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Prezado leitor,
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confiança depositada em nosso periódico. O BJSCR é um dos primeiros “Open Access
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da Saúde e Biológicas.

Aos autores de artigos científicos que se enquadram em nosso escopo, envie seus manuscritos
para análise de nosso conselho editorial!
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Mário dos Anjos Neto Filho

Editor-Chefe BJSCR

Dear reader,
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of the Master Publisher about the broad and unrestricted dissemination of scientific knowledge produced by the
Health and Biological Sciences.

Authors of scientific manuscripts that fit in the scope of BJSCR, send their manuscripts for consideration of our
editorial board!
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Happy reading!
Mário dos Anjos Neto Filho

Editor-in-Chief BJSCR
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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
A oportunidade de realizar esta pesquisa permitiu me-

lhor visão e clareza a respeito da relevância do assunto
para a sociedade. Embora a amostra seja estatisticamente
representativa para análises - 3.302 ocorrências em 2010
-, certamente depara-se com limitações. Entre essas, po-
dem-se destacar: o perfil de clientes preponderantes foi
para atendimentos de média e alta complexidades, refe-
renciados em função do nível de resolutividade do HMC;
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a análise não incluiu os pacientes atendidos no pronto-so-
corro (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 refere à codificação e compatibilidade da CID-10
cap. XIX e XX, levou a recorrer aos prontuários integrais
para apropriação de informações; os diferentes tipos de
acomodações dos pacientes internados pelas diversas fon-
tes pagadoras, 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
A polpa e o periodonto são duas estruturas anatomicamen-
te distintas porem interrelacionadas funcionalmente, sendo
canais laterais, túbulos dentinários e forame apical as vias
de comunicação mais comuns entre esses dois tecidos. Al-
terações pulpares podem causar alterações periodontais.
No entanto, há menos concordância de que o inverso ocor-
ra. O objetivo desse trabalho foi relatar um caso clínico
mostrando a possível interrelação entre a doença perio-
dontal e endodôntica e mostrar que a associação dos dois
tratamentos pode favorecer o reparo. Paciente31 anos,
procurou tratamento endodôntico por indicação periodon-
tal. Ela estava sob terapia periodontal há mais de 1 ano e,
mesmo assim, o dente 36 não apresentava melhora nos pa-
râmetros clínicos periodontais, apresentando mobilidade
grau 3 e profundidade de sondagem de 10 mm. No teste de
sensibilidade pulpar, a resposta foi positiva contínua e a
paciente relatou intensa sensibilidade. O tratamento en-
dodôntico foi realizado e a paciente continuou sob terapia
de manutenção periodontal. Após 1 ano, a paciente não
apresentava sintomatologia dolorosa e houve melhora na
profundidade de sondagem (8mm) e mobilidade (grau 1).
Assim, podemos sugerir que o tratamento endodôntico
pode influenciar no resultado da terapia periodontal em
dentes com envolvimento periodontal e sensibilidade pulpar,
quando ambas as terapias forem associadas.

PALAVRAS-CHAVE: Doença periodontal, sensibilidade
pulpar, tratamento endodôntico

ABSTRACT
The pulp and the periodontal are two structures anatomically distinct,
however functionally interrelated, and lateral canals, dentinal tubules
and apical foramen the most common means of communication be-
tween these two tissues. Changes in the pulp can cause periodontal
changes. However, there is less agreement that the opposite occurs.
The aim of this study was to report the interrelation between clinical

periodontal and endodontic disease and show that the combination of
the two process can promote repair. A patient with 31 years, sought
endodontic treatment for periodontal indications. She was under peri-
odontal therapy more than 1 year, and even then, the tooth 36 showed
no improvement in clinical periodontal parameters, with grade 3 mo-
bility and probing depth of 10 mm. In the pulp-sensitized test, the
response was positive and the patient reported continuous intense
sensitivity. Endodontic treatment was performed and the patient re-
mained under periodontal maintenance therapy. After 1 year, the pa-
tient had not painful and there was improvement in probing depth
(8mm) and mobility (grade 1). Thus, we suggest that the endodontic
treatment may influence the outcome of periodontal therapy in teeth
with periodontal involvement and pulp sensitivity when both therapies
are associated.

KEYWORDS: Periodontal disease, pulpal sensitivity, endodontic
treatment

1. INTRODUÇÃO
Doença periodontal causando doença perio-
dontal

A polpa e o periodonto são duas estruturas anatomi-
camente distintas porem inter-relacionadas funcional-
mente1. Essa possível inter-relação tem início na odon-
togênese, quando há a formação do germe dentário. Du-
rante o desenvolvimento dentário, a área de tecido me-
senquimal é dividida por elementos epiteliais em: folículo
dentário, que formará as estruturas periodontais de su-
porte (cemento, ligamento periodontal e osso alveolar); e
papila dentária que formará o complexo dentina-polpa2.
O tecido pulpar e o tecido periodontal periapical e o
marginal são embriologicamente semelhantes e apresen-
tam formação concomitante3.

O relacionamento entre doença periodontal e pulpar-
foi descrito pela primeira vez por Simring & Goldberg
(1964)4 onde ele afirma que, o periodonto e celulose tem
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inter-relação embrionária, anatômica e funcional. Células
ectomesenquimais se proliferam para formar a papila
dentária e folículo, que são os precursores do periodonto e
a polpa, respectivamente. Este desenvolvimento embri-
onário dá origem a conexões anatômicas, que permane-
cem por toda a vida.

Sendo assim o termo lesão endo-perio vem sendo
usado para descrever esse tipo de lesões, que podem ser
para casos de polpa vital ou necrosada. No caso de polpas
vitais consideramos a pulpite, que raramente causa lesões
ou destruições pronunciadas e significativas nos tecidos
periodontais. No caso de polpas não vitais, consideramos
a necrose. Em polpas necrosadas, os microrganismos
encontram condições que favorecem seu crescimento. As
bactérias liberam várias substancias (enzimas, metaboli-
tos, antígenos) que vão emergir para os tecidos periapi-
cais através de vias que conectam a polpa com o perio-
donto5.

Uma vez no periodonto os produtos bacterianos vão
induzir alterações inflamatórias resultando em destruição
de fibras do tecido periodontal e reabsorção do osso al-
veolar adjacente. Essas lesões inflamatórias normalmente
se desenvolvem ao redor do ápice do dente devido aos
mesmos produtos inflamatórios serem encontrados em
ambos os tecidos tanto periodontal ou pulpar6.

Do ponto de vista diagnóstico, enquanto a polpa
mantiver suas funções vitais, mesmo que inflamada ou
cicatrizada, é improvável que ela produza irritantes ca-
pazes de causarem problemas no periodonto7. Em con-
trapartida, uma polpa necrosada é rapidamente invadida e
colonizada podendo desenvolver a infecção em qualquer
local onde exista comunicação direta com o periodonto5.
Sendo assim problemas pulpares e periodontais são res-
ponsáveis por mais da metade da perda dos dentes

Atualmente e possível diagnosticar a extensão da le-
são inflamatória através de alguns fatores como: A in-
tensidade do fator agressivo, representada pelo micror-
ganismo e sua virulência no sistema de canal radicular. A
capacidade de defesa representada pela resistência orgâ-
nica do paciente e a duração da doença8.

A grande maioria das doenças que acometem o tecido
pulpar e periodontal são causadas por infecção bacteria-
na. A infecção cruzada entre o canal radicular e o liga-
mento periodontal pode ocorrer através da anatomia
sendo o forame apical, canais laterais e acessórios, tú-
bulos dentineos e sulco palato gengival sendo as vias
fisiológicas mais encontradas, além disso, vias não fisi-
ológicas como iatrogênicas, perfurações verticais do
canal radicular e fraturas radiculares9.

Dentre essas vias de comunicação existentes entre o
espaço pulpar e o periodonto, o forame apical e a maior e
a mais importante via entre essas duas estruturas, com
passagem de vasos e nervos do meio externo para o inte-
rior do dente, permitindo a manutenção do tecido pulpar e
a neo-formação dentinária. Permite também uma via de

acesso direto entre sitio infectado e não infectado7.
Porém & Meng (1999)10 enfatizou as amplas evidencias
de que uma infecção pulpar pode potencialmente comu-
nicar-se com o periodonto por outros meios que não seja o
forame apical. Alguns meios podem comunicar a polpa
ao periodonto, possibilitando que a patologia de um deles
interfira na saúde do outro.

Produtos microbianos podem sair prontamente do
forame apical, causando doença perirradicular, da mesma
maneira o ápice se torna uma porta de entrada para os
subprodutos das bolsas periodontais profundas11.

Embora o forame apical seja considerado a via prin-
cipal e direta de comunicação entre polpa e periodonto,
canais acessórios e laterais podem estar presentes ao
longo de toda a raiz sendo encontrados em 30 a 40% dos
dentes, principalmente no terço apical. Esses canais são
comuns em terceiros molares e incisivos centrais superi-
ores além de incisivos laterais. Eles são encontrados cerca
de 74% da região de furca de molares favorecendo uma
via de comunicação entre polpa e periodonto5,11.

Canais acessórios normalmente albergam vasos os
quais conectam o sistema circulatório da polpa com
aquele do ligamento periodontal12.

Segundo Kipiot et al. (984)6 o canal lateral e uma das
mais aceitas vias de comunicação, onde um processo
infeccioso pode se espalhar de fora para dentro, disse-
minando bactérias e envolvendo a polpa rapidamente,
principalmente em dentes que apresentam canais laterais.
Eles relatam que a doença periodontal pode causar danos
a polpa, dependendo da severidade da doença periodon-
tal, presença de canais laterais e histórico de terapia pe-
riodontal.

Outra via de comunicação presente são os túbulos
dentinários, no entanto a camada continua de cemento
presente sobre a dentina funciona como uma barreira
eficaz a penetração das bactérias e seus subprodutos.
Porem fatores como ausência congênita de cemento,
remoção de cemento durante profilaxia ou tratamento
periodontal, ou ainda danos durante uma lesão traumática
podem abrir numerosos canalículos de comunicação entre
a polpa e o ligamento periodontal.

Teoricamente estes túbulos podem transportar os
produtos metabólicos tóxicos produzidos durante durante
as doenças pulpares ou periodontais em ambas as dire-
ções12.

Os túbulos dentinários podem estar diretamente ex-
postos a cavidade oral quando na presença da doença
periodontal, havendo  uma desorganização do cemento
radicular  na presença de bolsas periodontais, ou ainda
nos procedimentos mecânicos do tratamento periodontal
como  raspagem alisamento e polimento, nessas situa-
ções camadas de cemento,   impermeáveis que prote-
gem a  dentina, são removidas constantemente  e com
isso, fluidos orais podem penetrar no interior dos túbulos
e até mesmo atingir a polpa dental causando inflamação12.
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A lesão endo-periodontal é de origem polimicrobiana
com características anaeróbicas, sendo que a microbiota
da infecção endodôntica é menos complexa que a das
infecções periodontais12,13.

Produtos microbianos podem sair prontamente do
forame apical, causando doença perirradicular, da mes-
ma maneira, o ápice se torna uma porta de entrada para
os subprodutos das bolsas periodontais profundas5.

Outras etiologias que podem causar a doença endo-
periodontal seriam, presença de corpo estranho, traumas
dentários, iatrogenias (perfuração radicular, sobre obtu-
ração de canais, medicações intra-canais e fratura verti-
cal da raiz), reabsorções radiculares e malformações de
desenvolvimento5,14.

O fator mais importante no tratamento da lesão en-
do-periodontal é o correto diagnostico, que é obtido
através de anamnese e técnicas como exame radiográfico,
sondagem, teste de vitalidade e exposição cirúrgica 1.

A lesão endo-periodontal é particularmente verda-
deira em dentes unirradiculares15. Nestes casos, há ne-
cessidade tanto de terapia endodôntica como periodontal.
No entanto em caso de molares que não possuem todas
as raízes envolvidas pela lesão endo-periodontal, a re-
moção da raiz contaminada poderá ser solucionada ante-
cipadamente por meio de um tratamento endodôntico
eficaz5,11.

Após o tratamento endodôntico de dentes com lesões
endo-periodontais, há um favorecimento da cicatrização.
Devido a isso, nesses casos, a endodontia deve ser reali-
zada antes do tratamento periodontal. A resolução do
componente endodôntico da lesão leva a reestruturação
do periodonto lateral da raiz, favorecendo o prognostico
periodontal16,17.

Deve-se deixar claro que uma abordagem concomi-
tante dos tratamentos endodônticos e periodontais não se
faz viável, pois a instrumentação periodontal na proxi-
midade do ápice pode remover células que estão sendo
responsáveis pelo reparo tecidual após o tratamento en-
dodôntico. Por esse mesmo motivo as modalidades ci-
rúrgicas devem ser descartadas, pois seria removido as
mesmas estruturas celulares responsáveis pelo processo
regenerativo apical18.

Alguns autores sugerem um tempo de 2 a 3 meses
após o tratamento endodôntico, relatando que neste pe-
ríodo acontece o reparo tecidual inicial dos tecidos e já e
possível avaliar condições do periodonto17,18.

Dessa forma, alterações periodontais podem com-
prometer o tecido pulpar e assim, impedir o reparo peri-
odontal. Assim, esse trabalho tem por objetivo relatar um
caso clínico mostrando a possível inter-relação entre a
doença periodontal e endodôntica e mostrar que a asso-
ciação dos dois tratamentos pode favorecer o reparo.

2. RELATO DE CASO
Paciente gênero feminino, 31 anos de idade, sem

comprometimento sistêmico, procurou tratamento en-
dodôntico por indicação periodontal. Ela estava sob te-
rapia periodontal há mais de 1 ano. No entanto, o dente
36 não apresentava nenhuma melhora nos parâmetros
clínicos periodontais mesmo após um ano de terapia.

Foram realizados anamnese e exame clínico extra e
intra-oral. Clinicamente foi observado mobilidade grau 3
e ausência de sangramento durante a sondagem. Todos
os sítios foram sondados, mas a face mesial apresentou
um maior comprometimento, com profundidade de son-
dagem de 10 mm (Figura 1A). Os outros sítios se apre-
sentaram normais.  Durante os testes de palpação e
percussão, a paciente se apresentou assintomática e, no
teste de sensibilidade pulpar, a resposta foi positiva. Du-
rante o teste térmico (Figura 1B), a paciente relatou que
a dor era contínua e piorava com o estímulo. Além disso,
relatou uma intensa sensibilidade na região.

Figura 1A. Sondagem periodontal.

Figura1B. Realização do teste térmico.

No exame radiográfico foi observado um defeito ós-
seo vertical na mesial que não comprometia terço apical
(Figura 2).

