodontia, com grandes vantagens em
comparação com instrumentações convencionais.

Pereira et al. (2012)15 relataram que a cirurgia piezo-
elétrica transforma operações críticas em procedimentos
simples e totalmente executáveis. Esse sistema age efe-
tivamente nas cirurgias em áreas de difícil acesso, com
menor risco para os tecidos moles e neurovasculares.

Aplicações Clínicas Do Sistema Piezoelétrico
Elevação da Membrana do Seio Maxilar

Vercellotti et al. (2001)16 apresentaram uma técnica
cirúrgica visando simplificar a cirurgia de elevação de
assoalho do seio maxilar, que evitaria a perfuração da
membrana, onde a osteotomia é realizada por um apare-
lho de ultrassom piezoelétrico, denominado Piezosur-
gery® (Mectron, Carasco-Itália). Em 21 cirurgias reali-
zadas em 15 pacientes, ocorreu apenas uma perfuração
da membrana sinusal (em um paciente que possuía um
septo ósseo no seio maxilar), o que significou, segundo
os autores, mais de 95% de sucesso clínico.

Figura 3. Marcação para elevação da janela do seio maxilar. Fonte:
Louise & Marcia, 2009.

Barone et al. (2008)17 investigaram em um ensaio
clínico randomizado controlado o desempenho de ins-
trumentos rotatórios em comparação com um dispositivo
piezoelétrico durante a elevação do assoalho do seio
maxilar. Treze pacientes que necessitaram de um au-
mento do seio maxilar bilateral para a reabilitação im-
planto-protética foram incluídos no estudo. A osteotomia
de acesso para o seio maxilar foi realizado de um lado da
maxila usando cirurgia piezoelétrica (locais de teste) e
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no outro lado utilizando brocas diamantadas rotativas
convencionais (locais de controle). Os parâmetros ava-
liados foram os seguintes: comprimento da janela óssea
(L), altura da janela óssea (H), espessura óssea (T) e área
da osteotomia (A) - calculada pela multiplicação L e H.
Além disso, foram calculados o tempo necessário para a
osteotomia e elevação da membrana do seio maxilar,
bem como o número de complicações cirúrgicas. Os
resultados mostraram que o comprimento médio e altura
da janela óssea foram semelhantes em ambos os grupos.
A área da osteotomia (A) obtido pela multiplicação L e
H foi maior no grupo controle (151,2 ± 20,4 mm2) em
comparação com o grupo teste (137 ± 24,2 mm2). O
tempo necessário para a osteotomia e elevação da mem-
brana do seio com instrumentos convencionais foi de
10,2 ± de 2,4 min, enquanto que com o dispositivo pie-
zoelétrico foi 11,5 ± 3,8 min. Além disso, a perfuração
da membrana ocorreu em 30% dos seios maxilares, no
grupo teste e em 23% do grupo de controle. Nenhuma
das diferenças observadas entre os dois grupos chegaram
a um nível de significância. Os autores concluíram que
os instrumentos piezoelétricos e convencional não apre-
sentaram diferenças nos parâmetros clínicos investiga-
dos para a elevação do assoalho do seio maxilar.

Figura 4. Elevação da janela e deslocamento da membrana. Fonte:
Louise & Macia, 2009.

Louise & Macia (2009)3 afirmaram que a elevação
de seio maxilar provavelmente é a técnica mais ampla-
mente utilizada na cirurgia pré-implante porque a zona
do seio maxilar parece oferecer acesso direto, sem colo-
car elementos anatômicos em risco. Entretanto, este lo-
cal tem também elementos anatômicos que são conve-
nientes manter, tais como os nervos alveolares superio-
res e artéria alvéolo antral. Segundo os autores, uma
série de acidentes, especialmente os acidentes hemorrá-
gicos ou perda de sensibilidade já foram encontrados
com instrumentos rotatórios. Já a cirurgia piezoelétrica,
preserva vasos e nervos que podem estar situados nas
marcações para as janelas de acesso ósseos, encontrando
uma importante indicação nesses casos.

Cortes et al. (2012)18 avaliaram a eficácia da cirurgia

piezoelétrica nos tratamentos com levantamento de seios
maxilares, analisando se a mesma poderia evitar a per-
furação da membrana sinusal e outras possíveis compli-
cações em pacientes com variações anatômicas do seio
maxilar. Participaram do estudo 25 pacientes onde os
procedimentos foram realizados pela abordagem de ja-
nela lateral com um dispositivo piezoelétrico. Os im-
plantes foram colocados após 6 meses de reparo. Foram
realizados exames clínico e tomográfico das variações
anatômicas nas paredes da cavidade, do tamanho do osso
e espessura da membrana. Ocorrência de perfuração da
membrana sinusal e medições da quantidade de altura
óssea adquirida com os procedimentos de enxertia tam-
bém foram registrados por meio de tomografia compu-
tadorizada. Diante dos resultados observaram que apenas
dois pacientes apresentaram uma pequena perfuração
(menos de 5 mm de diâmetro) da membrana sinusal, o
que ocorreu somente após as osteotomias das janelas
laterais, não comprometendo o resultado cirúrgico. Ne-
nhum implante foi perdido durante o período de acom-
panhamento de 19 meses. Os autores concluíram que o
uso da cirurgia piezoelétrica foi eficaz na realização de
todos os tratamentos de reabilitação dentro do período de
acompanhamento do estudo.

Remoção de Implantes
Stacchi et al. (2008)19 relataram um caso de paciente

que recebeu implante mal posicionado. O ultrassom pi-
ezoelétrico permitiu sua reposição em posição adequada,
por meio de osteotomia estreita, precisa e segura, permi-
tindo a movimentação do implante juntamente com o
osso circundante, além de permitir maior potencial de
reparo dos tecidos, em comparação com discos e fresas.
Concluíram que os dispositivos ultrassônicos poderiam
ser utilizados no reposicionamento de implantes instala-
dos, inadequadamente, em posição inclinada.

Figura 5. Preenchimento do seiomaxilar com Bio-Oss® Geistlich –
matriz óssea bovina mineralizada. Fonte: Louise & Macia, 2009.

Leclercq et al. (2008)20 afirmaram que algumas ve-
zes é necessário eliminar alguns implantes apesar de sua
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perfeita ósseo integração. Isso acontece particularmente
em casos de implantes ectópicos que são considerados
nulos proteticamente ou porque a posição do implante
implica em grande dano estético. A remoção destes im-
plantes deve ser o menos traumático possível para limi-
tar a deterioração do leito do implante. Um implante
ósseo integrado está profundamente ligado ao osso que o
suporta, o que implica em grande dificuldade em quebrar
a interface osso/implante e alto risco de fratura das pa-
redes ósseas peri implantares durante a operação. Uma
ponta de ultrassom permite uma direção eficaz deste tipo
de situação devido a clivagem sólida da interface sob os
efeitos de vibrações do ultrassom e a realização de finas
canaletas ósseas por micro abrasão. Ou seja, é suficiente
realizar duas canaletas finas vestibulares ou linguais, em
cada lado do implante, para dar flexibilidade à parede
óssea, enquanto as vibrações ultrassônicas irão favorecer
a clivagem da interface osso/implante. Com o conheci-
mento desses procedimentos a remoção do implante tor-
na-se fácil.

Figura 6. Remoção não traumática de implante osseointegrado com
duas finas canaletas de cada lado. Fonte: Leclercq, Zenati & Dohan,
2008.

Coletor de Osso Autógeno
Happe (2007)21 apresentou uma alternativa às técni-

cas tradicionais, denominada de técnica piezocirúrgica
para enxertos ósseos no ramo mandibular. Quarenta pa-
cientes com volume ósseo inadequado para a colocação
do implante tanto na maxila quanto na mandíbula foram
selecionados para procedimentos de enxerto ósseo. Um
total de 52 locais foram enxertados e 109 implantes fo-
ram colocados. A osteotomia foi realizada com o dispo-
sitivo piezoelétrico onde as incisões verticais ósseas fo-
ram realizadas com o instrumento OT7, e as incisões
horizontais foram feitas com o instrumento OP1. As ava-
liações clínicas consistiram no registro da morfologia e
do tamanho do enxerto, complicações pós-operatórias, a
incorporação e a reabsorção do enxerto após a cicatriza-
ção, a qualidade do enxerto ósseo incorporado, e a capa-
cidade de colocação de implantes no sítio do enxerto.
Nos locais doadores, o dispositivo piezoelétrico permitiu

o corte preciso, limpo e suave do osso cortical e corti-
co-esponjoso, bem como uma excelente visibilidade do
local. Quarenta e dois dos 45 sítios doadores cicatriza-
ram sem intercorrências, e os outros com complicações
menores. Integração e reparo dos enxertos ocorreram
normalmente em 50 dos 52 locais enxertados, nos outros
ocorreram complicações menores. Após o período de
incorporação de 4 meses, retalhos foram realizados para
a colocação do implante e a reabsorção óssea foi men-
surada. O autor concluiu que a técnica piezocirúrgica
permitiu um corte preciso, limpo e suave, sugerindo a
cirurgia piezoelétrica para a cirurgia maxilo-facial, pois
a mesma proporciona um reparo ósseo mais favorável.

Figura 7. Clivagem da interface e a remoção do implante com mínima
deterioração do volume ósseo. Fonte: Leclercq, Zenati & Dohan, 2008.

Berengo et al. (2006)21 avaliaram qualitativa e quan-
titativamente o osso autógeno colhido por diferentes
métodos. O tecido foi analisado por microfotografia e
análise histomorfométrica, medindo a área dos fragmen-
tos, a porcentagem de osso vital e necrótico, bem como o
número de osteócitos com núcleo evidente por unidade
de área. Foram utilizados cinzéis, fresas de alta e baixa
velocidade e o ultrassom piezoelétrico. Os melhores re-
sultados foram alcançados com os cinzéis e o ultrassom
piezoelétrico.

Figura 8. Serra piezoelétrica ligada a uma peça de mão para a osteo-
tomia. Fonte: Sohn et al., 2007.

Sohn et al. (2007)23 descreveram a utilização de ul-
trassom piezoelétrico para coleta de osso autógeno para
enxerto em locais que necessitam de instalação de im-
plantes dentários, mas que apresentam severa reabsorção
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óssea. Blocos e raspas de osso foram coletados da sínfise
mandibular com o dispositivo, as raspas foram enxerta-
das entre o bloco de enxerto e a área receptora. O au-
mento na quantidade óssea foi observado. Foi constatado
menor dilaceração de tecido mole, fácil controle do dis-
positivo durante a osteotomia e redução do trauma
pós-operatório, causado geralmente pelo uso das fresas e
discos rotatórios convencionais. Os autores recomenda-
ram, contudo, que a técnica apesar de pouca invasiva,
necessita de treinamento para seu uso eficaz.

Labanca et al. (2008)24 afirmaram que o uso de vi-
brações de ultrassom para osteotomias reduz os danos
aos osteócitos e favorecem a sobrevivência das células
ósseas, durante a coleta do osso. A remoção de osso au-
tógeno colhido com fresas de alta e baixa velocidades foi
comparada com fresas para implantes, cinzéis, osteóto-
mos e piezoeletrecidade. O osso foi examinado por aná-
lise histomorfométrica, avaliando a porcentagem de osso
vital e necrótico, número de osteócitos por unidade de
superfície. Concluíram que o cinzel e a cirurgia piezoe-
létrica foram os melhores métodos para colher osso vital.

Distração Osteogênica
González-Garcia et al. (2007)25 realizaram estudo em

pacientes que necessitavam de uma reabilitação protética
com o uso de implantes, e que em avaliação prévia havia
sido verificado a necessidade de distração osteogênica
alveolar vertical. Realizaram uma incisão crestal no
processo alveolar e um tecido mucoperióstico foi levan-
tado sem romper a ligação entre o periósteo lingual e o
segmento de transporte. O segmento de transporte foi
cortado em formato trapezoidal invertido, de modo que
não houvesse mobilidade durante a distração. A osteo-
tomia foi iniciada marcando-se os vértices do trapézio
com uma peça de mão reta.

Figura 9. Dois cortes horizontais e verticais são realizados utilizando a
serra piezoelétrica, onde observa-se cortes limpos e regulares nas li-
nhas da osteotomia.Fonte: Sohn et al., 2007.

As osteotomias foram então complementadas com o
sistema piezoelétrico. Após a instalação do aparelho dis-
trator o segmento de transporte foi elevado a uma altura

de 5 mm para garantir a adequada mobilidade durante o
período de distração. O segmento foi então retornado à
sua posição original. A distração foi iniciada 7 dias mais
tarde, com uma média de 0,5 mm a cada 12 horas, até
que a altura desejada fosse atingida. No final do período
de distração a área foi examinada radiologicamente.
Após 12 semanas do término da distração o aparelho
distrator foi removido e os implantes instalados. Seis
semanas após a instalação dos implantes iniciou-se a
confecção das próteses.

González-Garcia et al. (2008)1 avaliaram a técnica de
osteotomiapiezoelétrica versus osteotomia convencional
na distração osteogênica alveolar. O estudo foi realizado
em pacientes que foram submetidos a implantes dentá-
rios e que necessitaram de distração osteogênica alveolar
para a reabilitação em regiões mandibulares. Utilizaram
o mesmo sistema de distração para todos os casos, po-
rém as osteotomias foram realizadas por técnicas con-
vencionais com instrumentos rotatórios e cinzéis (grupo
osteotomia convencional, n=11) ou osteotomiapiezoelé-
trica utilizando o sistema Piezosurgery® (Mectron Me-
dical Tecnologia; Carasco, Génova, Itália, n=6). As 17
distrações foram comparadas em relação à idade do pa-
ciente, gênero, complicações intra e pós-operatório, o
grau de dificuldade cirúrgica, morfologia do rebordo
alveolar pós-distração e a taxa de sucesso da reabilita-
ção.

Figura 10. Coleta de fragmentos ósseos autógeno com bisturi piezoe-
létrico. Fonte: Sohn et al., 2007.

Os resultados mostraram que houve dificuldade ci-
rúrgica em ambos os grupos, devido ao número de ins-
trumentos cirúrgicos necessários e a incidência de com-
plicações intra-operatórias foi significativamente menor
no grupo de osteotomiapiezoelétrica em relação ao gru-
po de osteotomia convencional. No entanto, a morfolo-
gia do rebordo alveolar na pós-distração (conforme de-
terminado no momento da colocação do implante) foi
pior no grupo osteotomiapiezoelétrica em relação ao
grupo de osteotomia convencional. A taxa de sucesso na
recuperação geral foi de 100% no grupo com osteotomia
convencional e de apenas 66,7% (4 de 6 casos) no grupo
osteotomiapiezoelétrica. Os autores concluíram que o
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uso de osteotomiapiezoelétrica em distração alveolar
simplificou a cirurgia e reduziu a incidência de compli-
cações intra-operatórias, entretanto, os resultados tam-
bém sugeriram que a osteotomiapiezoelétrica aumentou
o risco de complicações pós-operatórias reduzindo a taxa
de sucesso na reabilitação geral.

Preparação do Local de Instalação do Implante
Vercellotti (2000)26 apresentou estudo piloto para uti-

lização clínica da cirurgia piezoelétrica na expansão de
cristas ósseas delgadas. A técnica procurou ampliar a
crista do osso para instalação de um único implante,
usando as características elásticas desse tecido. A ex-
pansão foi realizada com pontas de ultrassom apropriada.
Para se obter uma regeneração rápida, o espaço de ex-
pansão que foi criado para o posicionamento do implante
foi preenchido, seguindo os conceitos de engenharia de
tecidos, com enxerto ósseo sintético bioativado como um
fator osteocondutor e de plasma rico em plaquetas autó-
geno como um fator osteoindutor. O local foi coberto
com uma membrana de plasma rico em plaquetas. Uma
avaliação cuidadosa do local quando reaberto após 3
meses revelou que a crista óssea foi mineralizada e esta-
bilizada com uma espessura de 5 mm e os implantes
estavam osseointegrados.

Figura 11. Blocos ósseos fixados com miniparafusos no local da ma-
xila atrófica para aumento vertical e horizontal. Fonte: Sohn et al.,
2007.

Di Alberti et al. (2010)27 compararam as diferenças
radiográficas por meio de avaliação da densidade óssea
periimplantar, entre a inserção do implante utilizando a
técnica cirúrgica tradicional e a técnica piezoelétrica.
Selecionaram para o estudo quarenta pacientes cujo tra-
tamento consistiu de um mínimo de dois implantes co-
locados em osso nativo não patológico. Utilizaram um
único tipo de superfície dos implantes (SLA). Os im-
plantes foram colocados seguindo o protocolo do fabri-
cante para a técnica cirúrgica tradicional e técnica piezo-
elétrica. As radiografias foram tomadas após a cirurgia e
aos 30, 60 e 90 dias após a cirurgia. A densidade óssea
foi estudada com a aplicação de densitometria. Os resul-

tados mostraram que todos os pacientes completaram o
período de estudo com sucesso. Os autores concluíram
que, apesar do número limitado de pacientes tratados, os
resultados do estudo piloto mostraram que a preparação
do local do implante com a técnica piezoelétrica promo-
veu uma melhoria da densidade óssea e da osteogênese,
e que a técnica piezoelétrica foi previsível, com uma
taxa de sucesso de 100% neste estudo.

Figura 12. a) Kit com pontas de inserção para osteotomia; b) detalhe da
ponta de inserção OT6 para osteotomia em distração alveolar. Fonte:
González-Garcia et al., 2007.

Kfouri (2011)28 avaliou a remodelação óssea da in-
terface osso-implante, produzida por ultrassom em tíbias
de coelhos, comparando-a a técnica tradicional. Noventa
e seis implantes foram instalados e acompanhados por 7,
14 e 28 dias por histomorfometria. Analisou-se espessura,
número e separação trabecular, volume e área óssea ao
redor do implante por um software específico. Os resul-
tados mostraram que o volume ósseo foi similar pelos
dois métodos, com tendência de elevação pela técnica
piezoelétrica aos 28 dias. Houve redução da espessura
das trabéculas em ambos os métodos, com posterior re-
torno aos níveis normais. O número de trabéculas ele-
vou-se após 14 dias, sendo mantido posteriormente
constante. O autor concluiu que a cirurgia piezoelétrica
foi eficaz na produção de alvéolos ósseos para integra-
ção de implantes dentários de titânio, podendo ser con-
siderada alternativa viável para utilização clínica na im-
plantodontia, visto que não apresentou áreas de necrose
óssea e os resultados foram similares à técnica tradicio-
nal.

Stelzle et al. (2012)4 afirmaram que a cirurgia piezo-
elétrica constitui-se em um método suave para a prepa-
ração do local do implante, entretanto, a aplicação da
carga e a sua influência no desenvolvimento de calor e
os efeitos sobre os tecidos moles são desconhecidos.
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Diante disso, realizaram um estudo para avaliar o de-
senvolvimento de calor no osso e a duração do processo
de acordo com a aplicação da carga, bem como a pre-
servação da mucosa sinusal durante a cirurgia piezoelé-
trica. Avaliaram cento e vinte locais de implante (6 mm
de profundidade x 3 mm de largura) utilizando cirurgia
piezoelétrica. A carga aplicada à ponta de trabalho foi
aumentada em intervalos de 100 g até 1000 g. As cirur-
gias para a preparação dos locais dos implantes foram
realizadas na calota craniana de porcos. Os resultados
mostraram que a temperatura e os efeitos histológicos
apresentam uma correlação positiva significativa com a
carga aplicada. A temperatura máxima gerada pela cirur-
gia piezoelétrica foi de 64,5º C (carga de 901 a 1000 g).
Com uma carga de 401 a 500 g a temperatura média foi
de 40,2º C ± 3,3º C, o dano térmico estendido médio foi
de 115,9 ± 16,3 µm para além da área do local do im-
plante, e a temperatura máxima não excedeu 47º C. A
duração média da preparação do local do implante
usando esse intervalo de carga foi de 45,5 ± 9,4 segun-
dos. Os autores concluíram que a carga aplicada durante
a cirurgia piezoelétrica na preparação de sítios para im-
plantes não deve ser superior a 500 g para evitar tempe-
ratura acima de 47º C na cavidade do implante dentário.
Com uma carga entre 400 a 500 g a cirurgia foi realizada
entre 40-50 segundos.

Figura 13. Fotografia intra-operatória mostrando a aplicação da ponta
de inserção perpendicular à superfície de corte. Nota-se a forma do
segmento de transporte e boa visibilidade do campo cirúrgico. Fonte:
González-Garcia et al., 2007

No trabalho realizado por Baker et al. (2012)8, foi
avaliado a diferença da estabilidade primária entre im-
plantes instalados utilizando-se o sistema piezoelétrico e
a técnica convencional. A estabilidade primária foi veri-
ficada através da análise de frequência de ressonância,
com o uso do Osstell, e do teste de torque reverso. A
amostra consistia de 20 implantes (3,6mm de diâmetro e
10mm de comprimento), com 10 implantes instalados
com cada tipo de preparação do leito, instalados com
35Ncm de torque, em 4 costelas bovinas frescas, sendo
que em cada costela foram realizados 5 implantes utili-
zando-se o mesmo sistema de perfuração. Para cada im-
plante foram realizadas 5 medições da análise de fre-
quência de ressonância. O teste de torque reverso foi

feito iniciando-se com 35Ncm, e gradativamente foi au-
mentado-se5Ncm até se alcançar uma força de 50Ncm.
Os resultados mostraram que, a média da análise de fre-
quência de ressonância não apresentou significância es-
tatística entre o grupo teste (69,04±5,11) e o grupo con-
trole (70,94±6,41), e que todos os implantes dos 2 gru-
pos resistiram a forças de até 50Ncm sem se movimen-
tarem, não mostrando diferença estatística. Os autores
concluíram que os implantes instalados utilizando o sis-
tema piezoelétrico e a técnica convencional para a pre-
paração do leito ósseo, apresentam uma estabilidade
primária similar em um osso cortical.

Com o objetivo de avaliar a remodelação óssea ao
redor de implantes instalados o sistema piezoelétrico e
técnica de fresagem convencional, Kfouri et al. (2013)29

realizaram um estudo utilizando 24 coelhos, divididos
em 3 grupos de 8 coelhos, sendo que o grupo 1 foi euta-
nasiado com 7 dias, o grupo 2 com 14 dias e o grupo 3
com 28 dias. Cada coelho recebeu 4 implantes (3,3mm
de diâmetro e 6mm de comprimento) na superfície me-
dial da tíbia, sendo 2 implantes na tíbia direita e 2 im-
plantes na tíbia esquerda, e cada tíbia foi operada utili-
zando a mesma técnica. Os parâmetros histomorfomé-
tricos avaliados foram o volume ocupado pelo osso tra-
becular ao redor dos implantes, espessura média, sepa-
ração e número de trabéculas ao redor do implante, e a
área de contato entre osso e implante (BIC). Os resulta-
dos mostraram que o volume ocupado pelo osso trabe-
cular ao redor dos implantes foi similar em ambas as
técnicas (P=0,291), uma redução na espessura trabecular
foi observada em ambas as técnicas (P=0,217), o número
de trabéculas aumentou do dia 7 para o dia 14 e se man-
teve constante nas duas técnicas, e não foi observado
diferença no BIC entre as técnicas no dia 28 (P=0,961).
Conclui-se que a osteotomiapiezoelétrica permitiu a
formação óssea para a osseointegração dos implantes,
não foi associada a necrose óssea, e apresentou resulta-
dos similares aos da técnica convencional, tornando a
técnica piezoelétrica uma alternativa viável na implan-
todontia.

Lateralização do Nervo Alveolar Inferior
Stübinger et al. (2005)10 descreveram que nervos,

vasos e tecidos moles não eram lesados pelas microvi-
brações da piezocirurgia, pois o aparelho era destinado a
realizar cortes apenas em estruturas mineralizadas, e que
a natureza seletiva de corte proporcionava tendência de
pequeno sangramento.

A natureza desse instrumento permitiu geometrias de
corte exato, limpo e regular durante a cirurgia. A dife-
rença de tempo dispendido para procedimentos cirúrgi-
cos, ao utilizar o instrumento Piezosurgery®, em compa-
ração com a broca convencional foi considerada despre-
zível. Observaram que, no pós-operatório obteve-se ex-
celente cicatrização, sem lesões em nervos e tecido mole.
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Devido a sua natureza de corte altamente seletiva e pre-
cisa, visando exclusivamente os tecidos duros, seu uso
poderia ser estendido para casos mais complexos de ci-
rurgia oral.

Figura 14. Densitometria óssea após 12 semanas de acompanhamento
da preparação com a técnica piezoelétrica, demonstrando presença
definitiva de osso altamente denso e implante com tecido ósseo com-
pletamente ao seu redor. Fonte: Di Alberti et al., 2010.

Leclercq, Zenati e Dohan (2008)20 afirmaram que a
lateralização do nervo alveolar inferior é uma operação
muito delicada que está reservada para situações clínicas
extremas. Sua principal dificuldade permanece na libe-
ração inicial do nervo, onde é necessário a descorticali-
zação, sem qualquer dano, até o forame mentual. Este
forame ósseo deve ser eliminado para evitar o risco de
constrição do pedículo nervoso durante a lateralização
do nervo.

Figura 15. Osteotomias realizadas com o uso do dispositivo piezoelé-
trico. Fonte: Kfouri et al., 2013.

A utilização do ultrassom é uma técnica muito inte-
ressante nesta situação, pois permite o corte seguro do
osso com fácil acesso e liberação do nervo. A liberação
do nervo alveolar inferior implica em introduzir meticu-
losamente instrumentos através de uma parede óssea de

difícil acesso.

Figura 16. Liberação e lateralização do nervo alveolar inferior com o
uso dosistema piezoelétrico. A) Acesso canal mandibular com uma ponta
de inserção diamantada. B) O orificio ósseo do forame mentual é elimi-
nado e o nervo é liberado em toda a sua extensão. Fonte: Leclercq,
Zenati & Dohan, 2008.

E assim, a lâmina do ultrassom tem um poder de
corte apenas no final da sua ponta, podendo ser usado
em setores inacessíveis, sem danificar os tecidos vizi-
nhos (bochecha, língua). As oscilações microabrasivas-
das pontas irão fornecer informações mais precisas para
o cirurgião sobre a dureza dos tecidos, do que as obtidas
com outras técnicas convencionais, reduzindo os erros
de estimativa da profundidade de corte. Segundo os au-
tores, o uso do ultrassom contribui para desmistificar a
cirurgia do nervo alveolar inferior. Este procedimento
continua sendo delicado, mas torna-se muito mais seguro
e facilitado com esta instrumentação.

4. DISCUSSÃO
O sistema piezoelétrico vem sendo amplamente uti-

lizado por cirurgiões bucomaxilofaciais por ser uma téc-
nica capaz de realizar osteotomias com alto nível de pre-
cisão e segurança quando comparada a osteotomia con-
vencional, pois devido à vibração ultrassônica de baixa
frequência é possível cortar o osso de forma precisa sem
danificar o tecido mole2,9-15.

A cirurgia piezoelétrica é um procedimento cirúrgico
que apresenta vantagens para cortes ósseos em múltiplas
situações em implantodontia27, levando vários autores a
estudar a osteotomiapiezoelétrica em várias aplicações
clínicas, como na elevação da membrana do seio maxi-
lar3,16-18; na remoção de implantes19-20; como coletor de
osso autógeno21-24; na distração osteogênica1,25; na pre-
paração do local de instalação do implante4,26-28 e na
lateralização do nervo alveolar inferior10,20.

Nas cirurgias de elevação do assolho do seio maxilar,
uma das principais complicações encontradas é a perfu-
ração da membrana sinusal. Já Louise & Macia (2009)
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afirmaram que a cirurgia piezoelétrica preserva vasos e
nervos que podem estar situados nas marcações para as
janelas ósseas de acesso, encontrando uma importante
indicação nesses casos. No estudo de Vercellotti et al.
(2001)16 em 21 cirurgias de elevação do assoalho do seio
maxilar com um aparelho de ultrassom piezoelétrico, foi
verificado apenas uma perfuração da membrana sinusal,
o que significou, mais de 95% de sucesso clínico. Tam-
bém no estudo de Cortes, Cortes e Arita (2012)18 avali-
ando a eficácia da cirurgia piezoelétrica nos tratamentos
com levantamento das membranas de seios maxilares de
25 pacientes, observaram que apenas dois pacientes
apresentaram uma pequena perfuração da membrana
sinusal. Entretanto, Barone et al. (2008)17 investigando o
desempenho de instrumentos rotatórios (grupo controle)
em comparação com um dispositivo piezoelétrico (grupo
teste) durante a elevação do assoalho do seio maxilar, os
resultados mostraram que o tempo necessário para a os-
teotomia e elevação da membrana do seio com instru-
mentos convencionais foi de 2,4 minutos, enquanto que
com o dispositivo piezoelétrico foi 3,8 minutos, além
disso, a perfuração da membrana ocorreu em 30% dos
seios maxilares, no grupo teste, e em 23% do grupo de
controle. Estes trabalhos nos mostram que o uso do sis-
tema piezoelétrico para a elevação da membrana do seio
maxilar se mostra eficiente, principalmente em compa-
ração com o sistema convencional, apresentando baixo
índice de perfuração da membrana. No entanto, como
apresentado no trabalho de Barone et al. (2008), alguns
trabalhos têm mostrado um índice maior de perfuração
da membrana sinusal e maior tempo de cirurgia com o
uso do piezoelétrico, o que demostra que para a obtenção
de sucesso com a utilização desse sistema é necessário
que o cirurgião esteja familiarizado e habituado com o
dispositivo, passando pela curva de aprendizado, para
que dessa forma usufrua das vantagens e obtenha os re-
sultados esperados com esse sistema.