Figura 2: Avaliação Radiográfica.
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Embasado nesses exames clínicos e radiográficos,
pode-se chegar a um diagnóstico de lesão endoperio,
classificação tipo III (Doença Periodontal Primária com
Envolvimento Endodôntico Secundário).

Foi explicado a paciente que poderia existir uma
comunicação da bolsa periodontal com o canal radicular,
causando uma inflamação pulpar. Dessa forma foi pro-
posto à paciente o tratamento endodôntico. A paciente
foi conscientizada de que a terapia endodôntica seria
uma tentativa de se manter o dente na cavidade oral.

Para o tratamento endodôntico, foi realizado o pre-
paro químico-mecânico (PQM) associado ao gel de clo-
rexidina 2%, como substância química auxiliar. Foi rea-
lizado anestesia, isolamento absoluto, abertura coronária
com broca esférica HL 1016 (K.G. Sorensen Ltda, Baru-
eri, SP, Brasil) e remoção de teto com broca tronco cô-
nica diamantada de ponta inativa 3082 (K.G. Sorensen-
Ltda, Barueri, SP, Brasil).

Clinicamente, após a abertura, foi visualizado pre-
sença de sangramento no interior do sistema de canais
radiculares (Figura 3)

Figura 3. Visualização da presença de sangramento no interior do
sistema de canais radiculares

Após a abertura, foi realizada a patência dos canais
com lima K #10 (Dentsply-Maillefer) e instrumentação
com limas rotatória MTwo (10/.04; 15/.05; 20/.06;
25/.06; 30/.05) (VDW GmbH, München). Durante a
instrumentação, não houve nenhuma intercorrência e o
dente não apresentava nenhuma característica clinica que
inviabilizasse a obturação em sessão única. Dessa forma,
após a instrumentação, os canais foram preparados com
EDTA Trissódico 17% (Biodinâmica Quim. e Farm.
Ltda – Ibiporã, PR, BR) que foi inserido nos canais por 3
min para remoção dasmear-layer produzida após a ins-
trumentação. Os canais foram secos com pontas de pa-
péis estéreis (Dentsply Ind Com LTDA, RJ, Petrópolis,
Brasil) e a obturação realizada com o cimento Endo-
methazone (Septodont, Paris, France).

Imediatamente após a obturação do sistema de canais
radiculares, foi realizado o selamento das embocaduras
com Coltosol® e restauração definitiva com resina com-

posta Z250 (3M Dental Products, St. Paul, USA). Logo
após esse procedimento foi realizado a radiografia final,
sendo possível observar a presença de obturação em todo
o comprimento dos canais e extravasamento de cimento
(Figura 4)

Figura 4. Obturação do sistema de canais radiculares.

A paciente foi instruída a permanecer sob terapia pe-
riodontal, mesmo após a finalização do tratamento en-
dodôntico. Essa era uma das condições para se realizar
esse procedimento, visto que o comprometimento era
tanto periodontal quanto endodôntico.

Após um ano, a paciente retornou para proservação
do elemento. Ela relatou que continuou indo nas terapias
de manutenção periodontal e não havia mais nenhum
tipo de sintomatologia dolorosa. Clinicamente, obser-
vou-se melhora na profundidade de sondagem (8mm) e
na mobilidade (grau 1). Radiograficamente, foi possível
observar uma pequena formação óssea na região mesial
(Figura 5)

Figura 6. Proservação radiográfica após 1 ano

Neste intervalo de 1 ano, foi possível observar uma
melhora nos parâmetros clínicos periodontais que não
estava sendo alcançado apenas com a terapia periodon-
tal.

3. DISCUSSÃO
O tecido pulpar tem sua principal via de comunica-

ção com o tecido periodontal periodontal através do fo-
rame apical, pois se trata da maior via de comunicação
com o periodonto7. Há também estudos que mostram a
importância dos canais laterais e túbulos dentinários,
sendo estes afetados através de procedimentos mecâni-
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cos do tratamento periodontal, causando a quebra da
barreira que o cemento faz sobre a dentina. Assim, mi-
croorganismos do tecido periodontal podem penetrar
pelos túbulos até atingirem a polpa dental12.

Lamberti et al. (2000)19, Langeland et al. (1974)19

afirmaram que essas comunicações da polpa com o pe-
riodonto, e vice e versa, podem acontecer. E por mais
que a polpa seja afetada pela presença da doença perio-
dontal, enquanto o forame apical não for atingido a pol-
pa não será severamente comprometida.

Outros estudos mostram que lesões endodônticas
com a sua evolução, danificam todo o tecido pulpar
causando a sua necrose, evoluindo sua contaminação até
chegar ao tecido periodontal, causando a doença perio-
dontal, onde irá causar a bolsas periodontais, com mobi-
lidade dental e até mesmo a perda dental12,20.

No presente caso, o dente 36 apresentava mobilidade
grau 3 e ausência de sangramento durante sondagem da
face mesial que apresentava bolsa com 10mm. Os outros
sítios se encontravam normais. Nos testes de palpação e
percussão as respostas foram assintomáticas, já no teste
de sensibilidade pulpar a resposta foi positiva. Este dente
já estava em tratamento periodontal há mais de um ano,
sem melhora nos parâmetros periodontais. No exame
radiográfico foi observado um defeito ósseo vertical na
mesial sem comprometer o terço apical.

Por se tratar de um dente com grande mobilidade e
grande profundidade de sondagem, o tratamento seria
extração para eliminar a contaminação de outros sítios.
Porem foi sugerido o tratamento endodôntico com a fi-
nalidade de preservar o dente na cavidade oral. O trata-
mento endodôntico foi realizado em associação com a
terapia periodontal, que permaneceu mesmo após o tér-
mino do tratamento endodôntico.

Após um ano de proservação, o paciente relatou que
não havia mais sintomatologia dolorosa. Clinicamente
foi observado melhora na profundidade de sondagem
(8mm) e na mobilidade (grau 1) e, radiograficamente foi
verificado uma formação óssea na região mesial.

Os tratamentos endodônticos e periodontais foram
fundamentais para a preservação do elemento na arcada,
pois se tratava de um dente que já estava sendo tradado
há um ano e não havia melhoras. No entanto, a coletivi-
dade do paciente junto ao tratamento também foi de
inúmera importância para o sucesso do tratamento.

Bergenholotz & Hasselgren (1999)21 afirmaram que
quando a polpa estiver vital ou inflamada, o tecido peri-
odontal não será afetado. Porem outros estudos mostram
exames histopatológicos de polpas de dentes extraídos
por pulpites, devido a presença de carie. Nesses casos as
reações pulpares variam desde uma inflamação mínima
até uma infiltração inflamatória acentuada no tecido pe-
riodontal.

Jansson & Ehnevid (1998)22 concluíram que a per-
da de inserção periodontal estava diretamente relaciona-

da a presença de infecção endodôntica. Pacientes com
periodontite marginal e infecções endodônticas apresen-
tavam dentes com bolsas mais profundas, maior perda de
inserção e defeitos angulares (verticais) que em dentes
sem evidencia de infecção endodôntica, concluindo que
infecções pulpares serve como um fator de risco em pa-
cientes com tendência a periodontite.

Jansson et al. (1998)21 através de um estudo radio-
gráfico retrospectivo de 3 anos avaliaram 175 dentes
tratados endodonticamente. Os autores concluíram que
os pacientes com falhas no tratamento endodôntico e
propensos a periodontite, apresentavam 3 vezes mais
perda óssea marginal que os pacientes sem infecção.
Além disso verificaram que quando a infecção endodôn-
tica era tratada com sucesso, o vetor periodontal desapa-
recia.

Em alguns casos a lesão periodontal pode ser soluci-
onada antecipadamente por meio de um tratamento en-
dodôntico eficaz5,11. Por outro lado o tratamento en-
dodôntico deverá ser realizado inicialmente, e após 2 ou
3 meses de preservação realiza-se o tratamento perio-
dontal caso haja necessidade.

Estudos mais recentes mostraram que para se ter uma
severa destruição da polpa, a doença periodontal deve
atingir um estágio terminal, ou seja, quando a placa bac-
teriana envolve o forame apical22.

De acordo com a literatura o diagnostico diferencial
é de uma importância para o tratamento correto de tais
lesões, pois o diagnóstico correto associado a terapêutica
adequada são fatores responsáveis pelo sucesso do tra-
tamento1.

4. CONCLUSÃO

De acordo com a literatura estudada, concluímos
que:

- Dentes diagnosticados com periodontite crônica e
“vitalidade pulpar” que não respondem à terapia
endodôntica, precisam de tratamento concomitante

- A terapia endodôntica é coadjuvante para o reparo
de dentes diagnosticados com periodontite crônica e
“vitalidade pulpar”.
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RESUMO
Fraturas em dentes decíduos e permanentes são relativa-
mente comuns de serem diagnosticadas. No entanto, trincas
são situações clínicas mais difíceis de serem diagnosticadas
e seu tratamento depende de vários fatores. Este trabalho
tem como objetivo, apresentar através de um caso clínico, a
importância do diagnóstico e tratamento de um dente que
apresenta trinca na região de furca. Paciente procurou
tratamento endodôntico devido dor aguda no elemento 26
que apresentava restauração de amálgama na oclusal sem
infiltração e sem nenhum tipo de fratura visível. Nos testes
de palpação e percussão houve presença de sintomatologia
dolorosa e no teste térmico ausência de dor. Radiografica-
mente foi observado a presença de lesão periapical. Após
remoção da restauração o dente apresentava uma trinca de
mesial a distal. A conduta de tratamento proposta foi a
realização do tratamento endodôntico e confecção de pro-
visório. Dessa forma concluímos que dentes trincados,
quando bem diagnosticados, podem ser tratados e mantidos
na cavidade oral.

PALAVRAS-CHAVE: Trincas, tomografia computadori-
zada, tratamento endodôntico.

ABSTRACT
You fracture in deciduous and constant teeth they are relatively
common of being diagnosed. However, trines are clinical situa-
tions more difficult to be diagnosed and his treatment depends
on several factors. This work has like objective, to present
through a clinical case, the importance of the diagnosis and
treatment of a tooth that presents trine in the region of furca.
Patient looked for root canal treatment when 26 who was pre-
senting restoration of amalgam in the oclusal without infiltra-
tion and without any type of visible fracture owed sharp pain in
the element. In the tests of palpation and percussion there was
presence of symptomatology painful and in the thermal test
pain absence. diagnostic use of x-rays was watched the injury

presence periapical. After removal of the restoration the tooth
the distal was presenting a trine of mesial. The treatment con-
duct proposed went to realization of the root canal treatment
and production of provisional one. In this form we end which
quite diagnosed crunched, when teeth, can be treated and
maintained in the oral cavity.

KEYWORDS: Crack, computed tomography, endodontic
treatment.

1. INTRODUÇÃO
O dente humano consiste de uma camada de esmalte

duro e quebradiço sobrepondo a dentina que é compatí-
vel e mais resistente1. Essa combinação favorece que a
estrutura dentária se torne resistente à fissuras/ trincas2.
A estrutura dentária é capaz de suportar cargas repetiti-
vas, mantendo sua forma e função, no entanto, apesar da
durabilidade, ela ainda é suscetível a fraturas3.

A etiologia das trincas/fraturas é multifatorial, sendo
consideradas características naturais predisponentes co-
mo inclinação dos dentes, forma, idade, padrão de des-
gastes como bruxismo e apertamento; e causas iatrogê-
nicas como o uso de instrumentos rotatórios, preparo do
dente, largura e profundidade da cavidade30. Os preparos
cavitários podem comprometer a integridade do dente,
diminuindo a quantidade de estrutura dentária remanes-
cente, especialmente quando o dente é submetido a um
excessivo estresse oclusal. Esse preparo associado a for-
ças laterais da mastigação pode levar a fraturas radicula-
res verticais30.

A trinca dentária é de difícil diagnóstico, e baseia-se
principalmente na sintomatologia relatada pelo paciente
como: dor localizada durante a mastigação ou mordida e
sensibilidade inexplicável ao frio30. Há pouco consenso
entre os profissionais a respeito do tratamento das trincas,
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se há necessidade de restauração como proteção ou
quando a intervenção é apropriada30.

Não há evidências atuais que demonstram que opção
de tratamento tem a maior taxa de sucesso, tanto a partir
de uma perspectiva de restauração, quanto do ponto de
vista de saúde pulpar30.

A fratura radicular no sentido horizontal é geralmente
caracterizada por uma linha de fratura perpendicular ao
longo eixo da raiz do dente e acomete aproximadamente
3 a 7% de todas as lesões na porção radicular e 20% na
porção coronária4.

Fraturas em dentes decíduos e permanentes são
relativamente comuns de serem diagnosticadas. No en-
tanto, trincas são situações clínicas mais difíceis de se-
rem diagnosticadas e seu tratamento depende de fatores
locais4.

Segundo Wang et al. (2010) a presença de fraturas e
trincas em dentes permanentes, depende da morfologia
da raiz do dente, hábitos mastigatórios prejudiciais e
força oclusal excessiva apresentadas pelos pacientes.
Berman & Kuttler (2010), também mostraram que elas
podem ser causadas por trauma físico, contato prematuro,
mastigação repetitiva, pesada e estressante, dentes en-
fraquecidos por reabsorção (interna ou externa), e/ou
causada por alguma iatrogenia. Essas duas condições
clínicas são difíceis de serem diagnosticadas, interferin-
do no tratamento e prognóstico do dente.

Lubisich et al. (2010) afirmaram há uma probabili-
dade de fraturas em dentes posteriores inferiores, duas
vezes maior que em dentes superiores.

Em algumas situações, a necrose pulpar pode ser di-
agnosticada em dentes que apresentam trincas. Nesses
casos, após criteriosa anamnese, exame clínico e radio-
gráfico, a trinca é identificada como sendo a causa da
necrose pulpar. Clinicamente, esse dente apresenta au-
sência de restaurações e cáries significativas e presença
de lesão periapical. O fator mais aceito é que a necrose
pulpar provavelmente foi causada por uma significativa
trinca longitudinal que se estendeu da superfície oclusal
até a polpa, permitindo a passagem de contaminação do
meio externo para o meio interno. Durante o exame cli-
nico, o teste de mordida é bastante confiável para a re-
produção de sintomas, pois o desconforto associado com
mastigação é o sintoma mais frequente relatado pelo
paciente4.