Para os casos de remoção de implantes, autores como
Stacchi et al. (2008)19 afirmaram que o ultrassom piezo-
elétrico permitiu a reposição de um implante em uma
posição adequada, por meio de osteotomia estreita, pre-
cisa e segura, permitindo a movimentação do implante
juntamente com o osso circundante, da mesma forma
que Leclercq, Zenati & Dohan (2008)20 afirmaram que a
ponta de ultrassom permite uma direção eficaz deste tipo
de situação, devido a clivagem sólida da interface os-
so/implante sob os efeitos das vibrações do ultrassom e a
realização de finas canaletas ósseas por microabrasão.
Esses trabalhos nos permitem concluir que o sistema
piezoelétrico é uma opção clínica viável para os casos
em que se necessita realizar a remoção de implantes mal
posicionados.

A coleta de osso autógeno realizada com o ultrassom
piezoelétrico também tem sido estudada por diversos
autores. Sohn et al. (2007)23 observaram menor dilace-

ração de tecido mole, fácil controle do dispositivo du-
rante a osteotomia e redução do trauma pós-operatório.
Berengo et al. (2006)21 e Labanca et al. (2008)24 avali-
ando o osso autógeno coletado por diferentes métodos,
observaram que os melhores resultados foram alcança-
dos com os cinzéis e o ultrassom piezoelétrico na obten-
ção de osso vital. Entretanto, Sohn et al. (2007)23 reco-
mendaram que a técnica, apesar de pouca invasiva, ne-
cessita de treinamento para seu uso eficaz. Ao avaliar os
resultados obtidos nos trabalhos encontrados, conclui-se
que o uso do sistema piezoelétrico para a coleta de osso
autógeno se mostrou eficiente, apresentando vantagens
sobre o método convencional, principalmente em relação
à obtenção de osso vital e menor trauma os tecidos mo-
les na região operada.

Pacientes com necessidade de realização de distração
osteogênica foram estudados por González-Garcia et al.
(2007)25, onde neste trabalho foi descrito a técnica para a
realização das osteotomias com o sistema piezoelétrico
objetivando a distração osteogênica alveolar vertical.
Num outro estudo de González-Garcia et al. (2008)1

avaliando a técnica de osteotomiapiezoelétrica versus
osteotomia convencional na distração osteogênica alve-
olar, os resultados mostraram que houve dificuldade
cirúrgica em ambos os grupos, e a incidência de compli-
cações intra-operatórias foi significativamente menor no
grupo de osteotomiapiezoelétrica em relação ao grupo de
osteotomia convencional, no entanto, a morfologia do
rebordo alveolar na pós-distração foi pior no grupo oste-
otomiapiezoelétrica em relação ao grupo de osteotomia
convencional. Contudo, pode-se concluir que apesar da
cirurgia piezoelétrica apresentar vantagens em relação à
cirurgia convencional em relação à técnica cirúrgica e a
incidência de complicações intra-operatórias, ela se
mostrou menos eficiente em relação a incidência de
complicações pós-operatórias e na taxa de sucesso do
tratamento.

Vários estudos têm avaliado a utilização da cirurgia
piezoelétrica na preparação dos locais de instalação de
implantes. Vercellotti (2000)26 apresentou a utilização
clínica da cirurgia piezoelétrica na expansão de cristas
ósseas delgadas, onde a avaliação após 3 meses revelou
que a crista óssea foi mineralizada e estabilizada com
uma espessura de 5 mm e os implantes se encontravam
osseointegrados. No estudo de Di Alberti et al. (2010)27

os resultados mostraram que a preparação do local de
instalação do implante com a técnica piezoelétrica pro-
moveu uma melhoria da densidade óssea e da osteogê-
nese, e apresentou uma taxa de sucesso de 100%. Para
Kfouri (2011)28 a cirurgia piezoelétrica foi eficaz na
produção de alvéolos ósseos para integração de implan-
tes dentários de titânio, sendo uma alternativa viável
para utilização clínica. Por outro lado, Stelzle et al.
(2012)4 sugeriram que a carga aplicada durante a cirurgia
piezoelétrica na preparação de sítios para implantes não
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deve ser superior a 500 g para se evitar temperaturas
acima de 47º C na cavidade do implante, o que pode
interferir no processo de osseointegração. Segundo Ba-
ker et al. (2012)8, os implantes instalados com a utiliza-
ção do sistema piezoelétrico apresentaram uma estabili-
dade primária similar aos implantes instalados com a
técnica convencional, tanto na avaliação da análise de
frequência de ressonância quanto no teste de torque re-
verso, o que demonstra que a piezocirurgia apresenta
indicativos favoráveis ao prognóstico dos implantes. No
trabalho de Kfouri et al. (2013)29 foi avaliado a remode-
lação óssea ao redor de implantes instalados com o uso
do sistema piezoelétrico e da técnica de fresagem con-
vencional,sendo verificado que a osteotomiapiezoelétri-
ca permitiu a formação óssea para a osseointegração dos
implantes, não foi associada a necrose óssea, e apresen-
tou resultados similares aos da técnica convencional, o
que permitiu concluir que ao se utilizar a piezocirurgia é
possível se obter sucesso na osseointegração, e conse-
quentemente o sucesso do tratamento.Com os resultados
encontrados nos trabalhos foi possível verificar que, a
utilização do sistema piezoelétrico no preparo do local
de instalação de implantes dentários se mostra eficaz e
apresenta uma alta taxa de sucesso, no entanto um cui-
dado deve ser tomado na pressão exercida na ponta do
dispositivo, para que não ocorram temperaturas elevadas
no osso, interferindo no processo de osseointegração do
implante.

O sistema piezoelétrico também é utilizado para
procedimentos de lateralização do nervo alveolar inferior,
como no estudo de Stübinger et al. (2005)10, onde ob-
servaram que no pós-operatório obteve-se uma excelente
cicatrização dos tecidos, sem lesões em nervos e tecido
mole, corroborando com Leclercq, Zenati & Dohan
(2008)20 que afirmaram que essa é uma técnica muito
interessante nesta situação, pois permite o corte seguro
do osso com fácil acesso e liberação do nervo sem dani-
ficar os tecidos circunjacentes. Este procedimento con-
tinua sendo delicado, mas torna-se muito mais seguro e
facilitado com esta instrumentação.

5. CONCLUSÃO
Diante da literatura consultada pode-se concluir

que:
- A cirurgia piezoelétrica tem como principais vanta-

gens: menor tempo para a realização da osteotomia;
menor trauma cirúrgico; corte preciso do osso sem danos
aos tecidos moles, com pequeno sangramento, melho-
rando a visão da área operada;

- Dentre as aplicações clínicas da cirurgia piezoelé-
trica em implantodontia destacam-se a elevação da
membrana do seio maxilar; remoção de implantes; cole-
tor de osso autógeno; distração osteogênica e preparação
do local de instalação do implante.
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RESUMO
Existem muitas razões para se substituir restaurações uma vez que
estejam insatisfatórias, assim a longevidade das restaurações vão
depender de fatores tanto físicos e químicos como também
relacionado à higienização do paciente, podendo este ser mais ou
menos susceptível a cárie dentária. Este estudo trata-se de uma
revisão de literatura, através de consulta a artigos científicos
selecionados no banco de dados do Scielo e Google acadêmico. Os
estudos encontrados sobre a substituições de restaurações apontam
que os principais motivos são as microinfiltrações antecedendo a
cárie secundária, porém é relevante apontar que a falha da técnica
juntamente com a escolha do material empregado influencia na
adaptação marginal fazendo com que haja uma predisposição para
a substituição das restaurações. Este trabalho tem como objetivo
entender as principais causas da deficiência que levam a
substituição de restaurações de amalgama, resina composta e
ionômero de vidro. Dessa forma este trabalho visa ajudar o
profissional a escolher o melhor material restaurador, para
diminuir assim o fracasso das restaurações.

PALAVRAS-CHAVE: Cárie secundária, infiltração marginal,
substituições de restaurações.

ABSTRACT
Many reasons exist to substitute restorations once they are
unsatisfactory, the longevity of the restorations will depend like
this so much on factors physical and chemical as well as related
the patient's sanitation, being able this to be more or less likely the
dental decay. This study is treated of a literature revision, through
consultation to scientific goods selected in the database of Scielo
and academic Google. The studies found on to substitutions of
restorations they point that the principal reasons are the
microinfiltrações preceding the secondary decay, however it is
important to appear that the flaw of the technique together with the
choice of the employed material it influences in the marginal
adaptation doing with that there is a predisposition for the
substitution of the restorations. This work has as objective
understands the principal causes of the deficiency that take the
substitution of restorations of it amalgamates, composed resin and
glass ionomer. In that way this work seeks to help the professional
to choose the best restoring material, to reduce like this the failure
of the restorations.

KEYWORDS: Secondary decay, marginal infiltration,
substitutions of restorations.

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a quantidade da população pela

procura por restaurações dentárias vem aumentando,
assim como também as substituições dessas, o que
permite suspeitar que a longevidade de restaurações de
amálgama, resina composta e cimento de ionômero de
vidro sejam menores que o seu potencial real. Klausner
et al. (1987)1 afirmaram que a longevidade das
restaurações dentárias depende de muitos fatores, tanto
físicos e químicos relacionados às propriedades dos
materiais, quanto à experiência e técnicas utilizadas pelo
operador, que deverá saber quais os critérios para uma
substituição precisa. Outro fator muito importante é a
colaboração do paciente, diante dos seus hábitos de
higiene bucal, onde alguns serão mais susceptíveis a
cárie dentária2.

O processo da cárie fez com que o desenvolvimento
de materiais adesivos fosse cada vez mais estéticos,
porém as consequências do processo carioso recidivante,
faz com que o dente predispõe as fraturas, pois cada vez
que o dente passa por uma nova substituição da
restauração, perde-se mais estrutura dental, ampliando
assim cada vez mais a extensão do preparo. Em outros
estudos foram examinadas as razões para a colocação e
substituição de restaurações, e determinar a idade das
restaurações para promover assim a substituição,
utilizando como material restaurador a resina composta,
o amálgama e o cimento de ionômero de vidro, estudo
realizado por Tyas et al. (2000)3, onde a resina composta
foi utilizada duas vezes mais que o amálgama como
material restaurador e quase quatro vezes mais do que o
cimento de ionômero de vidro. Resultado esse
decorrente da estética restauradora. Também foi visto
que a cárie secundária é a principal razão para
substituição, onde afeta principalmente restaurações de
amalgama em cavidade de classe I e V, porém apresenta
tempo de vida maior que os outros materiais.

A cárie secundária que leva ao reparo ou substituição
completa da restauração, não é um evento isolado, e sim
uma lesão primária externa que acontece sob as
restaurações, onde seu tratamento deve vir de acordo
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com as necessidades do paciente em relação à doença4.
Dessa forma, devido a fatores retentivos como o
biofilme bacteriano, onde dependerá exclusivamente dos
hábitos de higiene do paciente.

Mas, para Bianchi et al. (1996)5 um fator bastante
significativo na substituição das restaurações está de
acordo com as características próprias das resinas
compostas, onde inclui a micro dureza da resina e a
resistência ao desgaste abrasivo. Foram testadas através
de métodos de desgaste, várias marcas comerciais de
resinas compostas bastante utilizadas por cirurgiões
dentistas, onde concluiu que a escolha da resina pelo
profissional faz toda a diferença na durabilidade da
mesma.

Em estudo realizado por Howe & Mckendry (1990)6

uma das causas mais significativas para a substituição de
restaurações está associada a dentes tratados
endodonticamente, afinal, dentes despolpados são mais
fáceis de fraturar que os dentes sadios, tanto por perda
de estrutura, quanto pelas alterações que ocorrem na
dentina devido à falta de nutrientes derivados da polpa.

A principal discussão desse trabalho é analisar e
entender as causas que levam a substituição de
restauração onde essas são inúmeras, e variam de acordo
com fatores, tais como o diagnóstico correto, hábitos
alimentares, oclusão, higiene oral, tipo e quantidade de
saliva, além de um correto controle do paciente e do
profissional. A importância se tona relevante aos
profissionais da área da odontologia porque visa na
escolha certa do material restaurador, na técnica a ser
empregada durante o preparo e o a ato de restaurar,
procurando assim diminuir o fracasso que levam a
substituição das restaurações e que geralmente são
acometidas por infiltrações ou caries recidivastes.

Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura,
realizada entre abril a novembro de 2013, no qual se
realizou uma consulta a artigos selecionados através de
busca no banco de dados do Scielo, Google acadêmico
entre 1997 a 2010. A busca nos bancos de dados foi
realizada utilizando as palavras-chave: substituições de
restaurações, cárie secundária, infiltração marginal,
restaurações fraturadas.

Os critérios de inclusão para os estudos encontrados
foram aqueles que continham conteúdo sobre falhas nas
restaurações e os motivos que levavam a substituições
dessas. Alguns fatores contribuíram para esta pesquisa,
uma vez que, os hábitos alimentares, oclusão, higiene
oral, qualidade do material e da técnica emprega foram
decisivos para diagnosticar quais restaurações
necessitariam de substituição.

Logo em seguida, buscou-se estudar e compreender
os principais fatores para a substituições das
restaurações, dentre eles a cárie se destaca, vindo por
consequência da microinfiltração causada pela pelo

espaço entre dente/restauração formado devido à má
adaptação entre o material e o preparo cavitário.

O objetivo deste trabalho é analisar a longevidade de
restaurações de amálgama, resina composta e cimento de
ionômero de vidro, junto a esse diagnosticar e entender
as principais causas da deficiência que levam a
substituição das restaurações.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura,

realizada entre abril a novembro de 2013, no qual se
realizou uma consulta a artigos selecionados através de
busca no banco de dados do Scielo, Google acadêmico
entre 1987 a 2010. A busca nos bancos de dados foi
realizada utilizando as palavras-chave: substituições de
restaurações, cárie secundária, infiltração marginal,
restaurações fraturadas.

Os critérios de inclusão para os estudos encontrados
foram aqueles que continham conteúdo sobre falhas nas
restaurações e os motivos que levavam a substituições
dessas. Alguns fatores contribuíram para esta pesquisa,
uma vez que, os hábitos alimentares, oclusão, higiene
oral, qualidade do material e da técnica emprega foram
decisivos para diagnosticar quais restaurações
necessitariam de substituição.

Logo em seguida, buscou-se estudar e compreender
os principais fatores para a substituições das
restaurações, dentre eles a cárie se destaca, vindo por
consequência da microinfiltração causada pela pelo
espaço entre dente/restauração formado devido à má
adaptação entre o material e o preparo cavitário.

3. DESENVOLVIMENTO
Nos últimos anos a procura por restaurações

dentárias vem aumentando, assim como também as
substituições dessas, o que permite suspeitar que a
longevidade de restaurações de amálgama, resina
composta e cimento de ionômero de vidro sejam
menores que o seu potencial real. A longevidade das
restaurações dentárias depende de muitos fatores, tanto
físicos e químicos relacionados às propriedades dos
materiais, quanto à experiência e técnicas utilizadas pelo
operador, que deverá saber quais os critérios para uma
substituição precisa. Outro fator muito importante é a
colaboração do paciente, diante dos seus hábitos de
higiene bucal, onde alguns serão mais susceptíveis a
cárie dentária.

A não-vedação total da interface dente/restauração
pode levar ao aparecimento da cárie secundária,
prejudicando assim a duração da restauração. Dentre
vários materiais o cimento de ionômero de vidro (C.I.V.)
possui a propriedade de liberação de flúor, o que o torna
um material excelente na prevenção da cárie secundária.
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Além dessa propriedade o seu coeficiente de expansão é
bastante semelhante ao da estrutura dental, o qual reduz
significantemente a micro infiltração das restaurações. O
advento dos ionômeros modificados por resina, agregou
propriedades que permitem a foto ativação, melhorando
assim sua propriedade física. Porém Segundo os estudos
de Carrara et al. (1997)7, onde foi comparada a
infiltração marginal de dois cimentos restauradores que
liberam flúor, o (Vitremer/ 3MR e o Variglass/ Caulk
Dentsply), nenhum deles foram capazes de evitar a
infiltração marginal, sendo que esta foi menor nas
restaurações de Vitremer/3M.

Uma das causas mais significativas para a
substituição de restaurações está associada a dentes
posteriores tratados endodonticamente, principalmente
em pré-molares, que muitas vezes não são de fácil
resolução para o operador, afinal esses dentes são
despolpados e são mais fáceis de fraturar que os dentes
sadios, tanto por perda de estrutura, quanto pelas
alterações que ocorrem na dentina devido à falta de
nutrientes derivados da polpa. Um estudo realizado por
Takahashi et al. (2001)8, onde aborda a resistência à
fratura de restaurações diretas com cobertura de cúspide
em pré-molares superiores endodonticamente tratados,
conclui que, restauração em resina composta com
cobertura de cúspide de pré-molares extraídos, tratados
endodonticamente, aumenta a resistência à fratura do
remanescente dentário em relação à restauração com o
mesmo material sem recobrimento oclusal. O que fica
claro é que tanto a extensão da lesão cariosa, quanto a
profundidade da cavidade, resulta em uma terapia muito
mais complexa, para evitar a fratura desses dentes.

Segundo Sadek et al. (2003)9, as falhas existentes na
interface dente restauração muitas vezes resultam na
penetração bacteriana ou infiltração de componentes de
saliva, causando na maioria das vezes descoloração
marginal e cáries secundárias.

Novos produtos foram colocados no mercado dentre
eles os sistemas adesivos que combinam eficácia com
simplicidade, porém a dentina úmida torna a técnica
sensível, e o sistema adesivo é utilizado após a lavagem,
tornando-se difícil medir o grau de umidade e podendo
resultar em sensibilidade pós-operatória, causada
geralmente por uma vedação imperfeita dos túbulos
dentinários após a restauração. No estudo de Sadek et al.
(2003)9, utilizou-se dois sistemas adesivos, um
convencional de frasco único e um sistema adesivo
autocondicionante para promover uma possível
avaliação da infiltração. Constatou-se então que o
adesivo autocondicionante apresentou menor infiltração
marginal em relação ao adesivo de frasco único, sendo
que o tempo de armazenamento não influenciou no
comportamento dos adesivos. Pode ser explicado porque
a aplicação do adesivo convencional deve ser feita

depois de uma ligeira secagem, deixando a dentina
suficientemente úmida para evitar o colapso da rede de
colágeno. Por ser difícil verificar a umidade ideal em
dentina, a integridade marginal poderia ser
comprometida, resultando em níveis mais elevados de
infiltração.

O processo da cárie fez com que o desenvolvimento
de materiais adesivos fosse cada vez mais estéticos,
devido aos conceitos de intervenção mínima e as
propriedades de renovação do tecido dentário duro. O
processo carioso recidivante, predispõe o dente a
fraturas, pois cada vez que o dente passa por uma nova
substituição da restauração, perde-se mais estrutura
dental, ampliando assim cada vez mais a extensão do
preparo. Em outros estudos foram examinadas as razões
para a colocação e substituição de restaurações, e
determinar a idade das restaurações para promover assim
a substituição, utilizando como material restaurador a
resina composta, o amálgama e o cimento de ionômero
de vidro, onde a resina composta foi utilizada duas vezes
mais que o amálgama como material restaurador e quase
quatro vezes mais do que o cimento de ionômero de
vidro, resultado esse decorrente da estética restauradora3.
Também se verificou que a cárie secundária é a principal
razão para substituição, onde afeta principalmente
restaurações de amalgama em cavidade de classe I e V,
porém apresenta tempo de vida maior que os outros
materiais.

Os defeitos nas restaurações apresentam relações
significativas com a prevalência de cárie secundária,
porém a cárie secundária apresenta evidências externas,
advindas do estado da restauração adjacente, que tem
pouca ou nenhuma relação com a presença real das
lesões. Alguns estudos realizados avaliaram as lesões de
cárie externa adjacente à restauração, o estado das
restaurações quanto à presença de espaços
dente/restauração e degraus (excessos e a falta de
material restaurador), Silva & Malts (2006)10,
observaram que a cárie secundária, na maioria das vezes,
iniciam na superfície externa adjacente à restauração,
onde pode ser feito o controle e inativação das lesões,
apresentando maior prevalência de lesões inativas,
inclusive em nível de cavidade devido a fatores
retentivos como o biofilme bacteriano, espaço
dente/restauração e degraus. A cárie secundária não é um
evento isolado, e sim uma lesão primária externa que
acontece sob as restaurações, onde seu tratamento deve
vir de acordo com as necessidades do paciente em
relação à doença. Sabe-se que a progressão da lesão
difere de individuo para individuo, tendo uma relação
direta com o uso de fluoretos, dieta, tampão salivar e
retenção de placa, sendo imprescindível o diagnóstico
precoce, e talvez for necessária a própria substituição da
restauração11.
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Outro fator bastante significativo são as
características próprias das resinas compostas, incluindo
a micro dureza da resina e a resistência ao desgaste
abrasivo. Bianchi, (2007)12 avaliou pelo método do disco
retificado o desgaste abrasivo de 13 resinas compostas
mais utilizadas nos consultórios odontológicos, entre
elas com seus nomes comerciais: Heliomolar Ro;
Charisma; Durafill; Fillmagic; Filtel P60; Filtek Z250;
HelioFill; Herculite; Prodigy; Suprafill; Tetric Ceram;
TPH; Filtek Z100. Todas nas cores Opacas A2. Diante
do estudo não foi detectada uma relação significante
entre a resistência ao desgaste abrasivo e micro dureza
nas resinas ensaiadas, prevalecendo à divergência. Cabe
ao profissional saber qual a opção escolherá

As microinfiltrações estão relacionadas com o
estresse da tração inicial da resina composta e a
diferença entre o coeficiente de expansão térmica dos
materiais, junto ao tecido dentário duro. Carvalho
(2010)13 avaliou a micro infiltração marginal de
restaurações classe II de resina composta em função de
técnicas restauradoras, e constatou que a técnica de
restauração não influencia nos valores da infiltração.

O que pode ser visto, é que o principal foco da
dentística é a saúde e a estética, onde restauração
enquadra-se perfeitamente na obtenção de dentes
saudáveis sem a permanência de cáries, essas que podem
causar problemas de vários níveis. Cabe ao cirurgião
dentista restaurar direta ou indiretamente a estética e a
função dos dentes comprometidos, inclusive nos casos
de substituição de restaurações, deve o operador ter
competência necessária para identificar restaurações que
precisaram ser trocadas.

Diante dessa revisão literária, fica claro que os
fatores para a substituição de restauração são inúmeros,
e variam de acordo com o diagnóstico correto, hábitos
alimentares, oclusão, higiene oral, tipo e quantidade de
saliva, além de um correto controle do paciente junto ao
profissional.

4. DISCUSSÃO
Em virtude da capacidade de associar

conhecimentos, já é possível entender quais as principais
causas das substituições de restaurações. Sabe-se que o
não-vedação total da interface dente/restauração pode
levar ao aparecimento da cárie secundária, prejudicando
assim a duração da restauração. Segundo Sadek et al.
(2003)9, as falhas existentes na interface dente
restauração muitas vezes resultam na penetração
bacteriana ou infiltração de componentes de saliva,
causando na maioria das vezes descoloração marginal e
cáries secundárias.

Diante dos estudos sabe-se que a progressão da lesão
difere de individuo para individuo, tendo uma relação
direta com o uso de fluoretos, dieta, tampão salivar e

retenção de placa, sendo imprescindível o diagnóstico
precoce, e talvez for necessária a própria substituição da
restauração11.

Segundo Baratieri et al. (2001)14, as restaurações são
substituídas principalmente pela recorrência da doença
cárie e pelas falhas técnicas. Contudo, Caravalho
(2010)13 avaliou a micro infiltração marginal de
restaurações classe II de resina composta em função de
técnicas restauradoras, e constatou que a técnica de
restauração não influencia nos valores da infiltração.
Diante dos dois estudos pode-se observar que a escolha
da técnica restauradora não influencia na futura
substituição das restaurações, porém se a técnica for mal
empregada, a restauração provavelmente deverá ser
substituída.

Cabe ao profissional refinar os critérios de avaliação,
pois existem falhas clinicamente aceitáveis em uma
restauração, onde a corrigir ou a reparar são opções mais
ideais, evitando algumas vezes a substituição completa.

5. CONCLUSÃO
Diante essa revisão da literatura pode-se concluir que

a longevidade das restaurações está relacionada
principalmente ao seu fator de adaptação, permitindo
assim que o profissional evite a intercorrência de cáries
secundárias através da prevenção de fatores relacionados
ao fracasso da restauração e consequentemente a
substituição dessas. A maior parte do tempo gasto pelo
cirurgião-dentista em sua clínica diária é utilizado na
atividade de troca de restauração. As razões para essas
trocas de restaurações são frequentemente pela
prevenção das lesões de cárie secundária, já que os
microrganismos cariogênicos possuem não apenas como
predileção, mas também como fator de lógica colonizar
regiões onde exista uma adaptação deficiente do material
restaurador.
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RESUMO
A doença de Chagas (DC) ou Tripanossomíase Americana é
uma infecção causada pelo protozoário hemoflagelado
Trypanosoma cruzi, que é transmitido ao homem através
das fezes do inseto triatomíneo infectado. Acomete cerca de
7-8 milhões de pessoas em todo o mundo. Apenas dois me-
dicamentos têm eficácia comprovada contra o T. cruzi, o
benzonidazol e o nifurtimox, no entanto, apenas o benzo-
nidazol está clinicamente disponível no Brasil. Ambos
apresentam atividade tripanocida contra formas tripomas-
tigotas e amastigotas, atuam no parasito a partir da for-
mação de radicais livres de hidrogênio que promovem al-
terações letais. São indicados para pacientes nos estágios
definidos como fase aguda, exacerbações em imunocom-
prometidos, forma indeterminada em crianças e adoles-
centes, forma indeterminada em adultos, cardíacos assin-
tomáticos e em transplantados de órgãos. Causam vários
efeitos adversos aos pacientes, o que leva a redução da
adesão terapêutica e abandono do tratamento. Tem eficácia
de cerca de 70% na fase aguda e apenas 10% na fase crô-
nica, com altas taxas de cepas e isolados com perfil de re-
sistência ao tratamento, a qual pode ser influenciada pela
ampla heterogeneidade genética do parasito. Faz-se neces-
sário a pesquisa e desenvolvimento de novas drogas, ajustes
e readequação dos esquemas terapêuticos existentes, asso-
ciação de drogas sintéticas e naturais.

PALAVRAS-CHAVE: Doença de Chagas, nifurtimox,
benzonidazol, tratamento, efeitos adversos.

ABSTRACT
This Chagas disease (CD) or American trypanosomiasis is an
infection caused by the protozoan hemoflagellate Trypanosoma
cruzi, which is transmitted to humans through the feces of
infected triatomine insect. Affects approximately 7-8 million
people worldwide. Only two drugs have proven effective
against T. cruzi infection, nifurtimox and benznidazole, how-
ever, only benznidazole is clinically available in Brazil. Both
exhibit trypanocidal activity against trypomastigotes and
amastigotes, acting on parasite from the formation of free rad-

icals that promote hydrogen lethal changes. Are indicated for
patients in stages defined, as asymptomatic acute phase, exac-
erbations in immunocompromised, indefinite form in children
and adolescents, indeterminate form in adults, cardiac asymp-
tomatic and transplant of organs. Cause several side effects to
patients, which leads to reduced adherence and treatment
dropout. Is effective about 70% in the acute phase and only
10% in the chronic phase, with high rates of strains and iso-
lates with resistance to treatment profile, which can be influ-
enced by broad genetic heterogeneity of the parasite. It is nec-
essary to research and development of new drugs, adjustment
and readjustment of existing therapeutic regimens, combina-
tion of synthetic and natural drugs.

KEYWORDS: Chagas disease, nifurtimox, benznidazole,
tretatment, side effects.

1. INTRODUÇÃO
A doença de Chagas (DC) ou Tripanossomíase Ame-

ricana é uma infecção causada pelo protozoário hemo-
flagelado Trypanosoma cruzi, que é transmitido ao ho-
mem através das fezes do inseto triatomíneo infectado,
liberadas durante o repasto sanguíneo. Este já foi consi-
derado o mecanismo de maior relevância epidemiológica,
mas atualmente o parasito tem sido transmitido com
maior prevalência pela via oral, em casos onde há a con-
taminação da água e/ou alimentos com as fezes do tria-
tomíneo infectado, ou o inseto é triturado junto aos ali-
mentos1,2.
Apesar dos esforços e medidas para o controle da trans-
missão vetorial da doença, a DC ainda representa um
importante problema médico e social em muitos países
da América Latina, acometendo cerca de 7-8 milhões de
pessoas, especialmente pelo fato de estar restrita a regi-
ões em desenvolvimento, onde a execução de políticas
eficazes de saneamento e habitação é precária3,4.

Atualmente, devido à sua globalização, a DC passou
a ser vista como um novo problema epidemiológico,
econômico, social e político causado pela migração legal
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e ilegal de pessoas de países endêmicos para não endê-
micos como os Estados Unidos, Canadá, Espanha, Fran-
ça, Suíça, Itália, Japão, países emergentes da Ásia e
Oceania5.

Clinicamente a DC é bem inespecífica, principal-
mente na fase inicial da doença, o que dificulta o diag-
nóstico precoce e o início do tratamento. A fase aguda
pode ser sintomática ou assintomática, e inicia-se ao
primeiro contato e invasão do parasito no organismo.
Alguns sintomas podem estar presentes como febre, as-
tenia, inapetência e cefaleia, sintomas estes que desapa-
recem de quatro a oito semanas na maioria dos indiví-
duos acometidos e que são comuns de muitas outras do-
enças infecciosas. Os sinais clínicos bem conhecidos da
DC são os sinais de porta de entrada, denominados de
sinal de Romaña e chagoma de inoculação, que nem
sempre são expressos em indivíduos infectados6,7.

A fase crônica está subdividida em crônica assinto-
mática ou indeterminada e sintomática. A fase assinto-
mática é caracterizada pela falta de manifestações clíni-
cas, e eletrocardiograma sem alterações significativas
com coração, esôfago e colo radiologicamente normais.
Trinta por cento dos pacientes com DC que apresentam a
forma indeterminada irão manifestar sintomas da fase
crônica somente em um período de 10 a 20 anos após a
infecção ou podem passar a vida toda sem sintomatolo-
gia8. Na fase crônica sintomática, os pacientes podem
apresentar complicações relacionados ao sistema cardi-
ovascular e digestivo9. A forma crônica cardíaca da do-
ença é a mais relevante pela elevada causa de morbi-
mortalidade, devido aos danos ocorridos no sistema de
condução e pela falência cardíaca nos casos graves da
DC10.