Segundo Seo et al. (2012), é difícil diagnosticar den-
tes trincados, não só por causa dos sintomas complexos e
diversos associados a esta condição, mas também por
causa da dificuldade em localizar as linhas de fratura.
Nessas situações, seria importante que o exame clínico
fosse associado a procedimentos como macrografia sim-
ples (análise com a ajuda de lupa, reproduzindo em ta-
manho natural ou ampliação), transluminação, coloração
com corantes, cirurgia exploratória e tomografia compu-
tadorizada, favorecendo a identificação e confirmação da

presença de trincas e/ou fraturas.
A decisão em se tratar dentes trincados envolve fato-

res como prognóstico, custo e o tempo de tratamento. De
acordo com Seo et al. (2012), devido à confusão causada
pelas diferentes opções de tratamento, é necessário clas-
sificar e estudar as trincas de acordo com uma definição
unificada. Dessa forma, a Associação Americana de En-
dodontistas (AAE) classificou e analisou as trincas atra-
vés de características clinicas e fatores como idade, sexo,
sinais e sintomas, direção das trincas, tipo e tamanho da
restauração e métodos de diagnóstico.

Uma séria de procedimentos tem sido recomendada
pela Australian Dental Association (ADA) para o trata-
mento de fraturas longitudinais. Estes, inclui capeamento
pulpar, pulpotomia parcial, pulpotomia e procedimentos
de pulpectomia. Se a polpa se apresenta intacta após uma
fratura, uma união calcificada de tecido duro é formado
entre os fragmentos³. Para Andreasen & Hjorting et al.
(1967) após uma fratura, podemos visualizar formação
de tecido calcificado, interposição de apenas tecido do
ligamento periodontal, interposição de osso e ligamento
periodontal e interposição de tecido de granulação5. A
vitalidade pulpar é importante pois uma vez lesionada,
um processo de revascularização se inicia e células de-
rivadas do ligamento periodontal unem os dois frag-
mentos fraturados por interposição de tecido conjuntivo.
Dessa forma, eles concluíram que o tratamento conser-
vador é uma tentativa em casos de fraturas cervicais,
especialmente em jovens.4.

Mesmo uma trinca sendo identificada clinicamente, é
difícil avaliar o prognóstico do dente envolvido, porque
não existe nenhuma maneira precisa de saber qual a
profundidade dessa trinca na estrutura dentária6.

Em seu estudo, Seo et al. (2012), avaliaram caracte-
rísticas clínicas de 107 dentes com fraturas longitudinais
em 103 pacientes. Destes, 87 foram diagnosticados co-
mo dentes rachados (81,3%), 14 dentes foram diagnos-
ticados com fratura radicular vertical (13,1%), 4 apre-
sentavam o dente dividido (3,7%) e 2 dentes apresenta-
vam uma cúspide quebrada (1,9%); 82,2% apresentaram
reação sensível ao teste de mordida. Nesse estudo, ainda
foi possível avaliar que pacientes acima de 40 anos era
mais susceptíveis a apresentarem fraturas longitudinais.
Os dentes mais acometidos eram 1º molar superior, se-
guido pelo 1º molar inferior, 2º molar inferior e 2º molar
superior. Avaliando a estrutura coronária, as fraturas
longitudinais foram encontradas em 72,0% dos dentes
que se apresentavam restaurados e em 28,0% de dentes
hígidos. Dos dentes que apresentavam restauração, os
que apresentam maior facilidade em fraturar, são os que
apresentam amálgama (18%), quando em comparação
com as resinas (4,7%) e porcelana (0,9%). As fraturas
longitudinais foram encontradas no sentido mésio-distal
(43,9%), vestíbulo-lingual (33,6%), e em ambos sentidos
(22,4%)6.
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Em outro estudo, Wang et al. (2010) avaliaram 14
dentes com fraturas horizontais em 12 pacientes com
idade entre 41 e 71 anos. Esses dentes posteriores avali-
ados não apresentavam nenhum tratamento endodôntico
ou protético. Dados como história dental de cada paci-
ente, exame clínico e achado radiológicos, além de in-
formações clínicas como: idade e sexo do paciente, den-
te envolvido e local da fratura foram coletados. Eles
concluíram que há uma maior prevalência de fraturas
radiculares horizontais nas raízes palatinas de molares
superiores e pré-molares inferiores. Estas fraturas podem
estar relacionadas á morfologia da raiz, hábitos mastiga-
tórios prejudiciais e força oclusal excessiva7.

Antigamente, o diagnóstico de fratura radicular ho-
rizontal era realizado através de radiografias periapicais,
que produzia informação limitada para um diagnóstico
preciso. A Tomografia Computadorizada Cone Bean
(TCCB), vem sendo utilizada para favorecer esse proce-
dimento. Essa tecnologia que fornece uma imagem auxi-
liar para complementar a radiografia convencional e
possivel avaliação de fratura radicular horizontal. Em-
bora o uso da TCCB auxilie no diagnóstico de fratura
radicular horizontal, a American Association of En-
dodontists e American Association of Oral and Maxil-
lofacial Radiologists, sugerem que condições específicas,
indicações e contra indicações para seu uso ainda não
foram documentadas8.

Long et al. (2013) avaliaram o uso da Tomografia
Computadorizada Cone-beam (TCCB) para o diagnósti-
co de fraturas. Os autores sugerem que esse exame tem
acurácia diagnóstica elevada para fraturas, e pode ser
utilizada na clínica. A precisão diagnóstica da TCCB, é
semelhante entre os diferentes tipos de fraturas, mas
devem ser interpretadas com cautela devido a indisponi-
bilidade de dados para análise de fraturas horizontais e
oblíquas9.

A terapia endodôntica atingiu altas taxas de sucesso
após o desenvolvimento de equipamentos e técnicas de
instrumentação que permitem aos profissionais resolver
um grande número de casos clínicos em um curto perío-
do de tempo. Os avanços tecnológicos permitiram o de-
senvolvimento de novos instrumentos feitos de ní-
quel-titânio (NiTi) com características únicas, como a
propriedade de memória e elasticidade11,12. Recente-
mente surgiu um novo conceito de preparo biomecânico
para os sistemas de canais radiculares, usando apenas
um instrumento de NiTi motorizado, sem instrumentação
anterior11,13.  A principal vantagem é que o tempo de
trabalho é quatro vezes mais rápido do que os sistemas
tradicionais de NiTi e elimina a contaminação cruzada,
uma vez que o instrumento é descartado após o uso14,15.

A idéia de um instrumento único de NiTi para am-
pliar o canal radicular em um tamanho de conicidade
aceitável, é realmente atraente por ser um procedimento
técnico simples16. Além disso, nenhuma dúvida existe de

que, sob uma perspectiva de custo-benefício, o uso de
apenas um instrumento de NiTi é vantajoso sobre os
sistemas convencionais com múltiplas limas16,17. No
entanto, algumas dúvidas surgiram, como a quantidade
de lascas de dentina, irrigantes, tecido pulpar remanes-
cente, bactérias e seus subprodutos que pode expulsos
para os tecidos periapicais18,19. O aumento do uso do
sistema Reciproc (VDW Prata Reciproc, VDW GmbH,
Munique, Alemanha) levou à hipótese de que as prepa-
rações mecânicas mais rápidas, e com número reduzido
de instrumentos, mas com capacidade de cortar quanti-
dades significativas de dentina em curtos períodos de
tempo, são propensas a forçar mais detritos e irrigantes
através do ápice. Em teoria, os sistemas com múltiplas
limas rotatórias convencionais, tendem a expulsar menos
detritos e irrigantes20.

Caviedes-Bucheli et al. (2012)21 avaliaram o material
extruído apicalmente pelos sistemas Reciproc e Wave-
one. Eles concluíram que o sistema Reciproc produz
menor demonstração de neuropeptídios do que Sistema
Wave one e instrumentação manual21. Por outro lado,
Burklein & Schafer et al. (2012)19, não encontraram di-
ferenças na quantidade de material extruído apicalmente
entre esses dois sistemas. Eles concluíram que uma se-
quência completa de instrumentação automatizada esta-
va relacionada com a menor expulsão de dentritos.

De Deus et al. (2013)20, realizaram um estudo cujo o
objetivo foi avaliar a expulsão apical de detritos pelos
sistemas Waveone, Reciproc é um sistema convencional
de múltiplas limas. As hipóteses testadas foram: as limas
únicas expulsariam mais debris do que o sistema con-
vencional; e que entre os dois sistemas de lima única, a
quantidade de debris fossem semelhantes de detritos
dentina. Os resultados mostraram resultados favoráveis
para as limas únicas que apresentaram um controle no
material extruído apicalmente.

Meireles et al. (2013)23, realizaram o tratamento en-
dodôntico em um segundo molar inferior com dilacera-
ção acentuada, utilizando o sistema Reciproc, que foi
escolhido devido as vantagens do tempo de trabalho
reduzido e a eficácia da biomecânica, proporcionando
maior conforto para o paciente e profissionais22,15. Esse
dente foi observado durante 6 meses e apresentou ausên-
cia de sintomatologia dolorosa e lesões periapicais. Este
tratamento foi realizado em período mais curto que os
métodos convencionais. Os autores concluíram que o
sistema Reciproc é uma excelente alternativa para a te-
rapia endodôntica, especialmente em raízes com curva-
tura acentuada. No entanto, são necessários mais estudos
clínicos para confirmar a eficácia deste novo sistema de
instrumentação23.

Assim, esse trabalho tem por objetivo relatar um caso
clínico mostrando a presença de uma trinca em um mo-
lar posterior seguido do tratamento e proservação deste
elemento.
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2. RELATO DE CASO
Paciente gênero masculino, 38 anos de idade, sem

comprometimento sistêmico, procurou tratamento en-
dodôntico devido a uma dor aguda no elemento 26. Fo-
ram realizados anamnese e exame clínico extra e in-
tra-oral.

Figura 1. Radiografia Inicial.

Clinicamente foi observado uma restauração de
amálgama na oclusal (MOD) sem infiltração e sem ne-
nhum tipo de fratura visível. O dente não apresentava
antagonista e apresentava ponto de contato com o se-
gundo pré molar inferior. Todos os sítios foram sondados
e não havia nenhum comprometimento periodontal. Nos
testes de palpação e percussão, o paciente relatou sinto-
matologia dolorosa. Durante o teste térmico, o paciente
relatou ausência de dor e, radiograficamente observou-se
presença de lesão periapical (Figura 1).

Figura 2. Imagem clinica mostrando a presença de trinca no sentido
mesio distal.

Embasado nesses exames clínicos e radiográficos,
pode-se chegar a um diagnóstico de necrose pulpar de-
vido a presença de trauma oclusal.

Para o tratamento endodôntico, foi realizado o pre-
paro químico-mecânico (PQM) associado ao gel de clo-
rexidina 2%, como substância química auxiliar. Foi rea-
lizada anestesia, remoção total da restauração do amál-

gama e abertura coronária com broca HL 1016 (K.G.
Sorensen Ltda, Barueri, SP, Brasil) e remoção de teto
com broca tronco cônica diamantada de ponta inativa
3082 (K.G. Sorensen Ltda, Barueri, SP, Brasil). Depois
foi realizado o isolamento absoluto e nessa fase, foi ob-
servado que esse dente apresentava uma linha escurecida
de mesial a distal (Figura 2).

Inicialmente parecia ser uma fratura mas, com uma
sonda endodôntica (Dentsply-Maillefer-Ballaigues,
Swiss) foi percebido que não havia separação de frag-
mentos.

Figura 3. Selamento da trinca.

Dessa forma, foi realizado a limpeza dessa linha es-
curecida com brocas esféricas n° 2 e 3, em baixa rotação.
Após a limpeza, observou-se que tratava-se de uma trin-
ca, sem comunicação com a furca ou qualquer indicio de
fratura. Essa trinca foi selada com resina flow (Natu-
ral Flow®, DFL – Rio de Janeiro / Brasil) (Figura 3).

Figura 4. Condição clínica após a instrumentação dos canais.

Após a abertura, foi realizada patência dos canais
com lima K #10 (Dentsply-Maillefer-Ballaigues, Swiss)
e instrumentação rotatória com Reciproc #25 (VDW
GmbH, München). Durante a instrumentação, não houve
nenhuma intercorrência e o dente não apresentava ne-
nhuma característica clinica que inviabilizasse a obtura-
ção em sessão única (Figura 4). Dessa forma, após a
instrumentação, os canais foram preparados com EDTA
Trissódico 17% (Biodinâmica Quim. e Farm. Ltda –
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Ibiporã, PR, BR) que foi inserido no canal por 3 min
para remoção do smear-layer produzida após a instru-
mentação. Os canais foram secos com pontas de papéis
estéreis (Dentsply Ind Com LTDA, RJ, Petrópolis, Brasil)
e a obturação realizada com o cimento Endomethazone
(Septodont, Paris, France).

Figura 5. Dente selado com resina composta

Imediatamente após a obturação do sistema de canais
radiculares, foi realizado o selamento das embocaduras
com Coltosol® e restauração definitiva com resina com-
posta Z250 (3M Dental Products, St. Paul, USA) (Figura
5). Logo após esse procedimento foi realizado o preparo
para confecção de uma prótese provisória (Figura 6) e
radiografia final (Figuras 7)

Figura 6. Dente apresentando prótese provisória.

3. DISCUSSÃO

No presente estudo, a presença de trinca foi detectada
em um homem, mas Homewood (1998)24, mostrou que a
freqüência de trincas entre mulheres é maior por causa
de padrões de comportamento que levam a um melhor
cuidado dental. Helkimo et al. (1978)25 argumentaram
que os homens apresentam mais trincas devido ao de-
senvolvimento avançado dos músculos da mastigação
em relação ao sexo feminino. Em contrapartida, Turp JC,

Gobetti JP (1996) não identificaram quaisquer diferenças
relacionadas ao sexo.

Figura 7. Radiografia Final.

Seo et al. (2012)6, e Wang et al. (2010)7, mostraram a
prevalência de trincas em pacientes com idade acima de
40 anos, diferente deste estudo, onde o paciente apre-
senta idade inferior a 40 anos.

Turp et al. (1996)26, relataram que as rachaduras são
mais prevalentes em molares inferiores, sendo contrario
ao nosso estudo.

Ehrmann & Tyas (1990)27, sugeriram que a cúspide
palatina de molares superiores poderia atuar como um
êmbolo induzindo a fadiga estrutural em seus antagonis-
tas inferiores. Por outro lado, Roh & Lee (2006)28, suge-
riram que molares inferiores são inclinados e a cúspide
vestibular poderia atuar como uma cúspide êmbolo do
molar superior, levando assim a uma maior freqüência
de trincas nos molares superiores.

Para Seo et al. (2012)6, a prevalência de trincas é
semelhante nas arcadas superiores e inferiores. Os dentes
com maior frequência de trinca são os molares, corrobo-
rando com nosso estudo.

Lubisich et al. (2010)30, afirmaram que há maior
probabilidade de trincas em dentes posteriores, e que
trincas em molares inferiores são duas vezes maiores do
que em molares superiores. Ele afirmou que a síndrome
do dente rachado é de diagnóstico difícil e baseia-se
principalmente na sintomatologia relatada pelo paciente.