Apesar da DC ter sido descoberta há mais de um sé-
culo e o primeiro tratamento há mais de quarenta anos,
atualmente tem-se apenas dois fármacos: o nifurtimox e
o benzonidazol, sendo este último o único disponível no
Brasil. Ambos são igualmente tripanocidas contra as
formas tripomastigotas e amastigotas. No entanto, o ín-
dice de cura varia muito de acordo com o paciente, a via
de infecção, a fase da doença e também com heteroge-
neidade genética do parasito11.

Na fase aguda o paciente possui maiores chances de
cura (70-80%), se diagnosticado precocemente, inde-
pendente da via de transmissão. Ao contrário, na fase
crônica o paciente possui chances muito baixas de cura
(~10%), tendo o tratamento farmacológico apenas fins
paliativos, para reduzir os sintomas e a proliferação do
parasito. Além disso, o tratamento causa diversos efeitos
colaterais, como dor muscular, tonturas, náuseas, até
graves distúrbios da hematopoiese, diminuindo a adesão,
o uso e até abandono da terapêutica11.

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo,
realizar uma revisão bibliográfica em livros e artigos
científicos de base de dados nacionais e internacionais,

para elucidar o tratamento etiológico da doença de Cha-
gas nas diferentes fases da doença, assim como seus be-
nefícios e problemas encontrados durante o uso dos me-
dicamentos.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi desenvolvido a partir de re-

visão bibliográfica do tipo exploratória descritiva, base-
ada em pesquisa de livros e artigos científicos, nas bases
de dados Pubmed e Lilacs, e em fontes de pesquisa como
EBSCO, Scielo e Google Acadêmico, referentes ao tema
escolhido. Utilizando os descritores: doença de Chagas,
tratamento etiológico, reações adversas, benzonidazol e
nifurtimox.

3. DESENVOLVIMENTO
Tratamento farmacológico da DC
Medicamentos preconizados para doenças de
Chagas no Brasil

Uma variedade de análogos dos nitrofuranos e ni-
troimidazólicos é eficaz em infecções experimentais da
DC causada pelo T. cruzi. Desses, o nifurtimox e o ben-
zonidazol são usados na clínica para tratar a doença13.
No Brasil, o benzonidazol é a única droga atualmente
disponível para tratamento específico da doença de
Chagas. O nifurtimox, existente na América Central e
pode ser utilizado como alternativa em caso de intole-
rância ao benzonidazol. Em casos de falha terapêutica
com uma das drogas, apesar de eventual resistência cru-
zada, a outra pode ser tentada11.

Mecanismo de ação dos medicamentos
O Nifurtimox e o Benzonidazol são igualmente tri-

panocidas contra formas evolutivas tripomastigotas e
amastigotas de T. cruzi. O nifurtimox também apresenta
atividade contra T. brucei e pode apresentar potencial de
cura nos estágios precoce e tardio da doença. Tanto o
nifurtimox quanto o benzonidazol são ativados por uma
nitrorredutase mitocondrial dependente de NADH, le-
vando a geração intracelular de radicais nitros aniônicos
que são tidos como responsáveis pelo efeito tripanocida.
A transferência de elétrons a partir do fármaco ativado
regenera o nitrofurano nativo e forma radicais aniônicos
superóxido e outras espécies reativas de oxigênio, como
o peróxido de hidrogênio e a radical hidroxila. A reação
dos radicais livres com macromoléculas celulares resulta
em lesões celulares que incluem a peroxidação de lipí-
deos, lesão da membrana, inativação enzimática e lesão
no DNA13,14,15,16.

Farmacocinética
O nifurtimox é bem absorvido após a administração

oral, sendo observado o pico plasmático após 3,5h, por
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isso há apenas baixas concentrações do fármaco no
plasma (10-20nm) e < 0,5% da dose excretada na urina.
A meia vida de eliminação é de aproximadamente 3h.
Entretanto, observam-se altas concentrações de vários
metabólitos não identificados devido uma rápida bio-
transformação, provavelmente através de um efeito de
primeira passagem pré-sistêmico. Não se sabe se os me-
tabólitos têm qualquer atividade tripanocida13,17.

O benzonidazol é totalmente absorvido por via di-
gestiva. As concentrações plasmáticas máximas são al-
cançadas em 2 a 4 horas e o tempo de meia-vida de eli-
minação plasmática é de 12 horas, sendo seus metabóli-
tos eliminados rapidamente pela urina e pelas fe-
zes12,18,19.

Esquemas terapêuticos para DC
No Brasil o tratamento para DC teve evolução e mu-

danças não muito consideráveis. A partir de 1998, o Mi-
nistério da Saúde passou a indicar o nifurtimox e o ben-
zonidazol no tratamento da DC para pacientes nos está-
gios definidos como fase aguda, exacerbações em imu-
nocomprometidos, forma indeterminada em crianças e
adolescentes, forma indeterminada em adultos e cardía-
cos assintomáticos e em transplantados de órgãos1,20.
Decisões de tratamento individualizado para adultos
devem levar em consideração o potencial benefício, o
curso prolongado e os efeitos adversos da droga. Crite-
riosas avaliações devem ser feitas ao se determinar o
tratamento de pacientes com vírus da imunodeficiência
humana ou daqueles que esperam por um transplante de
órgão1,21,22.

Tratamento na Fase Aguda
Na fase aguda, evidenciada, na maioria das vezes,

pela presença de T. cruzi no exame direto de sangue pe-
riférico, o tratamento deve ser realizado em todos os
casos e o mais rápido possível, após a confirmação di-
agnóstica, independente da via de transmissão. Na ges-
tação não é recomendado o tratamento em razão da toxi-
cidade e teratogenicidade11.

O tratamento com benzonidazol deve ser mantido por
30 a 60 dias consecutivos, durante a fase aguda. Crian-
ças com menos de 40 kg podem receber 7,5 mg/kg de
peso corporal, durante 60 dias. Já o nifurtimox deve ser
empregado na dose de 8 a 10 mg/kg diariamente, durante
60 a 120 dias1,23.

Tratamento na Fase Crônica
A fase crônica é subdividida em crônica recente e

tardia. A crônica recente é constatada quando o paciente
se encontrar no intervalo de 5 a 12 anos após a infecção
inicial. Crianças com idade igual ou inferior a 12 anos e
sorologia positiva devem ser tratadas imediatamente.
Para adultos nesta fase, o tratamento é indicado mesmo
quando não há evidência comprovada do sucesso da te-

rapia11,1. A crônica tardia é caracterizada quando o paci-
ente é diagnosticado a mais de 12 anos de infecção. O
tratamento da fase crônica tardia visa reduzir os níveis
de parasitemia, evitar o aparecimento ou progressão de
lesões viscerais e interromper a cadeia de transmis-
são11,24. Nesta fase, o nifurtimox deve ser empregado na
dose de 8 a 10 mg/kg diariamente, durante 60 a 120 dias.
Para crianças, a dose poderá ser maior, de 15 mg/kg por
dia, e o período de uso poderá ser menor. Sua dose diária
é de 5 a 7,5 mg/kg de peso corporal, devendo ser dividi-
da em duas ou três tomadas. No tratamento com benzo-
nidazol, a dose diária é de 5 a 7 mg/kg de peso corporal,
devendo ser dividida em duas tomadas, uma após o café
da manhã e outra após o jantar, com intervalo aproxi-
mado de 12 horas entre as doses. O tratamento deve ser
mantido durante 30 a 60 dias consecutivos2,19.

Tratamento da forma congênita
A DC congênita é considerada aguda e de notificação

compulsória. Em casos de resultados positivos e/ou in-
conclusivos em criança assintomática, deve-se repetir a
sorologia entre o 6° e 9° mês após o nascimento1,2. No
recém-nascido com DC congênita, a dose recomendada
de nifurtimox é de 10 mg/kg/dia, administrada em duas
tomadas por dia, durante 60 dias. Para o benzonidazol
sugere-se 5,0 mg/kg/dia, em duas tomadas, por 30 di-
as11,25.

Problemas relacionados ao uso dos medica-
mentos
Reações adversas

Os dois medicamentos causam vários efeitos adver-
sos aos pacientes com DC, e a eficácia do tratamento
durante a fase crônica apresenta baixo índice de cura26.
O benzonidazol por ter dose terapêutica mais elevada,
causa efeitos tóxicos bem mais acentuados, e frequentes,
como astenia, dor muscular, tonturas, náuseas, estados
subfebris, parestesias, polineuropatias periféricas, erup-
ções cutâneas do tipo eritema polimorfo não-bolhoso e
distúrbios de hematopoiese27. O nifurtimox apresenta
efeitos semelhantes, porém com menor intensidade e
frequência. As reações principais são perda de peso,
anorexia, insônia, distúrbios psíquicos, hiperorexia, vô-
mitos, epigastralgia, irritabilidade e neurite periférica
sensitiva2,28,29.

A aplicação clínica dos medicamentos demanda
atenção por causa do aparecimento de reações adversas.
Sérios efeitos adversos têm sido relatados em adultos
tratados com benzonidazol, incluindo dermatopatia alér-
gica generalizada, neuropatia periférica e depressão da
medula óssea. A dermatite é um fenômeno imprevisível
e atinge em torno de 20% dos pacientes tratados com
benzonidazol. Essas reações aparecem entre o sétimo e o
décimo dia de tratamento e levam, muitas vezes, à inter-
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rupção do tratamento. Outro efeito indesejável induzido
pelo benzonidazol é a polineurite, porém pouco fre-
quente. Seus índices de ocorrência ficam em torno de
7% dos pacientes submetidos à terapia com benzoni-
dazol, em geral quando se ultrapassa a dose diária de
300mg. Neste caso, o paciente pode apresentar um au-
mento da sensibilidade à dor nas extremidades dos dedos
ao cortar as unhas e ao lavar as mãos com água fria30.

Diante das reações colaterais dos fármacos usados no
tratamento etiológico da infecção chagásica, é necessária
uma cuidadosa atenção para a adequação da dose dos
medicamentos e o manejo de reações adversas que ocor-
rem em cerca de 20% a 60% dos pacientes tratados na
fase crônica com gravidade variável28,31.

Sintomas como a depressão da medula óssea, seguida
de neutropenia, agranulocitose e púrpura trombocitopê-
nica é um efeito adverso raro que pode ser induzido pelo
benzonidazol32. Recomenda-se, por esse motivo, realizar
o hemograma antes de iniciar o tratamento e nos dias 10º,
20º, 37º e 52º depois de iniciada a terapia da fase aguda.
Dessas alterações, a neutropenia é a mais frequente. Na
agranulocitose, os primeiros sintomas observados são
faringite e febre. Os sintomas precursores da púrpura
trombocitopênica são petéquias e hemorragias na muco-
sa oral. Essas reações devem desaparecer quando a dose
é reduzida ou o tratamento é interrompido33,34.

Nas crianças, os efeitos adversos destes fármacos
podem manifestar-se de maneira bem tolerada. Em um
acompanhamento realizado no Brasil, com crianças na
faixa etária de 7 a 12 anos, portadores da DC crônica, o
tratamento foi suspenso em uma única criança com pre-
sença de rash cutâneo moderado. Reações neuroperifé-
ricas, hematológicas e hepáticas não foram observadas
nas crianças, que foram tratadas benzonidazol. Observa-
ram que 33% dos casos abandonaram o tratamento e
menos de 5% dos participantes apresentaram reações
adversas como erupção cutânea, prurido, náuseas, ano-
rexia, cefaleia, dor no estômago e artralgia35.

Outro estudo foi realizado na Argentina, com 45 cri-
anças na faixa etária de 2 a 13 anos tratadas com Nifur-
timox (10-15mg/kg/dia) em três tomadas durante 30 a 90
dias, na dose máxima de 480mg/dia, observaram que em
53% não houve sinais de toxicidade atribuída ao nifur-
timox e 22% manifestaram transtornos gastrointesti-
nais36.

No Estado do Ceará, foi realizado um estudo entre
janeiro de 2005 a abril de 2006, onde foram acompa-
nhados 32 pacientes portadores de infecção chagásica
crônica, em tratamento com benzonidazol, de ambos os
sexos com idade entre 23 a 58 anos. Destes, apenas qua-
tro (12,5%) não apresentaram reações adversas, enquan-
to que 28 (87,5%) que apresentaram algum tipo de rea-
ção adversa em algum momento do tratamento; 25%
tiveram o tratamento suspenso e 75% dos pacientes fina-
lizaram o tratamento. Foram identificadas diferentes

reações adversas, onde os sintomas relatados com maior
frequência pelos pacientes foram prurido (50%), pares-
tesias (43,8%), astenia (37,5%), rash cutâneo (31,3%) e
descamação da pele (25%)37.

Resistência aos fármacos
Por serem os únicos medicamentos de eficácia com-

provada, persistem até hoje pesquisas para avaliar o ín-
dice de cura de animais experimentalmente infectados
com cepas e isolados de T. cruzi, com destaque para os
trabalhos que visam observar a influência da variabili-
dade genética do parasito sobre o tratamento. Segundo o
Consenso em DC38 o parasito está dividido em linhagens
genéticas (Unidades de Tipagem Distintas – DTU) no-
meadas de TcI a TcVI, que vem sendo estudadas há
tempos atrás. Brener, Costa e Chiari (1976)39 observou
determinada heterogeneidade de algumas cepas de T.
cruzi frente ao tratamento. Porém, Andrade et al (1985)40

foram os primeiros a demonstrar associação entre a re-
sistência ao tratamento com benzonidazol e nifurtimox
com aspectos biológicos do parasito. Em seguida, Filardi
& Brener (1987)41 estudando a suscetibilidade in vivo a
estas drogas em cepas de diferentes hospedeiros e ori-
gens geográficas, obtiveram um amplo gradiente de cura
que variou de 0 a 100% e relataram que as cepas de ori-
gem silvestre, mesmo sem contato prévio, apresentavam
resistência natural à droga. Toledo et al (1997)42 também
verificaram variação na suscetibilidade in vivo ao ben-
zonidazol de cepas de T. cruzi obtidas no Estado do Pa-
raná, tanto do ciclo silvestre quanto do ciclo doméstico.
Estudos mais recentes mostraram que estoques de TcI
apresentam alta resistência aos fármacos testados (ben-
zonidazol e itraconazol), e que os TcII eram parcialmen-
te resistentes a sensíveis ao tratamento43. Quando em-
pregadas técnicas moleculares aos métodos de controle
de cura, Teston et al (2013)44 observou que independente
da DTU estudada (TcI, TcII e TcIV) havia cepas resis-
tentes, parcialmente resistentes e sensíveis ao benzoni-
dazol, independente da origem geográfica ou fonte de
isolamento. Destacando o fato de que as linhagens gené-
ticas do parasito pode apresentar cepas monoclonais e
policlonais que influenciam e determinam resultados
terapêuticos tão discrepantes.