A instrumentação escolhida no nosso estudo foi a
instrumentação reciprocante e a lima escolhida foi a Re-
ciproc, devido suas excelentes propriedades, o que vai de
acordo com Meireles et al. 2013, que confirmou que o
Sistema Reciproc é uma excelente alternativa para tra-
tamento endodôntico, especialmente em raízes com di-
laceração acentuada.

O tratamento em questão foi decidido após esclare-
cimento de todas as vantagens e desvantagens para o
paciente. O paciente estava ciente de que esse tratamento
seria uma tentativa e que a proservação iria decidir pela
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manutenção ou não do dente na cavidade oral. O mesmo
foi relatado por Belobrov et al. (2008)4, que mostrou que
vale a tentativa de tratamento conservador em casos de
fraturas cervicais, especialmente em pacientes jovens.

Seo et al. (2012)6, afirmaram que dentes restaurados
com amálgama possuem maior facilidade de trincar,
quando comparados com os dentes restaurados em resi-
nas ou porcelanas, o que vai de acordo com o nosso tra-
balho.

4. CONCLUSÃO

De acordo com a literatura estudada, concluímos
que:

- O diagnóstico de trinca é realizado clinicamente e
seu tratamento é duvidoso.

- A presença de trinca não significa que o dente de-
verá ser extraído e seu tratamento depende de vários
fatores locais.

- Dentes trincados, quando bem diagnosticados, po-
dem ser tratados e mantidos na cavidade oral.
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RESUMO
A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, com origem
multifatorial que ocorre em resposta à agressão endotelial. Aco-
mete principalmente a camada íntima de artérias de médio e
grande calibre. Apesar de clinicamente “silenciosa”, com desen-
volvimento lento, a primeira manifestação clínica da ateroscle-
rose costuma ser, frequentemente, um evento cardiovascular
maior: infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral ou a
morte súbita. Nas artérias carótidas as lesões são em 90% dos
casos localizadas na origem das artérias carótidas internas e a
ruptura da placa aterosclerótica evolui com um elevado número
de células inflamatórias. Tudo começa, possivelmente, a partir
da lesão endotelial, originando as células espumosas e a poste-
rior migração das células musculares lisas da túnica da camada
média para a íntima. Observa-se ainda a proliferação das fibras
musculares lisas e de fibroblastos, com produção de fibras elás-
ticas e colágenas, resultando em conjunto, no espessamento ex-
cêntrico da parede da artéria, e não raramente na redução da
luz vascular: esta é a placa aterosclerótica. Por outro lado, a de-
generação da placa leva ao surgimento de úlceras, fendas e fis-
suras que propiciam a evolução com trombose e embolias. Além
disso, na aterosclerose, a capacidade de relaxamento vascular
por comprometimento endotelial é reduzida, modulando o curso
clínico desta e de outras doenças cardiovasculares, como a hi-
pertensão arterial e a insuficiência cardíaca, com seus respecti-
vos desdobramentos clínicos. Assim, dada a importância da ate-
rosclerose carotídea no desenvolvimento de AVCi, o presente es-
tudo tem por objetivo reunir informações sobre a influência da

dislipidemia no desenvolvimento da aterosclerose e suas reper-
cussões nas doenças vasculares com ênfase na artéria carótida.

PALAVRAS-CHAVE: Aterosclerose, artéria carótida, disli-
pidemia.

ABSTRACT
Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease of multifactorial
origin that occurs in response to endothelial aggression. Primarily
affects the tunica intima of arteries of medium and large caliber. Alt-
hough clinically "silent", with slow development, the first clinical
manifestation of atherosclerosis usually often be a major cardiovas-
cular event: myocardial infarction, stroke or sudden death. Lesions
in the carotid arteries are in 90% of cases located at the origin of the
internal carotid arteries and atherosclerotic plaque rupture pro-
gresses with a large number of inflammatory cells. Everything starts,
possibly from endothelial injury, causing the foam cells and the sub-
sequent migration of smooth muscle cells of the tunica media layer
to the intima. Still observed the proliferation of fibroblasts and
smooth, with production of elastic fibers and collagen muscle fibers,
resulting together in eccentric thickening of the artery wall, and not
infrequently in the reduction of the vascular lumen: this is the ath-
erosclerotic plaque. Moreover, degeneration of the plate leads to the
emergence of ulcers, fissures and cracks that lead to thrombosis and
embolism with evolution. Furthermore, in atherosclerosis, the abil-
ity to relax vascular endothelial impairment is reduced by modulat-
ing the clinical course of this and other cardiovascular diseases such
as hypertension and heart failure, with their clinical outcomes. Thus,
due to the importance of carotid atherosclerosis in the development
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of ischemic stroke, this study aims to gather information about the
influence of dyslipidemia in the development of atherosclerosis and
its repercussions in vascular diseases with emphasis on the carotid
artery

KEYWORDS: Atherosclerosis, carotid artery, dyslipidemia.

1. INTRODUÇÃO
A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de

origem multifatorial, ou seja, apresenta várias causas, que
ocorre em resposta à agressão endotelial (revestimento in-
terno das artérias), acometendo principalmente a camada
íntima de artérias de médio e grande calibre, caracterizada
por um desenvolvimento lento. O processo ateroscleró-
tico se mantém clinicamente “silencioso” por anos e a pri-
meira manifestação clínica costuma ser, frequentemente,
um evento cardiovascular maior, como um infarto do mi-
ocárdio, acidente vascular cerebral ou morte súbita1.

Entre as teorias que explicam o processo ateroscleró-
tico, tem grande aceitação a idéia de que o quadro se ori-
gine de lesão endotelial, em que interagem células sanguí-
neas, principalmente monócitos, que fagocitam ésteres de
colesterol e penetram na camada íntima da artéria, pas-
sando a constituir as células espumosas. Isto ocorrendo
repetidamente leva ao aparecimento da estria gordurosa,
que é a alteração inicial da aterosclerose. Posteriormente,
células musculares lisas migram na túnica da camada mé-
dia para a íntima; ocorre proliferação de fibras musculares
lisas e fibroblastos, com produção de fibras elásticas e co-
lágenas. Todas estas alterações levam a espessamento ex-
cêntrico da parede da artéria e às vezes com redução da
sua luz: é a placa aterosclerótica que pode evoluir com as
suas temíveis complicações2.

Além da estenose na luz da artéria a placa pode apre-
sentar outras complicações como alterações degenerati-
vas.  A degeneração da placa leva ao surgimento de úlce-
ras, fendas e fissuras em sua superfície, o que estimula
processos de agregação e adesão de plaquetas e formação
de trombose. A organização posterior acarreta aumento
das dimensões da placa. A estenose pode levar a obstrução
do vaso e a rotura da placa ou os seus fragmentos pode
provocar embolias. Achados experimentais mostram que
na aterosclerose, além do fator puramente mecânico de
redução da luz, existe diminuição da capacidade de rela-
xamento vascular por comprometimento endotelial3.

A placa aterosclerótica plenamente desenvolvida e
constituída por elementos celulares, componentes da ma-
triz extracelular, e núcleo lipídico. Estes elementos for-
mam na placa aterosclerótica, o núcleo lipídico, rico em
colesterol e a capa fibrosa, rica em colágeno. As placas
estáveis caracterizam-se por predomínio de colágeno, or-
ganizado em capa fibrosa espessa, escassas células infla-
matórias e núcleo lipídico de proporções menores. As ins-
táveis apresentam atividade inflamatória intensa especial-

mente nas suas bordas laterais, com grande atividade pro-
teolítica, núcleo lipídico proeminente e capa fibrótica tê-
nue. A ruptura desta capa expõe material lipídico alta-
mente trombogênico, levando a formação de um trombo
sobrejacente. Este processo, também conhecido por ate-
rotrombose, é um dos principais determinantes das mani-
festações clinicas da aterosclerose4.

A disfunção endotelial tem importante papel na for-
mação da placa e no curso clínico da aterosclerose sendo
o espessamento médio-intimal da carótida uma alteração
vascular precoce que precede a formação da placa. O en-
dotélio tem participação central na patogênese da ateros-
clerose, deflagrando uma resposta inflamatória que é a
responsável pela formação e instabilização da placa ate-
rosclerótica, com influência direta no curso clínico desta
e de outras doenças cardiovasculares, como hipertensão
arterial e insuficiência cardíaca tendo assim um valor
prognóstico bem demonstrado como preditores indepen-
dentes de eventos cardiovasculares futuros, dentre eles o
infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e
óbito5.

A aterosclerose é uma doença sistêmica com fisiopa-
tologia e acometimento similar em todos os leitos vascu-
lares, porém nas artérias carótidas as lesões são em 90%
dos casos localizadas na origem das artérias carótidas in-
ternas e a ruptura da placa aterosclerótica com um elevado
número de células inflamatórias é observada comumente
nos pacientes portadores de acidente vascular encefálico
ou ataque isquêmico transitório que é um sinal de alerta,
onde um em cada nove pacientes com ataque isquêmico
transitório desenvolve acidente vascular encefálico6.

A prevalência de doença aterosclerótica intracraniana
em doentes com estenose da Artéria Carótida Interna
(ACI) extracraniana varia entre 20-50%. A doença intra-
craniana é um fator de risco independente para Acidente
Vascular Cerebral isquêmico (AVCi) subsequentes em pa-
cientes sintomáticos com estenose da ACI extracraniana,
tratados medicamente. Os doentes com estenoses inferio-
res da ordem de 80%, possuem baixo risco de padecer de
ACVi (menos de 2%). O risco aumenta para 9,8% em do-
entes com estenoses compreendidas entre 80-89%, ele-
vando-se para 14,9% nos casos de estenoses superiores a
90%7.

Atualmente, os fatores de risco cardiovascular, asso-
ciados ao estilo de vida, “estão sempre entre os grandes
temas em debate, nos fóruns nacionais internacionais”,
devido à importância que deve ser conferida aos mesmos
ao se planejar as ações e na reorganização dos serviços de
saúde para incorporar a atenção a esses agravos. Neste
contexto, existe no país grande expectativa no desenvol-
vimento de pesquisas que produzam informações precisas
sobre o perfil dessas doenças e venham subsidiar a im-
plantação de políticas públicas de saúde, fortalecendo as
ações de promoção da saúde e prevenção de doenças crô-
nicas não transmissíveis. Devido estas constatações e a
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magnitude dos problemas relacionados às DCNT levaram
a Organização Pan- Americana de Saúde (OPAS) a suge-
rir maior atenção dos governantes para este grave pro-
blema, de saúde pública, apoiando-se na implantação e
monitoramento de ações de promoção da saúde e preven-
ção das doenças crônicas não transmissíveis nas Améri-
cas8.

Durante os últimos trinta anos presenciamos declínio
razoável da mortalidade por causas cardiovasculares em
países desenvolvidos, enquanto elevações relativamente
rápidas e substanciais ocorrem em países em desenvolvi-
mento, dentre os quais o Brasil. De acordo com as proje-
ções da Organização Mundial de Saúde esta tendência da
elevação na doença cardiovascular tende a persistir, agra-
vando ainda mais o quadro de morbidade e mortalidade
elevadas nestes países4.

As mudanças no perfil demográfico e epidemiológico
das populações tiveram como consequência maior expo-
sição dos indivíduos aos fatores de risco relacionados às
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), especial-
mente as cardiovasculares, tornando-se “primeira causa
de morte no mundo, acarretando um peso econômico
muito alto para os países, onde doenças como hipertensão,
diabetes e obesidade representam custos crescentes e pre-
ocupantes para a sociedade, famílias e indivíduos. No
Brasil, nos últimos anos as DCNT têm respondido por 69%
dos gastos com assistência no Sistema Único de Saúde8.

Assim, dada a importância da aterosclerose carotídea
no desenvolvimento de AVCi, o presente estudo tem por
objetivo reunir informações sobre a influência da dislipi-
demia no desenvolvimento da aterosclerose e suas reper-
cussões nas doenças vasculares com ênfase na artéria ca-
rótida.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento desta revisão integrativa op-

tamos pela proposta de Ganong (1987)9, obedecendo-se
às seguintes etapas: 1) identificação da questão nortea-
dora, seguida pela busca dos descritores ou palavras-cha-
ves; 2) determinação dos critérios de inclusão ou exclusão
da pesquisa em bases de dados online; 3) categorização
dos estudos, sumarizando e organizando as informações
relevantes; 4) avaliação dos estudos pela análise crítica
dos dados extraídos; 5) discussão e interpretação dos re-
sultados examinados, contextualizando o conhecimento
teórico e avaliando quanto sua aplicabilidade; 6) apresen-
tação da revisão integrativa e síntese do conhecimento de
cada artigo revisado de maneira sucinta e sistematizada.

No presente estudo a questão norteadora da revisão in-
tegrativa foi: a importância dislipidemia na formação da
aterosclerose carotídea e o consequente desenvolvimento
de AVCi.

Foram consultadas as bases de dados LILACS (Lite-
ratura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Sa-
úde), a biblioteca SciELO (Scientific Electronic Library

on Line) e PubMed (National Center for Biotechnology
Information - NCBI, U.S. National Library of Medicine),
incluindo-se os estudos que abordaram a temática, publi-
cados desde 1984 até 2014, independente do idioma de
publicação. Foram utilizados os seguintes descritores
controlados para a busca e também utilizados como pala-
vras-chave: aterosclerose (atherosclerosis), dislipidemia
(dyslipidemia), carótida (carotid).

3. DESENVOLVIMENTO
A primeira descrição de uma placa de ateroma re-

monta ao século XIX: em um relatório dinamarquês, re-
digido em 1844, encontra-se a descrição da existência em
uma artéria coronária de “vários ateromas, um deles apre-
sentando ulceração evidente, com extravasamento da
massa ateromatosa para o interior do lúmen arteriolar”10.

Com bases experimentais e clínicas bastante sólidas,
esta visão passiva da aterogênese e da placa ateroscleró-
tica tem sido revista em favor de um processo muito mais
dinâmico em que inúmeros mediadores habitualmente re-
lacionados a inflamação tem sido identificados como di-
retamente relacionados não apenas a instalação e progres-
são, mas também com a instabilização da doença ateros-
clerótica. Evidencias bastantes contundente mostram di-
versos marcadores biológicos, envolvendo inflamação e
aterosclerose que podem também contribuir com infor-
mações de valor preditivo e prognóstico de grande rele-
vância clínica11.

O endotélio é uma camada única e contínua de células
organizadas em forma de fuso que separa o sangue da pa-
rede vascular e do interstício. O fluxo sanguíneo com a
sua força de cisalhamento (shear stress), atua sobre as cé-
lulas endoteliais através de uma cascata de eventos que
conduzem produção de NO, pela enzima No- síntese en-
dotelial (eNOS). O período de vida esperado de uma cé-
lula endotelial em adultos é cerca de 30 anos. Após este
período, as células tendem a morrer e são substituídas
pelo crescimento de células vizinhas. O endotélio regene-
rado parece não possuir a mesma habilidade para libera-
ção dos fatores que inibem a contração, e sua resposta a
estímulos torna-se diminuída. Além do NO, o endotélio
produz outras substancias vasodilatadoras (fator de hiper-
polarização derivado do endotélio, prostaciclinas, cininas)
e também substancias vasoconstritora (angiotensina II e
endotelina)12.

Quando a função do endotélio normal mantém um
equilíbrio entre a produção destas substancias com uma
tendência a vasodilatação. O endotélio é capaz de liberar
outras substancias benéficas, além do NO, tais como fa-
tores antioxidantes (enzima superóxido dismutase) e
substancias anti-inflamatórias, tais como heparanas, pros-
taciclinas e peptídeos natriuréticos. A liberação destas
substancias resulta na conservação do padrão de fluxo
sanguíneo laminar em um saudável ciclo que impede a
gênese e o desenvolvimento da aterosclerose. A geração
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do ativador do plasminogenio tecidual (tPA) evita a trom-
bose local, mantendo sua superfície carregada negativa-
mente e secretando heparanas e trombomodulinas. Além
de ações antitrombóticas o endotélio mantém as células
musculares lisas vasculares com baixo poder de prolifera-
ção, migração e apoptose, com o intuito da preservação
da morfologia vascular normal12.

A Síndrome metabólica (SM) é um transtorno com-
plexo representado por um conjunto de fatores de risco
cardiovasculares usualmente relacionados a deposição
central de gordura, e a resistência à insulina. A Síndrome
metabólica e o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) associam-
se a vários fatores de risco para doenças cardiovasculares
(CDV), incluindo a hipertensão arterial (HAS), a obesi-
dade, a resistência insulínica(RI), a microalbuminúria, as
anormalidades nos lipídios, proteína C-reativa ( PCR), o
fatore de necrose tumoral-α (TNF-α), a interleucina-6 (IL-
6) e, a diminuição de adiponectina e leptina. A hiperho-
mocisteína também pode ser um fator de risco aumentado
para DCV. A patogenia da hiper-homocisteinemia (HHe)
inclui lesão da célula endotelial, maior adesividade pla-
quetária, aumento da oxidação de lipoproteínas de baixa
densidade (LDL-c) com deposição na parede vascular e
regulação vasomotora prejudicada. A síndrome metabó-
lica tem sido definida pela presença de intolerância a gli-
cose e ou diabetes melitus tipo2 (DM2), hipertensão arte-
rial, dislipidemia e obesidade abdominal. A presença de
resistência insulina é o denominador comum e antecede a
instalação das alterações citadas. A presença de SM esta
significativamente associada a maior mortalidade cardio-
vascular, independente de alterações na tolerância a gli-
cose13.

A insulina em concentrações fisiológicas, atua como
um vasodilatador e estimula produção endotelial de NO.
A presença de RI, secundária a um defeito sistêmico na
via PI-3-quinase, determina um defeito combinado no
transporte de glicose e na vasodilatação do endotélio de-
pendente mediados pela insulina. A ativação da via da
MAP- quinase atua como fator estimulador do cresci-
mento celular, esta via medeia também a habilidade das
células endoteliais das células musculares lisas e monóci-
tos em migrarem. Além disso, parece mediar a expressão
de fatores por trombóticos e pró-fibróticos. Consequente-
mente os efeitos resultantes dessa ativação são pró-atero-
gênicos. Questiona-se se esta via teria também suas ações
atenuadas pela presença de RI14.

As dislipidemias desempenham um papel patogênico
relevante na arteriosclerose carotídea. Níveis baixos de
HDLc, estão associados com o risco aumentado de ter
uma placa aterosclerótica predisposta à ruptura. O ato de
fumar demonstrou uma resposta inflamatória dependente
da dose (números de cigarros fumados por dia) que nor-
maliza após a cessação do hábito. O tabagismo (ativo e
passivo) pode funcionar como fator de risco para o desen-
volvimento da placa aterosclerótica15.

As dislipidemias são classificadas quanto à sua etiolo-
gia em dislipidemias primárias e secundárias, nas primá-
rias observam-se com maior incidência as de causas mo-
nogênicas. As doenças monogênicas dividem-se em au-
tossômicas dominantes e recessivas, dentre as dominantes
temos como principais a hipercolesterolemia familiar, o
defeito familiar da apolipoproteína B100 e hipercoleste-
rolemia familiar três pelo defeito do gene da PCSK9. A
hipercolesterolemia familiar é uma doença monogênica,
autossômica dominante, de herança mendeliana e é a
forma mais grave e comum de hipercolesterolemia mono-
gênica, sendo esta a primeira doença genética do metabo-
lismo lipídico a ser caracterizada, tanto clinicamente,
quanto em relação às suas alterações genéticas16. Na
forma heterozigótica a doença é caracterizada por defeitos
no número e na função dos receptores da LDL no fígado,
consequentemente levando ao acúmulo de LDL na circu-
lação e ao desenvolvimento precoce de aterosclerose17.

O diagnóstico clínico da hipercolesterolemia familiar
é feito com a presença do nível de colesterol maior que o
percentil 95 da população e história familiar de dislipide-
mia e coronariopatia precoce18, além disso o diagnóstico
pode ser feito pela detecção da mutação do receptor da
LDL por técnicas de biologia molecular. O defeito do re-
ceptor da LDL reduz o catabolismo das LDL em aproxi-
madamente 50% e, como resultado, têm-se níveis de LDL
elevados duas vezes o normal em média19,37.

A forma homozigótica tem incidência de 1 a cada
1.000.000 de habitantes, sendo que os portadores apresen-
tam concentrações de LDL cinco a seis vezes maiores do
que o normal. As concentrações de LDL são elevadas no
homozigoto, independente do estilo de vida, dieta e me-
dicamentos. Os portadores de hipercolesterolemia fami-
liar homozigótica desenvolvem xantomas planares cutâ-
neos e aterosclerose coronária na adolescência20,21.

A hipercolesterolemia familiar heterozigótica apre-
senta concentrações de LDL, geralmente, entre 190 a
400mg/dl, ou seja, duas a três vezes maiores que o normal.
As concentrações de triglicerídeos são normais, contudo
alguns indivíduos podem apresentar valores elevados, de-
vido a fatores ambientais, como álcool, sobrepeso e dia-
betes mellitus, existindo evidências de aumento na produ-
ção de triglicerídeos na hipercolesterolemia familiar, de-
vido à interação com outros genes19.

A apolipoproteína B100 (Apo B) é ligante para recep-
tor da LDL, é fenotipicamente indistinguível da hiperco-
lesterolemia familiar, descrita como defeito da Apo B,
ocorrendo com frequência de um em mil pacientes na Eu-
ropa Central22.

Estresse oxidativo
Os estados de RI estão associados com a produção au-

mentada de espécies reativas de oxigênio, processo deno-
minado estresse oxidativo, que tem um papel na disfunção
endotelial. As principais fontes formadoras de espécies
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reativas de oxigênio nos vasos são os complexos enzimá-
ticos NADPH- oxidases e das eNOS desacopladas ge-
rando superóxidos ao invés de NO23.
Hiperinsulinemia e hiperglicemia

A hiperinsulinemia que acompanha a RI é um fator de
risco independente para doença arterial coronariana. A in-
sulina promove liberação de NO e sua exposição crônica
leva a um aumento da expressão da eNOS. A hiperinsuli-
nemia estimula produção de endotelina pelas células en-
doteliais promovendo disfunção no endotélio por se con-
trapor aos efeitos vasodilatadores do NO e por aumentar
a produção de superóxido. Níveis elevados de insulina
tem sido relacionado como causa de disfunção endotelial
em voluntários saudáveis, embora, em diabéticos o trata-
mento com este hormônio melhore a vasodilatação. A re-
sistência à insulina com hiperinsulinemia e aumento de
ácidos graxos livres seria o provável mecanismo inicial
de disfunção endotelial e, com o desenvolvimento poste-
rior da hiperglicemia haveria piora do dano endotelial12.
Ácidos graxos livres

A nível vascular observa-se diminuição da vasodilata-
ção endotélio dependente após infusão de uma emulsão
lipídica com aumentos transitórios nos ácidos graxos li-
vres circulantes em voluntários saudáveis. Os ácidos gra-
xos livres reduzem a biodisponibilidade do NO por inibi-
ção da atividade da eNOS e estimulação da produção de
espécies reativas de oxigênio pela NADPH oxidase24.

O oxido nítrico (NO) é produzido continuamente pe-
las células endoteliais, por meio de oxidação do aminoá-
cido L-arginina em L-citrulina. Esse processo é regulado
pela ação de duas enzimas endoteliais: NO sintase (eNOS)
e nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato 21
(NADPH).  Na hipercolesterolemia se observa redução
da biodisponibilidade de NO. A hipercolesterolemia pro-
move maior produção de radicais livres pela ação da
NADPH oxidase, os quais inativarão as moléculas de N.
O aumento de radicais livres, nesse ambiente hipercoles-
terolêmico, também resulta em maior formação de LDL
oxidada, que irá interferir com o processo de transcrição
nuclear da enzima e NOS, além de reduzir a estabilidade
intracelular do RNA (ácido ribonucleico) mensageiro, que
codifica essa enzima, o que diminuí na sua síntese e, con-
sequentemente a produção de NO. Em estudos experi-
mentais da microcirculação, o aumento do fluxo das arte-
ríolas induz a vasodilatação do lúmen arterial, proporcio-
nal ao aumento do fluxo local. Nos indivíduos normais,
essa resposta é dependente da integridade do endotélio.
Em hipertensos e hipercolesterolêmicos, que apresentam
redução da atividade e biodisponibilidade do NO, essa va-
sodilatação não foi observada25.

Indivíduos obesos, especialmente com predomínio da
gordura visceral, apresentam valores maiores de triglice-
rídeos de jejum e menores de HDL, alterações na lipemia

pós-prandial nestes indivíduos obesos também foram re-
latados por Lima et al. (2002)26, o que nos faz concluir
que estes níveis elevados de ácidos graxos livres esta re-
lacionado com o comprometimento da vasodilatação en-
dotelial.
Endotelina

A endotelina I é um importante peptídeo vasoconstri-
tor secretado pelas células endoteliais em resposta a insu-
lina e outros agonistas. Níveis elevados são observados
em indivíduos com resistência insulínica e naqueles com
aterosclerose, sugerindo um possível mecanismo patogê-
nico12.
Sistema renina-angiotensina

Atividade do sistema renina-angiotensina está aumen-
tado nos estados de resistência insulínica, hipertensão ar-
terial e no curso da aterosclerose. Os componentes do sis-
tema renina-angiotensina exercem seus efeitos no endoté-
lio através de inúmeros mecanismos e por isso a inibição
desse sistema traz benefícios nos estados de resistência
insulínica melhorando a função endotelial e a sensibili-
dade insulínica12.
Adipocinas

O tecido adiposo apresenta uma capacidade secretora
de substancias com efeitos biológicos importantes com
atuação local e sistêmica, e que teriam relação direta com
resistência insulínica. Estas substancias são: A leptina, a
resistina, o peptídeo inibidor do ativador de plasminoge-
nio-I, o TNF-α, a interleucina-6, o peptídeo estimulador
da acilação, a grelina e a adiponectina. Com exceção desta
última, todos os demais são produzidos em maior quanti-
dade com o aumento do tamanho do tecido adiposo. A
adiponectina atua aumentando a sensibilidade à insulina e
apresenta sua produção diminuída com aumento da massa
adiposa13.
Lecitina

O papel da lecitina: colesterol acetiltransferase (LCAT)
é uma enzima encarregada de esterificar o colesterol livre
extracelular e participar na conversão das subfrações de
lipoproteínas de alta densidade, porém desconhece seu
papel na doença carotídea. Há dados que sugerem uma
elevada velocidade de esterificação da LCAT não é neces-
sária para a proteção vascular e que a enzima media a es-
terificação das HDLs na presença de concentrações sufi-
cientes da subfração HDL2, enquanto que a mesma rea-
ção de esterificação pode ser aterogênica quando há ele-
vadas concentrações de C-LDL, de forma que o potencial
efeito protetor ou antiaterogênico da LCAT está em de-
pendência da qualidade das HDL e das concentrações da
C-LDL27.
A calcificação e a aterosclerose

Pesquisas recentes sugerem que o cálcio já está pre-
sente na placa aterosclerótica nos seus primeiros estágios
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quando a lesão é constituída predominantemente de es-
trias de gordura. Entretanto, nesse estágio, o cálcio não
pode ser identificado por meio dos métodos não invasivos
atuais. À medida que a lesão progride com a adição de
colesterol, de células inflamatórias e do tecido fibróticos,
o cálcio se acumula sob a forma das placas, na base da
íntima e torna-se identificável pela tomografia computa-
dorizada. As lesões sem calcificação, em sua quase totali-
dade, não apresentam obstrução significativa do lúmen
coronário, Isso demonstra que a identificação do cálcio e
sua quantificação permitem, de certa forma, dimensionar
o grau de doença arterial coronária existente11.

A inflamação subclínica e a proteína C-reativa
(PCR)

A PCR é um reagente de fase aguda que se eleva muito
durante a resposta inflamatória desencadeada por injúria
tecidual ou infecção é primariamente sintetizada pelo fí-
gado, tem sua liberação estimulada pela interleucina-6 e
outras citocinas pró-inflamatórias. A PCR ativa o comple-
mento, aumenta a lesão endotelial mediada por células T,
induz a expressão de moléculas de adesão, estimula a pro-
dução de fator tecidual pelos macrófagos, reduz a produ-
ção de oxido nítrico, eleva expressão e atividade do inibi-
dor1 do ativador do plasminogenio nas células endoteliais,
inibe a angiogênese. A PCR elevada pode predizer even-
tos como infarto do miocárdio, acidente vascular encefá-
lico, arteriopatia periférica ou mesmo morte súbita11.

O espessamento da camada íntima e média da carótida
aumenta com a carga de fatores de risco cardiovasculares
tradicionais e a espessura aumenta de forma significativa
nos sujeitos que apresentam síndrome metabólica associ-
ada a níveis elevados de PCR (inflamação subclínica su-
gerindo o aumento do risco aterosclerótico nesse paciente)
e a importância desse marcador de aterosclerose subclí-
nica ajudaria categorizar melhor o risco cardiovascular de
cada indivíduo e que poderia levar a uma intervenção
mais agressiva nesses pacientes28.