4. CONCLUSÃO
A DC atinge áreas endêmicas e não-endêmicas em

uma abrangência globalizada. Apesar de descoberta há
mais de um século, pouco se conhece a respeito desta,
com relação aos aspectos biológicos do parasito, ciclos
de transmissão, manifestações clínicas, e principalmente
quanto ao tratamento e cura dos infectados.
Por tratar-se de uma doença negligenciada prevalente em
países em desenvolvimento e subdesenvolvidos com
precariedade sanitária, ambiental, econômica e social,
pouco se tem feito para beneficiar os pacientes com DC.
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Exacerbada pelo pequeno apoio financeiro destinado as
pesquisas e pouco sucesso nos resultados obtidos daque-
las em andamento, o tratamento e cura da DC tornou-se
um sério problema de saúde pública.
Frente a este fato, e de que apenas duas drogas estão
disponíveis para o tratamento da DC, e que estas apre-
sentam baixos índices de cura, principalmente na fase
crônica da infecção; elevada toxicidade e número de
reações adversas, baixa adesão terapêutica, bem como
perfis de resistência ao tratamento relacionados a hete-
rogeneidade do parasito, destaca-se a necessidade de
desenvolvimento de novas drogas sintéticas e derivados
naturais, bem como, o emprego de doses terapêuticas
mais eficazes e menos tóxicas, associação de drogas
existentes para tratamento com drogas de efeito cardíaco
e digestivo, com o intuito de minimizar e solucionar este
problema de saúde pública que acomete pessoas em todo
o mundo.
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RESUMO
As indústrias farmacêuticas têm impulsionado o mercado
farmacêutico e representam uma importante fonte econômica
deste setor. A necessidade de desenvolvimento de métodos de
controle e gestão da qualidade tem se colocado como um fator
de melhoria da competitividade e permanência das indústrias
em seu setor de atuação. Nesse sentido, a realização do controle
de qualidade nas indústrias farmacêuticas é de suma impor-
tância para assegurar a qualidade, segurança, eficácia e credi-
bilidade dos seus medicamentos junto ao mercado consumidor.
Este trabalho descreve as normas de controle de qualidade,
boas práticas de fabricação e as principais ferramentas de
qualidade disponíveis para auxiliar o processo de implantação
de um sistema de qualidade na indústria farmacêutica. Uma
vez que a busca constante pela qualidade constitui uma ferra-
menta importante na conquista da credibilidade, solidez e
destaque no mercado consumidor.

PALAVRAS-CHAVE: Indústria farmacêutica, controle de
qualidade, boas práticas de fabricação.

ABSTRACT
The pharmaceutical industries have driven the pharmaceutical
market and represent an important economic source of this sector.
The need for developing methods of control and quality manage-
ment has been placed as a factor in improving the competitiveness
and permanence of industries in its sector of activity. In this sense,
the realization of quality control in the pharmaceutical industries is
of paramount importance to ensure the quality, safety, effective-
ness and credibility of your medicines with the consumer market.
This paper describes the standards for quality control, good manu-
facturing practices and the main quality tools available to assist the
process of implementing a quality system in the pharmaceutical
industry. Once the constant search for quality constitutes an im-
portant tool in the conquest of the credibility, soundness and
prominence in the consumer market.

KEYWORDS: Pharmaceutical industry, quality control, good
manufacturing practices.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente as indústrias farmacêuticas vêm impul-

sionando o mercado farmacêutico, representando uma

importante fonte econômica deste setor1. Esse ramo far-
macêutico sofreu grandes alterações nos últimos anos.
Com a globalização intensiva e com o aumento da com-
petitividade, as indústrias farmacêuticas buscam vencer
novos desafios para se destacar no mercado global. As-
sim, a satisfação e confiança do consumidor são fatores
importantes que tem recebido cada vez mais atenção
durante a produção do medicamento2.

Em face disso, a realização do controle de qualidade
nas indústrias farmacêuticas é de suma importância para
assegurar a qualidade, segurança, eficácia e credibilidade
dos seus medicamentos junto ao mercado consumidor. E,
a fim de garantir esses requisitos durante a fabricação de
seus produtos, as indústrias farmacêuticas necessitam
cumprir as determinações impostas pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (ANVISA), definidas pela
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 17, de 16 de
abril de 2010, que dispõe que dispõe sobre as Boas Prá-
ticas de Fabricação de Medicamentos de uso humano3.

De fato, o controle de qualidade nas indústrias far-
macêuticas tornou-se parte do processo industrial, po-
dendo, inclusive, ser considerada a etapa mais importan-
te da fabricação de um medicamento2.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi revisar
as normas de controle de qualidade das indústrias far-
macêuticas. Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica,
realizada através de levantamento de referencial biblio-
gráfico em livros, revistas, periódicos e sites de literatura
científica referentes ao assunto proposto. Após a coleta
nestas bases, as informações foram selecionadas, discu-
tidas, interpretadas e descritas no texto.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Pesquisa bibliográfica realizada nas bases de dados

SciELO, LILACS, PUBMED e MEDLINE, com as se-
guintes palavras-chave: indústria farmacêutica, controle
de qualidade e boas práticas de fabricação. Com a utili-
zação desta metodologia, foi possível analisar uma po-
pulação de 35 artigos que foram selecionados para o
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estudo e que constituíram a amostra utilizada nesta revi-
são. Os critérios de inclusão deste estudo foram feitas
por publicações do tipo artigos científicos disponíveis na
íntegra e com acesso eletrônico livre, livros e disserta-
ções com a abordagem da importância do controle de
qualidade na indústria farmacêutica, no qual foram utili-
zados para os estudos artigos em português e inglês.

3. DESENVOLVIMENTO
A indústria farmacêutica

A indústria farmacêutica é um estabelecimento res-
ponsável pela produção de medicamentos. Além disso,
exerce a atividade de pesquisa, desenvolvimento, co-
mercialização e distribuição de medicamentos4.

O processo de fabricação e comercialização de me-
dicamentos ocorre somente após um longo processo, que
pode envolver alguns meses ou anos de pesquisas, testes
e investimentos. Em média, leva-se dez anos e um custo
de bilhões de reais para o desenvolvimento de um medi-
camento. Esse longo processo e esse alto custo é uma
necessidade da comprovação por meio de ensaios da
eficácia e segurança do medicamento. Consequente-
mente, todo este custo está embutido no preço final do
medicamento que chega ao mercado consumidor1.

É importante salientar que de um total de cinco a dez
mil moléculas que exibem potencial terapêutico, apenas
250 são avaliadas em ensaios pré-clínicos, e dessas,
apenas cinco serão analisadas clinicamente, resultando
em apenas uma ao mercado farmacêutico, após aprova-
ção e registro para uso terapêutico. A maioria dessas
moléculas é dispensada ao longo dos ensaios devido aos
efeitos tóxicos causados à saúde1.

O surgimento das indústrias farmacêuticas ocorreu
no final do século 19 e início do século 20, contudo, as
descobertas mais relevantes ocorreram nas entre os sé-
culos 20 e 30. No Brasil, a indústria farmacêutica surgiu
no período de 1890 e 1950, mais tardiamente quando
comparados aos países europeus, que nessa época já
tinham avanços notáveis5.

Atualmente, a indústria farmacêutica mundial é
composta por mais de 10 mil empresas, espalhadas em
onze países, sendo os Estados Unidos o maior produtor e
consumidor desse mercado1. É um setor oligopolista,
visto que apenas oito indústrias farmacêuticas são res-
ponsáveis por cerca de 40% do faturamento mundial1,6.
No Brasil, atualmente, existem cerca de 396 indústrias
farmacêuticas. A maioria dessas empresas está localizada
na região sudeste e gera aproximadamente 50.000 em-
pregos diretos e 250.000 empregos indiretos7.

É importante ressaltar que as indústrias farmacêuti-
cas crescem, nos dias atuais, tanto financeiramente
quanto do ponto de vista da qualificação dos farmacêu-
ticos e funcionários, da qualidade dos medicamentos
produzidos, da modernidade e da segurança que estas

transmitem à população1.
Controle de qualidade

A realização do controle de qualidade nas indústrias
farmacêuticas é de extrema importância para que a qua-
lidade, segurança, eficácia e credibilidade dos seus pro-
dutos sejam asseguradas junto à população que irá con-
sumir estes medicamentos8,9.

O conceito de controle de qualidade é definido como
o conjunto de operações (programação, coordenação e
execução) com o objetivo de verificar e assegurar que os
produtos estejam dentro dos padrões de qualidade exi-
gidos, sempre através de algum tipo de análise e medi-
ção10. Este termo diz respeito ao processo de constante-
mente se tentar fabricar um medicamento perfeito de
acordo com um conjunto de normas cuja implementação
sugere a obrigação de um empenho organizado de todos
os funcionários, a fim de evitar ou eliminar erros em
cada uma das fases da produção11.

As principais vantagens do controle de qualidade in-
cluem a otimização de processos, redução de tempo e
desperdícios, padronização de procedimentos, qualidade
do ambiente, dos insumos utilizados e dos produtos fi-
nais. Contudo, os deveres da indústria farmacêutica para
com a população estão muito além deste conceito. Ga-
rantir a qualidade contínua aliada a um serviço adequado
e a um custo acessível se faz necessário12. Além disso, a
credibilidade do medicamento industrializado exige a
qualificação do profissional responsável, modernidade
das indústrias, qualidade dos serviços e segurança dos
produtos13.

O processo de fabricação na indústria farmacêutica
utiliza produtos diversos, vários funcionários e máquinas
complexas, na maioria das vezes associadas a cadeias
automatizadas. Podem compreender diversas etapas que
são executadas em laboratórios distintos. Compreendem
os laboratórios microbiológico, físico-químico, materiais
de embalagem, controle em processo e laboratório de
análises que demandam: locais adequados, pessoal qua-
lificado e recursos materiais. E, para garantir a qualidade
e segurança de seus produtos, a indústria farmacêutica
deve ter implantada uma política de Gestão da Qualidade
Farmacêutica, na qual o controle de qualidade de seus
produtos, desde os insumos e matérias-primas utilizadas
até os produtos finalizados devem ser avaliados14.

A fabricação de um medicamento requer um conjun-
to de diversas tecnologias. É necessária durante as etapas
do processo, a realização de vários ensaios que compro-
vem a qualidade do produto e, é nesse momento que os
funcionários da área de controle de qualidade atuam.
Estes ensaios são realizados a partir do momento em que
a matéria-prima chega à indústria, onde se verifica a
identidade e a pureza da matéria-prima, impedindo a
probabilidade de medicamento falsificado.  No decorrer
das demais etapas de produção, são feitos outros ensaios
que servem como controle do processo. Por fim, são
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realizados mais ensaios que aferem desde a embalagem
até a dose exata do princípio ativo14.

Adicionalmente, são atribuições do controle de qua-
lidade na indústria farmacêutica: desenvolver, constituir,
alterar e treinar metodologias analíticas e operações de
laboratório fundamentadas em referências oficialmente
reconhecidas e realização de estudos internos de valida-
ção de métodos; monitorar os aparelhos da empresa;
determinar especificações escritas todos os produtos
utilizados (matéria-prima, materiais de embalagem,
produtos intermediários e produtos acabados); emitir
certificados de análise e laudos analíticos, desenvolver e
aplicar programas internos de auditoria, organizacionais
e de documentação15.

Boas Práticas de Fabricação
A fabricação de medicamentos tem exigido um es-

forço significativo das indústrias farmacêuticas no sen-
tido de se adequar às normas e procedimentos legais
relativos à garantia e ao controle de qualidade. A quali-
dade e a segurança dos medicamentos industrializados é
garantida devido à necessidade do cumprimento das de-
terminações impostas pela Anvisa, sendo que as últimas
obrigatoriedades estão definidas pela RDC nº 17, de 16
de abril de 2010, que dispõe sobre as Boas Práticas de
Fabricação de Medicamentos de uso humano3.

A Resolução RDC nº 17/2010 estabelece os requisi-
tos mínimos de Boas Práticas de Fabricação de Medica-
mentos (BPF) em estabelecimentos fabricantes de medi-
camentos a serem observados em todas as operações
envolvidas na fabricação desses produtos3.

Define-se o conceito de BPF como um conjunto de
normas obrigatórias que estabelecem e padronizam pro-
cedimentos e conceitos de boa qualidade para produtos,
processos e serviços, visando atender aos padrões míni-
mos estabelecidos por órgãos reguladores governamen-
tais nacionais e internacionais, cuja obrigação é zelar
pelo bem-estar da sociedade16.

Assim, um sistema de garantia de qualidade deve as-
segurar que os requisitos da BPF sejam realizados. Estes
requisitos abrangem o desenvolvimento, produção, con-
trole de qualidade, definições de responsabilidades, rea-
lização dos controles necessários nas diversas etapas do
processo produtivo, calibração de equipamentos, valida-
ção de processos, bem como a determinação de um sis-
tema de logística para certificar-se que os medicamentos
e insumos sejam armazenados, distribuídos e manipula-
dos, de maneira a garantir a qualidade ao longo de todo o
prazo de validade dos mesmos. Além disso, é imprescin-
dível a execução de autoinspeções regulares, que avali-
em a efetividade e o cumprimento do sistema de garantia
da qualidade17,18.

O treinamento dos funcionários das indústrias far-
macêuticas também é um aspecto importante da BPF, os
quais devem atender a vários objetivos, tais quais: mi-

nimização de erros, envolvimento no trabalho, capaci-
dade de resolução e prevenção de problemas, melhora na
motivação e na comunicação. Como resultado, verifi-
ca-se um aumento da qualidade de produtos, aumento de
produtividade e redução de custos operacionais16,19.

Com o avanço da ciência e tecnologia é indispensá-
vel que todo e qualquer medicamento cumpra os requi-
sitos básicos essenciais: segurança, eficácia, e qualidade.
A segurança está relacionada com os efeitos colaterais
que o medicamento possa vir a causar no paciente, a
eficácia relaciona-se à farmacologia do medicamento no
paciente e a qualidade visa o controle do medicamento,
envolvendo vários testes e ensaios20.

A fim de garantir os requisitos básicos essenciais dos
medicamentos industrializados, a BPF estabelece parâ-
metros de qualidade como elaboração e implantação de
procedimentos operacionais, observação da estrutura
organizacional, adequação das áreas físicas, treinamento
para auto-inspeção e de funcionários, preparação do
manual de gestão de qualidade, orientação das medidas
preventivas para contaminações cruzadas, entre outros3.

Programa Lean Management
Atualmente, as empresas têm enfrentado um novo

paradigma de atender imediatamente às exigências do
cliente (rapidez e qualidade) e ao critério flexibilidade. E,
diante da competitividade, as organizações são obrigadas
a entregarem seus produtos e serviços de forma rápida e
eficaz. Nesse sentido, para enfrentar estes desafios e
alcançar seus objetivos, muitas empresas estão buscando
aplicar o programa Lean Management21.

Na indústria farmacêutica, onde o rigor no processo
de pesquisa e controle do processo de produção prevale-
ce, o Lean Management tem sido uma direção de atua-
ção como método de concretização de uma série de boas
práticas implantadas anteriormente (ISO 9000, ISO 1400,
TQC, entre outras)22.