Entretanto, a dosagem da PCR pode ser utilizada
como ferramenta adicional na decisão acerca das estraté-
gias diagnósticas e terapêuticas, não sendo recomendada
para pacientes de risco cardiovascular reconhecidamente
elevado (mais que 20% em 10 anos). Seu emprego com
objetivo de monitorar tratamentos ou aferir a atividade da
doença não é recomendado11.

Consequências hemodinâmicas da obstrução
do fluxo sanguíneo cerebral em decorrência da
formação da placa ateromatosa na artéria caró-
tida.

O contributo da artéria carótida interna (ACI) extra-
craniana na gênese do acidente vascular cerebral isquê-
mico (AVCi) processa-se, fundamentalmente, por um me-
canismo tromboembólico através da placa aterosclerótica
localizada, sobretudo, na bifurcação carotídea. Este fato

conduz a uma oclusão arterial intracraniana, causada por
embolismo artério-arterial ou extensão intracraniana de
um trombo carotídeo, provocando uma insuficiência he-
modinâmica a jusante de uma estenose grave7.

As alterações hemodinâmicas condicionam uma res-
trição de fluxo e de pressão, implicando uma diminuição
da perfusão nas áreas do cérebro mais afetadas do local
da estenose e com menor circulação colateral29.

Mesmo perante uma oclusão carotídea grave, o fluxo
sanguíneo cerebral (FSC) pode permanecer inalterado
através de mecanismos compensatórios. O primeiro me-
canismo a desenvolver-se aquando de uma redução da
pressão de perfusão distalmente a uma lesão oclusiva é a
dilatação, por autorregularão, da resistência vascular, no
sentido da manutenção de um FSC adequado. O FSC au-
menta, ao longo do tempo, à medida que a circulação co-
lateral se desenvolve30,31.

Manifestações clínicas
A doença carotídea cursa frequentemente sem sinto-

mas mesmo na presença de estenose suboclusiva ou de
oclusão completa devido ao potencial de colateralização
proporcionada pelo polígono de Willis, pelas numerosas
anastomoses arteriais e pelo fenômeno de autorregulação
cerebral que permite manter o fluxo cerebral no contexto
de variações da pressão de perfusão. O primeiro meca-
nismo a desenvolver-se no momento de uma redução da
pressão de perfusão distalmente a uma lesão oclusiva é a
dilatação por autorregulação de resistência vascular, no
sentido da manutenção de um fluxo sanguíneo cerebral
que aumenta ao longo do tempo à medida que a circulação
colateral se desenvolve1.

Campos (2004)32, descreve como os sintomas mais
prováveis a amaurose, paresia e parestesia em membros
inferiores, superiores e face, e afasia, com duração de
poucos minutos, embora possam durar até 24 horas.

As placas ateroscleróticas
A avaliação morfológica das placas carotídeas neces-

sita uma exploração ultrassonográfica adequada com cor-
tes transversos e longitudinais, parâmetros adequados da
ecografia modo B com ganho, foco e frequência adequa-
das, Doppler colorida e power doppler. Deve-se precisar
a localização do vaso acometido sabendo suas dimensões,
pois placas volumosas tem mais chance de se tornar sin-
tomáticas, seja pelo grau de estenose que determinam,
seja pelo potencial emboligênico. São também classifica-
das em homogêneas e heterogêneas como tipo 1 sendo as
placas uniformemente ecolucentes com ou sem fina ca-
mada ecogênica, tipo 2 como placas predominantemente
ecoluscentes com menos de 50% de área ecogênica, tipo
3 são placas predominantemente ecogênicas com menos
de 50% de área evolucente, tipo 4 placas uniformemente
ecogênicas e tipo 5 não podem ser classificadas devido a
grandes calcificações produzindo sombras acústicas. As
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placas não complicadas são caracterizadas como lesões
uniformes, caracterizadas por abundancia de tecido mus-
cular liso e fibroso com superfície lisa e ausência de cal-
cificação, já as placas complicadas são clinicamente peri-
gosas por serem instáveis com superfície irregular com
perda do revestimento endotelial33.

Diagnóstico
Apesar de alguns trabalhos apresentarem uma fiabili-

dade diagnóstica situada entre 92% a 100%, a exatidão
dos resultados da ecografia- Doppler depende, em grande
medida, da experiência e habilidade técnicas de quem re-
aliza o exame e da experiência de quem o interpreta. As
lesões arteriais proximais, cuja frequência é inferior a 2%,
podem ser diagnosticadas pela exploração física e pelo es-
pectro ultrassonográfico, sobretudo quando apresentam
repercussão hemodinâmica. Apesar da importância clí-
nica da ecografia-Doppler a cores transcraniana, o reco-
nhecimento de uma rede arterial colateral em doentes com
estenoses ou oclusões da ACI torna-se difícil. Em alguns
casos é complicada a abordagem e a interpretação dos
achados, nomeadamente: o ângulo de incidência dos ul-
trassons não é o adequado, as velocidades de fluxo são
baixas, após radioterapia, existem calcificações, fibrose
cicatricial ou aneurismas intracerebrais e malformações
vasculares. As estenoses proximais à zona do arco aórtico
e as distais (a nível do sifão e da bifurcação carotídea) são
dificilmente estudadas com os ultrassons. É possível que
a exuberância das carótidas externas tenha contribuído
para uma interpretação de ausência de lesões nas carótidas
internas.  O diagnóstico ultrassonográfico relativamente
a detecção de ulcerações da placa tem uma sensibilidade
baixa (33%) e uma especificidade de 76%, sendo atribuí-
dos nestes casos valores preditivos positivos de 54% e
preditivos negativos de 57%. O uso de ecografia com con-
traste demonstrou a sua utilidade no diagnóstico dos casos
acima descritos, com fiabilidade de 100% no diagnóstico
de oclusões carotídeas7.

A RNM-CE apresenta maior exatidão conforme au-
menta o grau de estenose.  Não obstante, alguns autores
também reconhecem as limitações da RMN CE: estenoses
no nível da bifurcação; a proximidade de estruturas ósseas
(base do crânio); os artefatos que surgem com o movi-
mento, como a deglutição; e as anomalias de fluxo eu se
produzem nos ramos ou nas curvaturas dos vasos, ou as
heterogeneidades locais de campo geradas pelo cálcio ou
a hemorragia no seio da placa. Estes fatores condicionam
a interpretação deste exame34.

Uma hipoperfusão mínima crônica pode levar ao apa-
recimento de apoptose neuronal e a alterações do compor-
tamento. Existe ainda, com caráter de cronicidade, uma
alteração da função mitocondrial que contribui para a le-
são do tecido cerebral Este padrão de alteração da circu-
lação na região frontal cerebral foi demonstrado também
pelo EEG, o qual revelou atividade letificada nas regiões

fronto-temporais, de vascularização através da carótida35.
A angiografia cerebral é considerada como a prova de

ouro na avaliação da estenose carotídea, torna-se necessá-
rio a realização de angiografia em pacientes com esteno-
ses carotídeas significativas (>50%) bilaterais, oblitera-
ções carotídeas e, em qualquer caso, sempre que existam
dúvidas diagnósticas ou baixa fiabilidade do estudo ul-
trassonográfico ou RNM cerebral36.

Tratamento
Ao conduzirmos o tratamento do paciente com este-

nose de carótida extracraniana devemos sempre ter em
mente a importância dos sintomas, correlacionando-os
com a instabilização das placas, com o ataque isquêmico
transitório e com o aumento da taxa de acidente vascular
cerebral. Pacientes sintomáticos com estenose > 70% tem
evidencias firmadas para a endarterectomia, enquanto sin-
tomáticos com estenose <50% não apresentaram benefí-
cio da cirurgia sobre o tratamento clinico isolado. Para os
assintomáticos, estenoses < 60% mantém melhor evidên-
cia para tratamento clínico e estenoses > 60% tem um be-
nefício significante para endarterectomia. Em todas as si-
tuações devem sempre pesar na decisão, entre o trata-
mento clínico e o cirúrgico, as condições clínicas do pa-
ciente e o risco perioperatório do serviço, não ultrapas-
sando 3% para os pacientes assintomáticos32.

Figura 1. Conduta na estenose de carótida extracraniana10.

A abordagem terapêutica consiste no controle da hi-
pertensão arterial, da dislipidemia e na antiagregação, ini-
cialmente, e, posteriormente, anticoagulação. Introdução
de um inibidor da enzima de conversão da angiotensina
com ações desempenhadas de antiproliferação do mús-
culo liso vascular, endoteliais, fibrinolíticas e de estabili-
zação da placa de ateroma. As estatinas reduzem o coles-
terol-LDL e estabilizam e atuam na regressão da placa de
ateroma, diminuem a resposta inflamatória, a ativação dos
macrófagos e a expressão do fator tecidual e inibem a
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agregação plaquetária. Na utilização do AAS é advogado
o uso terapêutico antiplaquetário na prevenção secundária
dos AVCs7.

Além disso, na terapia genética, é grande a expectativa
de como a compreensão da base genética da doença arte-
rial coronariana possa aperfeiçoar o seu manejo e a sua
prevenção. Diversos genes têm sido responsabilizados no
seu desenvolvimento e progressão como também na res-
posta do indivíduo quando exposto aos fatores de risco e
ao ambiente. Vários polimorfismos genéticos foram asso-
ciados com aterosclerose e de forma geral estes genes
candidatos estão implicados nas vias bioquímicas de pro-
cessos que propiciam o desenvolvimento da ateroscle-
rose10.

4. CONCLUSÃO

É amplamente aceito que os componentes da sín-
drome metabólica estão ligados à resistência insulínica, e
esta por sua vez, está intimamente ligada a obesidade e
dislipidemia. A condição pró-inflamatória decorrente do
aumento da adiposidade constitui um elo potencial entre
a resistência insulínica e a disfunção endotelial, associ-
ando-se também a instalação do processo de aterogênese.

É evidente a relação de estenose de carótida com a do-
ença arterial coronariana, com ataque isquêmico transitó-
rio e, consequentemente, com acidente vascular cerebral.
Todas estas doenças possuem alta prevalência, alta mor-
bimortalidade, com fatores de risco comuns entre elas e,
portanto dignos de uma abordagem abrangente e resolu-
tiva.

As enfermidades crônicas não transmissíveis envol-
vendo doenças vasculares no coração e cérebro consti-
tuem um problema de saúde de primeira ordem sobre os
quais os profissionais da área de saúde devem desempe-
nhar maiores esforços, pois se trata de doenças preveníeis
o que faz com que as investigações para sua prevenção,
diagnóstico precoce e tratamento sempre são justificáveis.
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RESUMO
Aborda-se o que é relatado na literatura sobre o HPV (Pa-
pilomavírus humano), que tem como objetivo informar a
população sobre os tipos de HPV de alto e de baixo risco, a
transmissão deste vírus, como é feito e os tipos de diagnós-
ticos que existem e quais são os problemas que causam,
principalmente para as mulheres. A vacina é importante
para a prevenção do HPV, existem dois tipos de vacinas, a
quadrivalente e a bivalente, antes, o custo da vacina era
elevado, mas hoje em dia ela é gratuita, mas é limitada
para certa idade, apenas para meninas de 11 a 13 anos. É
importante que seja tomada todas as doses da vacina. Re-
lata-se sobre a Campanha de Vacinação na cidade de Ma-
ringá – Pr.

PALAVRAS-CHAVE: HPV, infecção, vacinas.

ABSTRACT
We discuss what is reported in the literature on HPV (human
papillomavirus), which aims to inform the public about the
types of HPV of high and low risk, the transmission of this
virus, how it is made and the types of diagnoses that exist, and
the problems they cause, especially for women. The vaccine is
important for the prevention of HPV, there are two types of
vaccines, the bivalent and quadrivalent ones, some time ago
the vaccine cost was high, but nowadays it is free, but still
limited to a certain age, just for girls 11-13 years old. It is im-
portant to take all doses of the vaccine. The vaccination cam-
paign in the city of Maringa – PR is also reported in this arti-
cle.

KEYWORDS: HPV, infection, vaccines

1. INTRODUÇÃO
O Papilomavírus humano (HPV)1,2,3, um vírus de

55nm de diâmetro4, pertencente à família Papilomaviri-
dae2, tem como forma de ação, tropismo pelo tecido
epitelial e mucoso, infectando-os com mais facilidade e
induzindo hiperplasias ou neoplasias3. O que torna ter
relevado cuidado com o contágio pelo HPV, é que alguns
dos seus subtipos, estão relacionados com neoplasias
malignas, e são apontados como o principal fator etioló-
gico de câncer do colo de útero, períneo, vulva, vagina e
região anal, pênis, uretra e saco escrotal5,6.

Foram identificados cerca de 100 tipos de HPV, os
quais então divididos em dois grupos conforme o poten-
cial virulento: No primeiro Grupo estão inseridos os
vírus com baixo potencial patogênico causando apenas
crescimento tecidual. Já o segundo são os vírus relacio-
nados com as neoplasias malignas e está dividido em
dois subgrupos, os de baixo risco, que são do tipo 6, 11,
42, 43 e 44 e os de alto risco, dos tipos 16, 18, 31, 33, 34,
35, 39, 45, 46, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 e 70, dentre
estes o de mais elevado poder patogênico são os tipos 16
e 18 1,2,3, o HPV - 16 isoladamente responde a 60% dos
casos de câncer cervical e o HPV-18 responde pelos ou-
tros 10%1.

O HPV ativa o ciclo celular, interferindo na função
do Rb e o p53, que são dois genes importantes supresso-
res tumorais1. As proteínas do vírus, E6 e E7 podem
comprometer o ciclo celular pela ligação do RB e su-
prarregulação de ciclina E (E7), interrompendo a apop-
tose celular pela ligação ao p53 (E6), induzir a duplica-
ção de centrossomos e a instabilidade (E6; E7)1. A pro-
teína E6 do HPV induz a degradação rápida do p53 por
proteólise, reduzindo os níveis de p53 de duas a três ve-
zes1.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia aplicada para o desenvolvimento do
trabalho, foi a literatura científica, livros clássicos,
periódicos de revistas nacionais e internacionais e
dados estatísticos, noticiários de órgãos televisivos e
informativos como jornais e revistas.

3. DESENVOLVIMENTO
Abordagem do problema

A prevalência do HPV na cavidade bucal e na orofa-
ringe está associada a outras lesões bucais7, já confir-
mado através do estudo microscópico, imu-
no-histoquímica e pelos testes de biologia molecular o
carcinoma espinocelular7.

Transmissão
A infecção pelo vírus ocorre quando este penetra no
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novo hospedeiro, através de microtraumatismos7, mas
para que ocorra a progressão da fase ativa do vírus irá
depender de três fatores: da permissividade celular, do
tipo de vírus e do estado imunológico do hospedeiro7.