Monteiro-Júnior e Salomão (2010) ressaltam em seu
artigo que a implementação do programa Lean Mana-
gement traz uma agregação de valores como a motivação,
a valorização e a diluição dos esforços de melhorias,
acarretando na liderança de mercado e cobrindo a con-
corrência local e global. Ainda, segundo os autores, o
programa Lean Management busca trazer benefícios
significativos, servindo como base para alcançar a redu-
ção e eliminação de perdas e a melhoria contínua e,
consequentemente, a redução do custo, melhoria na qua-
lidade dos processos, produtos e serviços e principal-
mente a satisfação do cliente21.

Ainda, Monteiro-Júnior & Salomão (2010) destacam
que para alcançar os benefícios que o programa traz, são
necessários investimentos em curto, médio e longo prazo,
além da liderança dos seus gerentes. Em contrapartida, o
retorno de tais investimentos ocorre em curto e longo
prazo. Ressaltam ainda que todo trabalho deve ser deta-
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lhadamente especificado quanto a conteúdo, sequência,
andamento e resultado, uma vez que a padronização ri-
gorosa permite que qualquer erro seja imediatamente
visível; que a conexão entre os funcionários seja unifor-
mizada e direta; que a linha de montagem de cada pro-
duto ou serviço seja simples e direta; e, que qualquer
melhoria a ser realizada seja feira de acordo com o mé-
todo científico do programa. Além disso, os autores des-
tacam que os funcionários são os recursos mais impor-
tantes da empresa, uma vez que a maneira como eles se
relacionam definem se o programa terá ou não sucesso.
Assim, é importante que a organização esteja unida,
compartilhando os mesmos valores, metas e objetivos21.

O programa Lean Managementtem por objetivo a
redução de desperdícios, tanto em tempo quanto em ma-
teriais, através de ferramentas como Seis Sigma, 5s,
Pensamento Lean e melhoria na qualidade de vida22.

Programa Seis Sigma
O programa Seis Sigma surgiu no ano de

1987quando profissionais da empresa Motorola inicia-
ram estudos para melhorar o desempenho da variabili-
dade dos processos de produção, enfatizando o conceito
de melhoria contínua, uma vez que a Motorola buscava
resolver o significante aumento de reclamações relacio-
nadas à ocorrência de falhas nos produtos eletrônicos
manufaturados, dentro do período da garantia. Diante
disso, essa nova abordagem proposta, o Seis Sigma,
atingiu um alto desempenho de produtos livres de defei-
tos, aumentou a confiabilidade do produto final e a re-
dução de perdas23.

Após, várias empresas adotaram o programa Seis
Sigma, entretanto, o caso mais notório, foi da empresa
General Eletric, em 1996, que atingiu um crescimento
considerável na margem de lucro operacional, conquis-
tando a posição de uma das empresas mais
bem-sucedidas dos Estados Unidos24.

No Brasil, o programa Seis Sigma foi implantado
inicialmente pelo Grupo Brasmotor em 199725.

O programa Seis Sigma tem por objetivo reduzir de
maneira contínua a variação nos processos de produção,
de maneira a eliminar os defeitos ou falhas nos produtos
e serviços. É uma prática de gestão, que visa melhorar a
rentabilidade das empresas, aumentar a participação de
mercado e diminuir custos e otimizar as operações. A
aplicação desse programa acontece com o auxílio de
várias ferramentas para a identificação, análise e solução
dos problemas, com acentuado embasamento na coleta e
tratamento de dados, e com suporte estatístico. Para a
obtenção do sucesso do Seis Sigma, o fator-chave é a
participação e o comprometimento de todo o pessoal da
empresa23.

A principal etapa do Seis Sigma é a sua implementa-
ção, uma vez que existem alguns aspectos que são es-
senciais no processo de introdução do programa. Dentre

os principais fatores que asseguram a eficácia do Seis
Sigma, destacam-se o comprometimento da gerência, a
mudança cultural, a motivação de todos os funcionários
da organização, infraestrutura organizacional adequada,
a seleção e o gerenciamento dos projetos, o entendimen-
to e execução dos métodos ou processos de melhorias e a
utilização de técnicas e ferramentas recomendadas para
assegurar a conquista dos objetivos propostos e a sus-
tentação do programa23.

A indústria farmacêutica em relação às indústrias de
outros setores ainda está engatinhando em relação à im-
plementação do programa Seis Sigma. Contudo, este
programa vem sendo cada vez mais aplicado, uma vez
que esta ferramenta auxilia na redução de custos bem
como na melhoria dos processos industriais, permitindo
a obtenção de lucro nesse ramo ultracompetitivo23.

Guimarães et al. (2006) abordaram em seu artigo a
execução de um projeto Seis Sigma em uma indústria
farmacêutica. Essa empresa buscou a implantação do
Seis Sigma principalmente no setor de produção de en-
zima, pois havia um alto índice de contaminações dos
lotes de fermentação, o que estava acarretando grandes
prejuízos para a empresa. Segundo os autores, as princi-
pais barreiras encontradas no decorrer do projeto foram:
a dificuldade em rastrear dados, pois os mesmos não
eram armazenados em um banco de dados; e, o costume
das pessoas em tomar decisões baseadas em “achismos”
e sentimentos, com pouco planejamento e buscando a
solução dos problemas na base da tentativa e erro. Con-
tudo, de acordo com os resultados, os autores observa-
ram que a mudança cultural causada pela implantação do
programa foi significativa, uma vez que as pessoas en-
volvidas passaram a trabalhar de forma mais estruturada,
buscando resultados mensuráveis e alinhados com a es-
tratégia da empresa26.

Programa 5s
O programa 5s contribui para aprimorar a adminis-

tração do tempo e maximizar os processos produtivos do
cotidiano. É um processo que visa organizar o local de
trabalho, mantê-lo limpo e arrumado, bem como manter
condições de saúde, higiene e autodisciplina necessária
para se realizar um trabalho com qualidade. Busca pro-
mover a disciplina na empresa através da consciência e
responsabilidade de todos os funcionários, de maneira a
tornar o ambiente mais agradável, seguro e produtivo27.

Os principais objetivos do programa 5s compreende
aumentar a produtividade do trabalho através de mu-
danças comportamentais, incorporando à cultura exis-
tente, novos hábitos, valores e costumes27.

O programa 5s foi criado por japoneses e consiste em
cinco diferentes fases, que se iniciam com a letra
“s”:seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke, que foram
adaptados para a língua portuguesa na forma de cinco
sensos27:
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- 1°s (seiri) - senso de utilização: classifica e descarta
sistematicamente itens que não são necessários na orga-
nização;

- 2°s (seiton) – senso de ordenação: organiza os itens
necessários de uma maneira sistemática e arrumada, para
quequalquer pessoa possa localizar facilmente;

- 3° s(seiso) – senso de limpeza: limpa e inspeciona o
local de trabalho cuidadosamente, para que não haja
sujeira no chão, máquinas e equipamentos,

- 4° s (seiketsu) – senso de saúde e higiene: trans-
forma o ambiente em um local de trabalho sempre favo-
rável à saúde e higiene;

- 5° s (shitsuke) – senso de disciplina: funcionários
são treinados continuamente, de maneira que o programa
5s seja um hábito, transformado num modo de vida.

Cada um dos cinco sensos constitui uma etapa da
metodologia que evolui e culmina no alcance dos requi-
sitos pré-estabelecidos e sua manutenção28.

O referencial bibliográfico é bem escasso em relação
à implantação do programa 5s na indústria farmacêutica.
Contudo, Pertence & Melleiro (2010), avaliaram a im-
plantação do programa 5S em um hospital universitário
da USP e verificaram que as medidas preconizadas pela
sua adoção despertaram o interesse dos colaboradores
pela temática qualidade. E, essa gestão da qualidade po-
de influenciar diretamente no modo de agir dos profis-
sionais de saúde, em busca da eficiência e da eficácia de
seus processos de trabalho. Outro aspecto positivo foi à
possibilidade de interação entre as diversas áreas do
hospital e a articulação com outros programas de quali-
dade adotados pela universidade28.

Coelho et al. (1999) implantaram o programa 5s em
uma rede estadual de ensino para auxiliar no gerencia-
mento da alimentação escolar. Os resultados evidencia-
ram que o programa 5s foi uma ferramenta eficaz no
processo de gerenciamento da alimentação escolar.
Contudo, considerando que o programa 5s visa mudar a
maneira de pensar das pessoas, os autores ressaltam a
importância do monitoramento periódico nas escolas,
para preservar as alterações conquistadas e direcionar as
ações a fim de obter melhorias em pontos críticos29.

Adicionalmente, Vanti (1999) analisou a aplicação do
programa 5s em uma biblioteca universitária e observou
que foi possível, em um contexto de recursos escassos,
encontrar soluções originais, alcançando substancial
melhoria na prestação dos serviços aos usuários e crian-
do um clima de confiança, autodisciplina, responsabili-
dade e qualidade no local de trabalho30.

Melhoria na qualidade de vida e ISO 9001
A manutenção dos resultados alcançados através de

qualquer programa de boas práticas de gestão está intei-
ramente relacionada com a melhoria da qualidade de
vida dos funcionários envolvidos no processo. Portanto,
é de suma importância que os projetos de melhoria con-

tínua gerados, também visem à melhoria do bem estar,
saúde ocupacional, meio ambiente e segurança na em-
presa21.

Adicionalmente, para garantir a melhoria da quali-
dade de vida dos funcionários e para comtemplar a sa-
tisfação do mercado consumidor, é fundamental que a
indústria farmacêutica se adequem aos itens estabeleci-
dos pela Norma ISO 9001/00, garantindo assim um sis-
tema mais seguro e eficiente31.

A ISO 9001 (International Standards Organization)
refere-se a um conjunto de normas que orientam a im-
plantação de sistemas de garantia da qualidade e são
aceitas na maioria dos países.Baseia-se em oito princí-
pios de gestão32:

1. Cliente: atender e superar suas expectativas;
2. Liderança: instituir um ambiente interno receptivo

às alterações de rotina e de cultura dos colaboradores;
3. Pessoal: interdisciplinaridade, onde todos os níveis

hierárquicos devem estar envolvidos;
4. Abordagem de processo: gerenciamento e contro-

le;
5. Abordagem sistêmica: identificar, compreender e

gerenciar os processos e suas inter-relações;
6. Melhoria contínua: objetivo constante de desem-

penho global;
7. Factual: avaliação constante dos dados e informa-

ções;
8. Fornecedores: interdependência e fortalecimento

da relação com fornecedores, cujos benefícios recíprocos
elevam o valor agregado dos dois lados.

A ISO foi criada em 1946 por representantes de 25
países com a finalidade de facilitar, em nível mundial, a
coordenação e a unificação de normas industriais, pro-
movendo o desenvolvimento da padronização e de ati-
vidades correlacionadas. A ISO envolve interesses de
usuários, produtores, governos e da comunidade cientí-
fica no desenvolvimento de normas internacionais. Essas
normas têm um papel de suma importância no mundo
globalizado visto o seu reconhecimento internacional.
Exibem consenso mundial sobre gestão, constituindo
junto com outras normas os denominados sistemas de
gestão integrados, que influenciam diretamente a rotina
de todas as empresas33.

A ISO tem por finalidade padronizar em nível mun-
dial as normas técnicas relacionadas à qualidade. Os
principais objetivos dessa certificação estão centrados no
maior potencial competitivo, devido à melhoria da pro-
dutividade, retorno financeiro e aprimoramento das ati-
vidades produtivas por meio da revisão dos procedi-
mentos utilizados nos processos33.

A indústria farmacêutica se beneficia com a implan-
tação da ISO, uma vez que favorecem as exportações, a
comunicação entre vendas e produção, a integração dos
setores de logística e, principalmente, diferencia diante
da concorrência, colocando a indústria farmacêutica nos
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padrões internacionais32.
Um estudo realizado por Viegas (2000) teve por ob-

jetivo elaborar a implementação de um sistema integrado
de gestão para a qualidade e meio ambiente, com vistas à
certificação pelas normas ISO 9001 em uma indústria
farmacêutica fabricante de soluções parenterais. A em-
presa em estudo possui certificado de BPFs pela Vigi-
lância Sanitária do Ministério da Saúde. Neste estudo de
caso, observou-se que vários dados do sistema de quali-
dade já foram estabelecidos, visto a indústria ser certifi-
cada pelas BPF. Após a conclusão do planejamento,
concluiu-se que a implantação de um sistema integrado
acarretou vantagens em termos de otimização de recur-
sos, assim como motivação para integração da gestão da
indústria. Os benefícios alcançados foram desde a redu-
ção de custos de treinamentos, auditorias internas, certi-
ficações, até a disponibilização mais racional dos recur-
soshumanos34.

Adicionalmente, Fonseca (2009) avaliou em seu es-
tudo a implementação de um sistema integrado de gestão
em uma indústria de insumo farmacêutico certificada
com as BPFs usando como diretrizes as normas ISO
9001. Os resultados mostraram que foi possível essa
implantação em etapas e observou-se a melhoria contí-
nua nas áreas que foram dedicadas35.

4. CONCLUSÃO
Diante do exposto acima, podemos verificar que o

controle de qualidade na indústria farmacêutica é uma
arma poderosa contra a concorrência, visto que superar
seus níveis de excelência exige uma atitude distinta em
relação à qualidade, para a qual a melhoria contínua é
essencial.

Todo esse processo é de suma importância, uma vez
que qualquer falha no processo de desenvolvimento de
um medicamento pode resultar em graves danos para a
saúde da população, bem como para a própria indústria
fabricante, devido ao impacto negativo que causa frente
ao mercado consumidor. Assim, os requisitos de quali-
dade de um medicamento estão inteiramente relaciona-
dos com a maneira com que são executados os procedi-
mentos operacionais dentro da indústria farmacêutica.
Com base nisso, existem diversas técnicas e ferramentas
de qualidade disponíveis para auxiliar o processo de im-
plantação de um sistema de qualidade na empresa.

Contudo, cabe ressaltar que não existe um processo
de gestão de qualidade pronto, uma vez que cada indús-
tria farmacêutica tem suas características próprias e as
soluções variam de uma empresa para outra. Deve-se
também saber previamente quais são os objetivos a se-
rem alcançados e a realidade da indústria, adotando es-
sas necessidades como ponto de partida para se deter-
minar qual o melhor programa a ser implantado.
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RESUMO
No Brasil, o conhecimento sobre a dimensão da violência
familiar é ainda escasso. A violência reconhecida mundial-
mente como uma questão social, traz repercussões físicas,
emocionais e sociais, atingindo um vasto número de pessoas.
Abordar o tema violência doméstica, seus sinais clínicos e
psicológicos, conhecer as variações de comportamento no
paciente infanto-juvenil e analisar a atuação do cirur-
gião-dentista diante da possibilidade de maus tratos, por
meio de uma revisão bibliográfica. A revisão de literatura
utilizou as palavras-chave violência doméstica, maus-tratos,
negligência, odontologia, nas bases de dados Medline,
EBSCO, Pubmed, Scielo e Lilacs, além de livros, monogra-
fias e dissertações. É fundamental o conhecimento dos si-
nais e sintomas da violência infanto-juvenil pela equipe de
saúde bucal, a fim de adotarem as medidas preconizadas
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente1, efetuando a
denúncia dos casos suspeitos e/ou confirmados, minimi-
zando as sequelas da violência doméstica para esta faixa
etária.