A transmissão mais comum do vírus é sexualmente,
causando assim em mulheres o câncer do colo de útero8.
Levando ao ponto de se tornar um problema de saúde
publica9.

Diagnóstico
Os métodos utilizados para detecção do DNA do

HPV podem variar, pois irá depender de sua sensibilida-
de e especificidade7. Os métodos para detecção do HPV
podem ser feitos através do exame clinico da lesão, ci-
tologia10, peniscopia10, histopatologia10, imu-
no-histoquímica e hibridização in situ4,7,10 quando este é
de baixa sensibilidade4-7, hibridização Southern blot4,7,
dotblot4,7 quando a sensibilidade é moderada, PCR a
sensibilidade é muito alta 7,10e Captura hibrida sensibili-
dade é alta10.

1. Técnica molecular

 Hibridização Southern blot esta técnica é especifica e
sensível para detectar o DNA viral, é utilizado frag-
mentos da biopsia ou esfoliação celular, mas a sua
desvantagem é que consome muito tempo e o seu
custo é elevado10.

 Dotblot é uma técnica utilizada não somente para
detecção do DNA, mas também o RNA viral, é rápi-
do, tem baixo custo, pode utilizar fragmentos de bio-
psia ou esfoliado celular, mas pode possuir resultados
falso-positivos e não distingue o subtipo viral8.

 Hibridização in situ utiliza fragmentos de tecidos,
parafinados ou esfregaços fixados em lâminas e os
resultados são analisados em microscópio10.

 PCR (reação em cadeia polimerase) tem grande sen-
sibilidade, a técnica mostra a amplificação de amos-
tras pequenas de DNA e RNA, assim tornando o
método susceptível à contaminação por material nu-
cléico exógeno ou amplificado de outra amostra10.
Em homens e as mulheres pode ser realizado o ras-
pado da região perianal, cavidade bucal ou qualquer
área de suspeita da lesão (especifica pelo médico so-
licitante) da mucosa e pele10.

 Captura híbrida este é um teste fácil a ser realizado,
por tempo curto, o material utilizado é o esfoliado
celular, possui 18 sondas virais e este teste pode de-
tectar os dois grupos de DNA do HPV os de alto e
baixo risco10.

O material poderá ser coletado tanto no consultório ou
nos laboratórios de diagnóstico. A coleta feita pelo la-
boratório segue os seguintes passos a paciente deverá ter
uma solicitação de encaminhamento para que seja feito
exame Captura Híbrida para HPV, é necessário que a
paciente esteja em abstinência sexual por 3 dias e não

deve estar menstruada11 e devem ser colhidas amostras
cervicais no Cervical Sampler da DIGENE (material
utilizado que proporciona a coleta da amostra cervical),
este material é o indicado, pois se for utilizado outro meio
de coleta o resultado poderá ser falso12.

O laboratório deverá fornecer um kit especial para a
coleta do material para que a coleta possa ser realizada no
consultório. Um tubete com 1 mililitro de solução Tam-
pão conservadora rotulado para anotar a data da coleta e
os dados de identificação do médico(a) e do(a) paciente,
utilizar uma escova e formulário de solicitação12

A coleta é realizada no Colo uterino ou na vagina e as
instruções são: não efetuar exame digital (toque), col-
poscopia ou assepsia prévia, a presença de sangue (não
menstrual) ou de conteúdo vaginal alterado, não altera o
resultado, se houver necessidade da coleta de citologia na
mesma consulta, esta deve ser realizada em primeiro
lugar, remover, com algodão ou gaze, o excesso de muco
ao redor do orifício externo e da ectocérvix, introduzir 1 a
1,5 cm da escova no canal cervical e rodá-la 3 vezes no
sentido horário. A seguir, escovar a ectocérvix e, se de-
sejar, as paredes vaginais, imediatamente após a coleta,
inserir a escova no tubete, dentro da solução tampão,
quebrar a haste da escova, fechar o tubete, agitá-lo du-
rante aproximadamente 30 segundos para homogeneizar
a amostra e identificar corretamente o tubete e preencher
corretamente a ficha de solicitação12

A coleta na vulva segue as seguintes instruções: ma-
terial do intróito vulvar, região de semi-mucosa, pode ser
obtido diretamente com a escova e, após a coleta, seguir
os mesmos passos de armazenamento do material feita da
coleta de colo uterino ou vagina. Nas outras regiões da
vulva, pele, deve-se umedecer a área com soro fisiológico
e efetuar um raspado com lâmina de bisturi. A seguir,
com auxílio do Brush, coloca-se o material no interior do
tubo e seguir os passos de armazenamentos já descritos 12

A Biópsia não deve ter mais de 5 mm de diâmetro.
Caso o material não seja entregue ao laboratório após 24
horas de sua coleta, ele deve ser congelado (-20 o C) e
assim encaminhado para análise12

O envio do material que foi colhido por escovagem,
este deverá ser enviado ao laboratório o mais rápido
possível. À temperatura ambiente seu tempo é de 15 dias.
Quando o tempo decorrido entre a coleta e a chegada ao
laboratório for superior a esse período, o material deverá
ser conservado em geladeira. (2 a 8 C) 12.

2. Citologia
É feito com esfregaços de amostras de secreções ure-

trais, da mucosa do pênis e raspados de lesões cutâneas e
mucosas, quando é encontrada alteração morfológica em
células infectadas pelo vírus, é sugestivo de HPV10.

3. Peniscopia
Antigamente era utilizada a técnica de colposcópicas
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(aparelho que aumenta a visibilidade dos tecidos), mas
no início da década 1980 surgiu a peniscopia. A realiza-
ção da técnica é a colocação de ácido acético a 5% du-
rante 10 minutos no local de interesse. É utilizado o áci-
do acético, pois este como principal efeito a coagulação
das proteínas nucleares e citoplasmáticas do epitélio,
tornando – o local branco – opaco.  A coagulação que é
causada pelo ácido acético somente será visível se a
quantidade de proteínas nas células for em grande quan-
tidade10.

Este exame pode mostrar: lesões acuminadas ver-
rucosas clássicas, incluindo lesões mínimas, lesões pa-
pulares que podem aparecer, além do aspecto papular,
pontilhados vasculares visíveis em graus variáveis e le-
sões planas e lesões acetopositivas10.

4. Histopatologia
É realizado através de biopsias, que é retirada de um

pequeno fragmento do tecido, logo depois é realizado o
método de coloração do tecido e depois este tecido é
visualizado com ajuda do microscópio10.

5. Imuno–histoquímica
Está técnica pode detectar o revestimento proteico das

partículas virais do HPV sendo observado na microscopia
óptica pelo patologista, o material deve estar envolvido
em parafina ou em preparados citológicos, assim utili-
zando anticorpos policlonais contra antígeno específico
aos vários tipos de HPV10.

No caso de exames específicos para a detecção do tipo
de HPV, é realizado o exame de Captura hibrida, pode ser
realizada na cidade de São Paulo no laboratório Schmil-
lvitch Diagnóstico que é feito nas unidades de Angélica,
Tatuapé Santana, Sumaré e Santo Amaro11. Outro labo-
ratório que também realiza os exames é Laboratório
Oswaldo Cruz, situado na cidade de São José dos Campos
– SP12.

Prevenção
Atualmente as vacinas contra o HPV, cobrem os so-

rotipos 16 e 18, e no caso da vacina quadrivalente, cobre
também o 6 e 1114.
A vacina é recomendada para mulheres que ainda não
iniciaram atividades sexuais, a idade ideal para vacina-
ção é de 11 e 12 anos, podendo ter início a partir dos 9
anos12.

São aplicadas três doses intramusculares, tendo um
intervalo de dois e seis meses após a primeira vacinação.
As mulheres mais velhas que não tenham a prática da
atividade sexual, também podem ser beneficiadas com a
vacina14. Existe comprovação da imunogicidade e segu-
rança da vacina em meninos de 9 a 15 anos, mas não
existe comprovação para da eficácia da vacina nas de-
mais idades, mas a vacina não é recomendada para o
sexo masculino14.

Vacinas Anti–HPV: existem dois grupos de vacinas
contra o HPV, que são as profiláticas e as vacinas tera-
pêuticas. A vacina profilática é baseada da estimulação
da resposta imunológica humoral. As proteínas L1 do
capsídeo viral são utilizadas para estimular a produção
de anticorpos, está proteína é produzida por tecnologia
recombinante de engenharia genética, são chamadas de
VLP (vírus like particle ou partículas semelhantes ao
vírus) que são semelhantes aos vírions de HPV, não há
risco de infecção com as VLP, pois não contém material
genético viral. Logo a vacina terapêutica, irá estimular o
desenvolvimento da resposta imune celular, pois sensibi-
liza células imunocompetentes para atuar no combate à
infecção viral. A vacina terapêutica visa reduzir que as
células sejam infectadas pelo HPV, mas ainda encontra –
se em fases de investigação, pois os resultados da sua
eficácia ainda não são muito animadores para o uso de
terapêutica primária. Mas vários estudos apontam bons
resultados sobre o papel da vacina profilática na redução
do câncer de colo de útero15.

I. Vacina Bivalente Anti–HPV: está vacina irá preve-
nir dois tipos de HPV 16 e 18, também é produzida
através da tecnologia recombinante para obtenção das
VLP 16 e 1815.

II. Vacina Quadrivalente Anti–HPV: está vacina é
composta por mistura de quatro tipos de VLP, que são
derivadas da proteína L1 do capsídeo dos HPV 6, 11, 16 e
1815.

III. A vacina Quadrivalente Recombinante contra o
Papiloma Vírus Humano (6, 11, 16 e 18) da Merck Sharp
& Dohne (MSD), foram regulamentadas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 2006,
para a comercialização15.

 Custo da Vacina
Até março de 2010, a vacina tinha custo de fábrica

por R$ 229,33, que é comercializada pelo Laboratório
britânico GlaxoSmithKline (GSK). No final do mês de
março o laboratório anunciou redução de 50% do custo,
logo o novo valor da vacina será de R$ 114,67. Mas há
de levar em conta que as clínicas vacinação do País, irá
impor um acréscimo referente a outros impostos, custos
de conservação, aplicação e serviços médicos16.

Atualmente têm sido criadas várias campanhas de
prevenção contra o HPV, tendo um exemplo, a Campa-
nha de vacinação na cidade de Maringá, Paraná. Brasil.
A vacina é gratuita e é realizada pela secretaria de saúde
municipal, destinada a um segmento da população femi-
nina especificamente como método de prevenção18.

Mas para a população que não se encaixa no objetivo
da campanha, existe clínicas particulares onde estas
pessoas podem ser submetidas a prevenção, pois a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou que
mulheres de todas as faixas etárias pode receber a vacina
contra o HPV17.
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Campanha de vacinação em Maringá
No dia 10 de março de 2014, foi realizado na Secre-

taria da Saúde na cidade de Maringá – PR a Campanha
de Vacinação contra o HPV, onde a população alvo era
do sexo feminino e a faixa etária era de 11 a 13 anos18.

A meta no Brasil é vacinar 80% da população alvo,
onde na cidade de Maringá- PR concentra 7.352 meninas
de 11 a 13 anos18,20.

Está Campanha foi induzida neste ano no calendário
Nacional de Vacinação, como estratégia de saúde pública,
tendo como objetivo de reforçar as atuais ações de pre-
venção do câncer de colo de útero18-21.

A vacina adotada foi a quadrivalente onde está vaci-
na previne quatro tipos de HPV os de baixo risco HPV 6
– 11 e os de alto risco HPV 16 – 1820,21.

A vacinação ocorrerá em três intervalos, pois para
que ocorra a prevenção são necessárias três doses da
vacina, a segunda dose é após seis meses da primeira
dose e a terceira dose é cinco anos após a primeira do-
se21. A vacina poderá causar alguns efeitos adversos co-
mo febre, cefaleia e anafilaxia, mas ocorre raramente21.

Em Maringá a segunda dose ocorrerá no dia 1o de
setembro de 2014. A partir de 2015 a vacina será ofere-
cida para as meninas de 9 a 13 anos e em 2016 será ape-
nas para meninas de nove anos16,18,19.

Até o dia 19 de março de 2014 foram vacinadas 40
mil meninas no Paraná e na cidade de Maringá foram
2.500 meninas19.

4. CONCLUSÃO

O Papilomavírus humano (HPV), agente do Papiloma,
tornou-se problema de Saúde Pública, baseado nas
Campanhas municipais, estaduais e nacionais em favor da
vacinação como método preventivo.
Mister se faz, que haja o conhecimento de como identi-
ficar os quatro vírus, tipo 6-11-16-18, aos que não tive-
ram o benefício da Campanha de Vacinação Pública,
tornando público que existem técnicas para identificação
destes tipos de vírus e também Laboratórios que tratam
especificamente do diagnóstico da lesão.
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RESUMO
A incidência de Dermatite Atópica (DA) assim como dos de-
mais processos alérgicos vêm crescendo. Seu diagnóstico é
essencialmente clínico, sendo descritas alterações laboratoriais
e histopatológicas em associação com esta doença. A sua fisio-
patologia é complexa com avanços recentes na compreensão da
disfunção da imunidade inata e adaptativa e da maior predis-
posição para a colonização/infecção do organismo. Demonstra
uma relação entre fatores genéticos, imunológicos, ambientais,
psicossomáticos e a alteração da própria estrutura da pele. O
Artigo fará uma revisão atualizada sobre os parâmetros da
doença em questão, as características morfofisiológicas dos
pacientes acometidos, a prevalência segundo a idade, e os
avanços terapêuticos. Dentro do foco medicamentoso entrará
em discussão o tratamento tópico com glicocorticoides e imu-
nomoduladores inibidores da Calcineurina, o mecanismo de
ação e seus respectivos efeitos farmacológicos a curto e longo
prazo.

PALAVRAS-CHAVE: Dermatite atópica, pele, imunomodu-
ladores, glicocorticoides, tratamento tópico.

ABSTRACT
The incidence of atopic dermatitis (AD) as well as other allergic
processes has grown. The diagnosis is essentially clinical, labora-
tory and histopathological. Its pathophysiology is complex with
recent advances in the understanding of the innate and adaptive
immunity dysfunction and more prone to colonization/infection of
the organism. Demonstrates a relationship between genetic, im-
munological, environmental, psychosomatic factors and changing
the very structure of the skin. The article will make an updated
review on the parameters of the disease in question, the physical
and physiological characteristics of affected patients, the preva-
lence according to age, and therapeutic advances. Within the drug
will focus discussion on topical treatment with glucocorticoids and

immunomodulatorsCalcineurin inhibitors, the mechanism of action
and pharmacological their short and long term effects.

KEYWORDS: Atopic dermatitis, skin, immunomodulators,
glucocorticoids, topical treatment.