PALAVRAS-CHAVE: Violência doméstica, maus-tratos
infantis, negligência, Odontologia.

ABSTRACT
In Brazil, knowledge about the amplitude of the domestic vio-
lence is scarce. The violence is world wide recognized as a
social issue that brings physical, emotional and social conse-
quences to a vast number of people. Address the domestic
violence theme, its clinical and psychological signs, to know
behavior variations in the child and juvenile patient and analyze
the role of the dentist surgeon when facing the possibility of
mistreatment through a literature review. The literature review
was conducted with the keywords domestic violence, child
abuse, neglect and dentistry in the database of Medline, EB-

SCO, Pubmed, Scielo, and Lilacs, along with books, term pa-
pers and dissertations. It is vital for the oral health team to know
the signs and symptoms of child and juvenile violence in order
to adopt the measures advocated by the Child and Adolescent
Statute and denunciate the suspected and confirmed cases, thus
minimizing the sequels of the domestic violence for this age
group.

KEYWORDS: Domestic violence, child abuse, neglect, den-
tistry.

1. INTRODUÇÃO
A violência na infância e na adolescência é conside-

rada grave problema social e de saúde pública, devido à
violação aos direitos humanos, com repercussões físicas,
emocionais e sociais, atingindo um vasto número de
pessoas.

Trata-se de um fenômeno complexo e multifatorial. A
violência contra crianças e adolescentes é considerada
complexa, vinculada a conflitos familiares de um núcleo
que tem papel essencial no desenvolvimento da criança,
devendo atuar nas funções de proteção, transmissão de
cultura, regras sociais, e relações de solidariedade, além
da manutenção das diferentes necessidades do indivíduo.

Por meio do Relatório Mundial sobre a violência e
saúde, a Organização Mundial da Saúde tornou público
que embora muitas vezes não gere sequelas graves ou
mortes, pode resultar em danos físicos, psicológicos e
sociais nos indivíduos que sofrem de abusos de forma
crônica, como é o caso da Violência Doméstica e que
atinge a população de crianças, mulheres e idosos.2

Segundo Silveira et al. (2005),3 44% dos casos estu-
dados de maus-tratos registrados no IML de Blumenau
(SC) em 2003, referentes a crianças e adolescentes,
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apresentavam localização na região de cabeça e pescoço,
área de fácil identificação para o cirurgião-dentista.
Esses dados são de fundamental importância nos casos
de suspeita de abuso infantil, pois podem orientar o pro-
fissional no momento do exame físico da criança ou
adolescentes a partir do conhecimento padrão de locali-
zação das lesões. A maioria dos cirurgiões-dentistas re-
latam ter capacidade de diagnóstico considerando prin-
cipalmente, os danos físicos associados aos comporta-
mentais, o que pode ser considerado adequado, porém,
para o diagnóstico da suspeita de maus tratos um con-
junto de informações deve ser trabalhado pelo profissio-
nal.

Ainda, Silveira et al. (2005)3 relataram que um
grande número de dentistas não efetivavam a denúncia
devido “à incerteza da suspeita”. Há necessidade de se
conscientizar os profissionais e também, melhor habilitar
os acadêmicos nas universidades para que estejam aptos
a identificar e denunciar os casos de suspeita de maus
tratos infantis, sendo um dever de observância legal para
os profissionais de saúde e educação. É obrigatório por
lei a notificação de situações suspeitas ou confirmadas
de maus-tratos envolvendo menores de idade para ór-
gãos competentes4, com pena de multa de três a vinte
salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência1.

2. MATERIAL E MÉTODOS
As bases de dados pesquisadas foram o Medline,

Pubmed, Scielo, EBSCO e o Lilacs, além de livros com
conteúdo históricos, monografias e dissertações. Foram
utilizadas as palavras chaves violência doméstica,
maus-tratos, negligência, Odontologia. A revisão biblio-
gráfica foi realizada entre os meses de março a agosto de
2014. Utilizou-se como critério de inclusão que os textos
abordassem especificamente o tema violência doméstica
contra crianças e adolescentes.

3. DESENVOLVIMENTO
Violência infantil

Maus tratos na infância abrange toda a ação ou
omissão que prejudique o bem estar, a integridade física,
psicológica, ou a liberdade e o direito do pleno desen-
volvimento infantil (ministério da saúde 2002). Pode ser
praticado por membros da família ou pessoas que se
aproximam do ambiente familiar5.

Minayo (2002)6 ressalta que a violência contra cri-
anças constitui-se em todo ato ou omissão de pais, pa-
rentes, outras pessoas e instituições capazes de causar
dano físico, sexual e ou psicológico à vítima. De um
lado, implica numa transgressão de poder-dever de pro-
teção do adulto e da sociedade em geral, e de outro a

negação do direito de crianças e adolescentes de serem
tratados como sujeitos e pessoas em condições especiais
de crescimento e desenvolvimento. Devido ao grande
número de agravos decorrentes da violência doméstica, é
imprescindível o estabelecimento de estratégias de in-
tervenção para o seu combate.

A violência pode ser considerada toda ação danosa à
vida e à saúde do indivíduo, caracterizada por
maus-tratos, podada da liberdade ou imposição da força.
Logo, a criança e o adolescente, por sua maior vulnera-
bilidade e dependência, são as maiores vítimas de atos
abusivos7.

Segundo a literatura3,5, grande parte da localização
dos casos de maus-tratos contra crianças e adolescentes,
se localizam na região de cabeça e pescoço, área de tra-
balho do cirurgião-dentista e assim de fácil identificação,
por sua capacidade de diagnóstico, no entanto a maioria
deles adota uma atividade passiva para denunciar, citan-
do as vezes como motivo “à incerteza da suspeita”.

O desconhecimento de que os casos de suspeita de-
vem ser denunciados aos órgãos competentes, sem que o
próprio profissional tenha a obrigação de comprová-la, é
relevante, pois há necessidade de se conscientizar os
profissionais e também, disseminar este conhecimento
nas universidades para que os acadêmicos estejam aptos
a identificar e denunciar os casos suspeitos, esclarecendo
que a denúncia não se constitui em infração ética, sendo
um dever de observância legal para os profissionais de
saúde, para viabilizar as providências dos órgãos com-
petentes. Outro aspecto importante é informar que a
identidade do profissional é preservada3.

Classificação de maus-tratos
Para Cavalcanti et al. (2000)8 e Franzin et al. (2013)5

os maus-tratos podem ser classificados em físicos, sexu-
ais, psicológicos e negligência, geralmente estão associ-
ados.

O abuso físico é a forma de agressão à criança mais
reconhecível, apresentando quadros clínicos de lesões
físicas ou falta de desenvolvimento.

Para Alves et al. (2003)9 o abuso sexual deixa de ser
relatado por outros membros da família tornando o di-
agnóstico difícil. Nem sempre são facilmente compro-
vados, podendo ser muito lesivos em termos psicológi-
cos ‘a esta faixa etária, podendo levar ao suicídio.

Em relação à violência psicológica, Franzin et al.
(2013)5 relatam que são ações que coloca em risco, ou
causam danos a evolução da criança e do adolescente.
Manifestando-se como agressões verbais, ou gestos que
visam amedrontar, humilhar a criança, estreitando sua
liberdade ou ainda privá-la do convívio social. Possui
um efeito imenso sobre a autoestima, podendo acarretar
personalidades vingativas e depressivas.

Jessee (1999)10 sugere que a negligência é a omissão
dos pais ou responsáveis pela criança, em prover as ne-
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cessidades básicas como alimentação, cultura, vestuário
e saúde.

Diagnóstico
De acordo com McDonald & Avery (1991)11 o den-

tista deve obter informações sobre a história de qualquer
lesão. Segundo Alves et al. (2003)9 o cirurgião-dentista,
em especial o odontopediatra, por atender crianças e
adolescentes, assistindo-as com cuidados durante a in-
fância e adolescência, podem identificar características
físicas e emocionais do abuso infantil.

O dentista e sua equipe devem observar a fisionomia
da criança, sua constituição corporal e estatura, seu an-
dar, interação com os pais e seus trajes12.  Caso haja
suspeita de violência, as inspeções extra e intra-bucal,
devem ser realizadas minuciosamente, para assim obter
o maior número de informações, em prol de um diagnós-
tico correto13.

Também, Fracon et al. (2010)14 relataram que pelo
fato de mais de 50% das lesões decorrentes de maus tra-
tos se situarem em regiões de cabeça, pescoço e cavida-
de oral os cirurgiões- dentistas se encontram em posição
privilegiada para a identificação das agressões das víti-
mas. No entanto ressaltou que os sinais básicos, às ve-
zes, passam despercebidos por desconhecimento profis-
sional.

Sinais e sintomas comportamentais
Pesquisadores sugerem que possíveis fatores de risco

quanto ‘a violência infanto-juvenil pode estar relaciona-
da à personalidade dos pais, como doenças (dependência
alcoólica, drogas ilícitas ou necessidades especiais), dis-
túrbios psíquicos (ansiedade, depressão, doença mental,
raiva), violência sexual, confronto com a lei, ou a ob-
servação ou vivência de violência transgeracional5.

Também despotismo de maternidade ou paternidade
na adolescência, parto precoce, gravidez malquista ou
não planejada, cuidados pré-natais desapropriado e o
fato de sobrecarregar com diversas funções e se não fo-
rem bem administradas, podem acarretar negligência15.

Ainda especificidades da criança podem propiciar a
sua vulnerabilidade aos maus-tratos como a pouca idade,
hiperatividade, deficiência física ou mental, comporta-
mento penoso, anormalidade congênitas, dificuldades de
aprendizagem, epilepsia ou filho adotivo.13 O ambiente
familiar, quando o pai ou a mãe são jovens, solteiro ou
há presença de conflitos conjugais, relacionamentos no-
vos, desestruturação familiar, pobreza e desemprego do
chefe da família16.

Minayo (2009)8 alega que a presença de negligência,
abandono e privação de cuidados quando ocorre com
crianças e adolescentes, os expõem a maus-tratos, des-
nutrição, retardo escolar, comportamentos hipoativos ou
hiperativos e uma gama de riscos de vida como queima-
duras, atropelamentos, ingestão de produtos de limpeza e

abusos sexuais.
Franzin et al. (2013)5 relatam que a violência domés-

tica pode deixar como sequelas lesões e traumas físicos,
agravos mentais, emocionais e espirituais, ansiedade,
depressão, pensamentos suicidas ou estresse
pós-traumático, impulsividade, agressão delinquência,
uso de substâncias químicas, comportamento sexual de
risco, hiperatividade, alterações de conduta na escola e
na comunidade, fobias, insônia e baixa autoestima.

Segundo Alves et al. (2003)9, a pele é a parte do
corpo mais atingida quando dos abusos físico sendo
contusões equimose, hematomas, presença de marcas
posteriores a surras com fios entre outras lesões.

Cavalcanti et al (2001)13 relataram que as equimoses
são encontradas em sua maioria na região de costas, ná-
degas e coxas. Em região intrabucal o autor ressaltou
contusões e lacerações de lábios, língua e mucosa oral e
ainda desvio de abertura e escaras e machucados nos
ângulos da boca. Para Becker et al. (1978)17, dentre as
injurias encontradas envolvendo a face, as contusões e
equimoses representam 66% das lesões, sendo que
abrasões e lacerações 28%.

Já Silva e Vieira (2001)18, ressaltam a importância da
verificação de infecções do complexo orofacial como
por exemplo: gonorreia, sífilis e herpes tipo II, relacio-
nados ao abuso sexual.

Naidoo (2000)19, em estudo com crianças maltratadas
na África do Sul, dos 300 casos avaliados verificou que
67% possuíam lesões na cabeça, na face, no pescoço e
na boca; a face era a parte do corpo mais agredida (41%),
tendo como região principal a bochecha.

Segundo Day et al. (2003)20, as agressões infantis
podem provocar alguns danos psicológicos, como por
exemplo pesadelos repetitivos, ansiedade, raiva, culpa,
vergonha, medo do agressor e de pessoa do mesmo sexo,
quadros fóbico-ansiosos e depressivos agudos, queixas
psicossomáticas, isolamento social e sentimentos de tor-
tura.

Considerações legais na odontologia com re-
lação ao código de ética

O profissional da saúde é obrigado por lei a notificar
situações suspeitas ou confirmadas de maus-tratos en-
volvendo menores de idade. O capítulo das infrações
administrativas, artigo 245, afirma que “deixar o médico
ou responsável pelo estabelecimento de atenção à saúde
de comunicar a autoridade competente os casos de que
tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirma-
ção de maus-tratos contra a criança ou o adolescente
pode acarretar uma pena de três a vinte salários de refe-
rência, aplicando-se o dobro em casos de reincidência4.

Estatuto da criança e do adolescente (ECA)
O Estatuto da Criança e do Adolescente1 foi criado

em 13 de julho de 1990 com intuito de assegurar-lhes os
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direitos fundamentais da pessoa humana e determinar o
dever da família, sociedade e do poder público de garan-
tir com prioridade a efetivação dos direitos referentes à
vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer. Com
relação aos maus-tratos, o artigo 5° traz que “nenhuma
criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, cru-
eldade e opressão, punido na forma da lei qualquer aten-
tado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamen-
tais”. Os casos de suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente serão obriga-
toriamente comunicados ao Conselho Tutelar de sua
localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

No que diz respeito aos profissionais que atuam di-
retamente com esse público, o artigo 245 determina que
o médico, professor ou responsável por estabelecimento
de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola
ou creche, que deixar de comunicar à autoridade compe-
tente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança
ou adolescente sofrerá pena - multa de três a vinte salá-
rios de referência, aplicando-se o dobro em caso de rein-
cidência5.

Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011
Define a relação de doenças, agravos e eventos em

saúde pública de notificação compulsória em todo o país,
estabelecendo fluxo, critérios, responsabilidades e atri-
buições aos profissionais e serviços de saúde21.

A violência doméstica, sexual e/ou outras violências
que acometem todas as faixas etárias estão entre os
agravos de notificação compulsória presentes no anexo I
da referida Portaria.

Almeida et al (2012)22 concluíram que a maioria das
citações dos códigos profissionais não trazem um aviso
de notificação, mas alertam a responsabilidade moral de
se promover bem estar.

4. CONCLUSÃO
A violência doméstica está presente nos discursos

desde os tempos mais remotos, mantendo-se ainda como
problema de saúde pública, sendo assim é fundamental o
conhecimento dos sinais e sintomas da violência infan-
to-juvenil pelo profissional da saúde e educação, em
especial o cirurgião-dentista que tem um contato prema-
turo com a criança ou o adolescente, já que um alto per-
centual de lesões físicas, no caso de abuso infantil, aco-
metem as regiões de cabeça e face. Para a eficácia do
diagnóstico precoce é necessária a compreensão e o co-
nhecimento dos sinais clínicos e comportamentais, a fim
de adotarem as medidas preconizadas pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, efetuando a denúncia dos ca-
sos suspeitos e/ou confirmados, minimizando as seque-
las da violência doméstica para esta faixa etária.
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