1. INTRODUÇÃO
A pele é o maior órgão do corpo humano. Exerce várias

funções importantes, como proteção, isolando as estru-
turas internas do corpo, evitando a entrada de substân-
cias estranhas ao organismo, como toxinas e microrga-
nismos. Participa da resposta imunológica, auxilia na
prevenção da desidratação e nos processos de cicatriza-
ção. Esta barreira isolante a toda extensão do corpo, é
um “filtro” ou, captador de radiação UV, esta que em
contato com a pele desencadeia vários mecanismos in-
trínsecos benéficos, quanto os que causam depressão do
órgão como as denominadas doenças de pele1,2. A der-
matite atópica (DA) é uma importante doença inflamató-
ria que muitas vezes precede a asma e doenças alérgicas3.
A DA é caracterizada por um tipo de eczema com caráter
crônico recidivante e manifestações clínicas bem apa-
rentes com um aumento da perda de água transepidér-
mica (TEWL) diminuindo as propriedades normais da
pele. As manifestações são visualizadas por lesões com
distribuição específica de acordo com a idade. No lac-
tente as lesões predominam na fase e na superfície ex-
tensora dos membros, e, com o passar da idade, estas
tendem a localizar-se nos intertrigus ou flixuras; já nos
adultos podem salientar em vários locais do corpo. Vá-
rios fatores participam da patogênese da DA, por isso
podemos dizer que esta é uma doença complexa em que
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interagem a genética, a estrutura própria da pele, distúr-
bios imunológicos, os fatores ambientais, e hábitos co-
tidianos como a alimentação, a higiene quanto ao banho
e cuidados, e ainda utilização de industrializados como
alimentos e produtos de uso externo (shampoos, cremes,
sabonetes, perfumes)4,5. Dentro das mais variadas doen-
ças de pele destaca-se a dermatite atópica, uma das der-
matoses inflamatórias mais comuns, e de difícil diagnós-
tico, uma vez que o diagnóstico é baseado em critérios
clínicos, considerando alguns critérios principais: pruri-
do, aparência típica e distribuição, cronicidade, histórico
pessoal ou familiar de atopia6,7.
Todos os fatores, intrínsecos e extrínsecos, acabam cri-
ando uma somatória para que ocorra um evento infla-
matório cutâneo nos acometidos com a DA e também
desencadear um primeiro sintoma para o indivíduo com
propensão a esse desvio imunológico do organismo, ob-
servando os pacientes com patologias de aspectos alér-
gicos e imunológicos como a asma ou alergias do trato
respiratório superior8. A DA tem estágios iniciais desde a
secura cutânea até o prurido e descamação intensa che-
gando a níveis crônicos e de difícil tratamento. O trata-
mento deve ser com orientação e acompanhamento de
especialistas, com a intervenção terapêutica correta para
minimizar os eventos fisiopatológicos dos pacientes com
a DA. A decisão final sobre qualquer terapia deve ser
realizada pelo médico e adaptado às necessidades indi-
viduais. O tratamento tópico é uma das alternativas co-
mumente usadas, e com grande aceitação pelo paciente,
pois a visualização de melhora continua do quadro é
rápida. A utilização de medicamentos de uso tópico com
glicocorticoides diminui a resposta inflamatória junto
aos anti-histamínicos, imunomoduladores, e, hidratantes,
garantem uma “terapia antipruriginosa”, e todos são ob-
servados quanto sua eficácia, o de melhor escolha se-
gundo a idade do paciente e o grau observado nas lesões.
Quanto as agregações secundárias a doença, entram a
aplicação de antimicrobianos e os demais tratamentos
podendo ser relacionados à patogênese da DA9. O obje-
tivo deste trabalho é desenvolver uma revisão sobre
dermatite atópica e seu tratamento tópico com glicocor-
ticoides e imunomoduladores inibidores da calcineurina.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a Derma-
tite atópica acerca do tratamento dermatológico com
ativos de uso tópico, onde o levantamento abrangeu pu-
blicações existentes nas bases de dados PubMed (Natio-
nal Center for Biotechnology Information – NCBI, U.S.
National Library of Medicine), LILACS (Literatura La-
tino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e
biblioteca SciELO (Scientific Electronic Library Online)
tendo como palavra-chave: Dermatite atópica, Glicocor-
ticóides, imunomoduladores, tratamento tópico, derma-
toses, casos de atopia. Os critérios de inclusão deste es-

tudo foram publicações do tipo artigos científicos dispo-
níveis na íntegra, no qual foram selecionados e revisados
os artigos que abordaram a temática no recorte de tempo
entre 1995 a 2014, independente do idioma da publica-
ção.

3. DESENVOLVIMENTO
A Barreira epidérmica

A epiderme, é a camada mais externa da pele (figura
1), é uma interface com o ambiente e serve de barreira
física crucial para a homeostase. Essa barreira não é uma
concha inerte composta de fibrilas de queratina, mas sim
é uma membrana semipermeável metabolicamente ativo
e fisiologicamente sensível que funciona como um bi-
osensor para proteger nosso corpo dos elementos ambi-
entais indesejáveis e para manter o equilíbrio de água
fisiológica9. Segundo Norris (2011), a Epiderme é uma
camada epitelial escamosa estratificada, derivada de
células germinativas, que contém níveis diferentes de
estrutura e função. Na adesão celular normal, a epiderme
é dividida em estrato córneo, camadas granulosa, espi-
nhosa e basal10.

A principal célula da epiderme, o queratinócito, que
sofre um processo de diferenciação durante a migração
da camada basal até as camadas superiores da epiderme.
A medida que os queratinócitos progridem pela camada
espinhosa, acumulam proteínas específicas dos querati-
nócitos em diferenciação. Na camada granulosa da epi-
derme, os corpos lamelares são liberados dos queratinó-
citos, iniciando a partir daí a morte celular programada
ou proteólise. Nesta camada os principais componentes
proteicos são a queratina (QRT) e a filagrina (FLG).
Embebidos entre a camada basal e espinhosa encontram
células residentes de Langerhans e Merkel. O estrato
córneo (EC) ou envelope cornificado é o elemento es-
sencial para a formação da barreira cutânea (BC), com-
posto por várias proteínas, incluindo a filagrina, locrina,
proteínas pequenas ricas em prolina, involucrinas, e fi-
lamentos intermediários de queratina. A ligação entre
estas estruturas é assegurada por transglutaminases
(TGMS), que levam a formação de agregados proteicos
irreversíveis, controlando esta conformação entre as
proteínas11. Na camada córnea, os corneócitos enuclea-
dos e totalmente diferenciados, empilham-se intima-
mente, embebidos numa matriz intercelular impermeável
e elástica que, para além de proteínas, é rica em lípidos.
Nas camadas granulares, os lípidos são produzidos den-
tro corpos lamelares, queratinas são empacotados em
macrofibrilas através da sua associação com a filagrina,
e um invólucro cornificado é montado por incorporação
sequencial de proteínas precursoras diretamente debaixo
da membrana plasmática7. As ceramidas, contendo
esfingosina como estrutura básica, são o seu principal
constituinte, correspondendo a cerca de 40 a 65% do
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total de lipídios da camada córnea. Numa analogia a uma
parede, o epitélio cornificado comporta-se como o tijolo
da barreira e a matriz lipídica como o cimento12. Todo o
comportamento de diferenciação da camada basal essen-
cialmente ativa até cerca dos extratos terminalmente
diferenciados, é mantido ao longo da vida como função
de reparação epidérmica13.

Figura 1. Epiderme. A expressão e funções putativas na barreira da
pele: esquemática resumindo o padrão de expressão filagrina e funções
em A, O profilagrina precursor pró-proteína é fortemente expresso
dentro de grânulos, representando a aparência típica da camada granu-
lar. A influência do programa de diferenciação terminal da epiderme,
através da camada externa granular (clivagem de profilagrina a filagri-
na) e a bicamada lipídica da SC interior (compactação filamento, a
contribuição para a integridade da barreira), e durante a descamação do
SC exterior (produção de produtos de degradação de aminoácidos que
contribuem para a hidratação das camadas exteriores e estes provável-
mente contribuem para o "manto ácido"). Em C, Síntese do conheci-
mento atual do controlo molecular da homeostase da FLG. Profilagrina
é desfosforilada em condições de aumento da concentração de cálcio e,
em seguida, é clivada proteoliticamente pela matriptase proteases
(inibida pelo inibidor da protease Letki) e CAP1 / PRSS. Após a
proteólise, em B é transportada FLG para o núcleo, como parte do
processo de diferenciação terminal. A FLG Livre é reticulada de fila-
mentos de queratina por transglutaminases (TGMS) e posteriormente
contribuem para hidratação do SC. Fonte: O’Reganet al., 20088.

Fisiopalogia e aspectos imunológicos e gené-
ticos na DA

A barreira epitelial da pele permeável combinado
com a capacidade de resposta imunológica anormal pro-
vavelmente contribui para a fisiopatologia da DA (figura
2). Novos insights revelam um papel importante para
anormalidades estruturais na epiderme, resultando em
uma barreira epitelial com vazamento, bem como ativa-
ção imune crônica que também rotula a patogenicidade
desta doença hoje comum da pele. A característica fun-
damental da DA é prurido intenso que está associado
com a hiper-reatividade cutânea a vários estímulos am-
bientais, incluindo a exposição a alimentos e alérgenos
inalantes, irritantes, outros alérgenos patogênicos, mu-
danças no ambiente físico (incluindo a poluição, umida-

de, e outros), infecção microbiana e estresse14. A disfun-
ção da barreira cutânea na DA chama a atenção como
um componente primário da doença em 2006, quando o
gene responsável pela codificação da filagrina (FLG),
mutações nonsense foram encontrados em pacientes com
DA15. A filagrina é um componente-chave do estrato
córneo, que é derivada a partir de uma proteína precur-
sora maior e contribui para a sua resistência física, esta-
do de hidratação, o ph da pele, e a capacidade de tam-
ponamento entre outras propriedades físico-químicas9.

Desde então, anormalidades na função da proteína
epidérmica foram identificados em loricrina e involucri-
na, a hornerinprofilagrina como na proteína FLG-2 um
membro da família, e em duas proteínas de FLG-like.
Todas estas proteínas encontram em níveis reduzidos,
não apenas na pele lesionada, mas também na pele não
lesionada, e todos são regulados negativamente em res-
posta às citocinas Th1- Th2 (grande parte Th2), alta-
mente elevados na DA, como o marcador IgE, represen-
tando a resposta imune. Os lipídios são reduzidos, bem
como a função de barreira epidérmica reduzida de iní-
cio. Teor de lípidos anormal e a atividade de proteases
podem ser explicadas, pelo menos em parte, por um de-
feito no Tmem79, um gene que controla a função de
transporte de grânulos lamelares na camada epidérmica
granular, logo abaixo do estrato córneo.

Figura 2. Existe uma barreira epidérmica defeituosa em indivíduos
com dermatite atópica. A barreira epidérmica é encontrada nas cama-
das inferiores do estrato córneo, e, é composto de queratinócitos dife-
renciados, denominado corneócitos (retângulos bege), realizada em
conjunto com as esferas corneodesmosomos (roxo). Hiperatividade das
proteases (hexágonos vermelhos) encontrados dentro da epiderme, e
contribuiu com proteases exógenas, a partir de ácaros do pó da casa
e Staphylococcus aureus, como exemplo, facilitar a clivagem das jun-
ções. Este é apenas um evento na quebra da barreira epidérmica, que
permite a penetração de alérgenos. As células dendríticas (DC) (verde)
encontrados na derme assumir e apresentar estes alérgenos (estrelas
vermelhas) a células T auxiliares (TH) e recrutar CD4 + células T
(azuis). Ativada DC e IL-4, expressa por CD4 + células T, promover
TH1 para TH2 mudar com a posterior liberação de citocinas
pró-inflamatórias e elevação dos níveis de IgE. Fonte: Cork MJ, et al.
200932.

Apesar da forte da associação genética de mutações
de FLG com eczema é agora claro as vias mecanicistas
de haploinsuficiência de FLG às lesões inflamatórias
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típicas de eczema, e necessita de maiores esclarecimen-
tos. A deficiência de FLG leva à redução do fator de hi-
dratação natural(NMF), que é provavelmente é um con-
tribuinte para o fenótipo xerótico visto em muitos paci-
entes com eczema. Os modificadores genéticos e ambi-
entais (discutido acima) deste risco são ainda pouco cla-
ros embora a evidência recente, indica também que a
expressão da pele pode ser modulada pela resposta in-
flamatória atópica mediadas pelas citocinas IL-4 e
IL-13, proporcionando assim uma ligação entre esta
molécula estrutural e a resposta inflamatória no eczema.
Outros aspectos também torneiam a incidência inflama-
tória como a mudança do PH da pele (efeitos da adição
de sabão e detergentes), alterando a imunidade local do
paciente levando a aumento de bactérias e proliferação
de comensais da microbiota16,17.

Etiologia e fatores socioeconômicos
Esta patologia ocorre predominantemente na infância,

sendo que mais de 85% dos pacientes apresentam as
manifestações clínicas iniciais nos primeiros cinco anos
de vida18. Um estudo realizado na cidade de São Paulo
–SP, o ISSAAC (International Study of Asthma And Al-
lergies in Childhood), mostrou que a prevalência da DA
está em torno de 12% em crianças com idades entre seis
a sete anos4.As taxas de prevalência elevados, também
foram observados em vários outros países, com dados de
mais de um milhão de crianças, cerca de 97 países que
mostram que a DA é um grande problema para o desen-
volvimento, isso incluem os países desenvolvidos. A
atopia e a predisposição genética para tornar as respostas
de anticorpos IgE a antígenos ambientais ou de proteína
de alimentos comuns, tem demonstrado estar fortemente
associado a DA com uma incidência de aproximada-
mente 80% das crianças com esta patologia3,19,20,21. A
DA tem um impacto significativo na qualidade de vida
da criança e dos pais. O prurido associado a esta patolo-
gia condiciona a escoriações e liquenificação da pele,
assim também distúrbios de sonolência diurna. Por outro
lado, a existência de uma patologia cutânea visível des-
perta estigma social, ou seja, o contato principalmente da
criança com o seu meio de convívio pode ser gerado um
desconforto psicológico, levando-a a se excluir da vida
social, uma vez que é constatada a recorrência da DA
com o estresse emocional. Estes eventos podem afetar
diretamente as propriedades da barreira cutânea pela
redução da síntese de lipídios da epiderme como coles-
terol, ácidos graxos e ceramidas. Do ponto de vista eco-
nômico a DA implica um maior número de idas ao mé-
dico e o uso continuado de hidratantes corporais emoli-
entes e fármacos, sendo assim custoso para as famílias22.

Tratamento
Os objetivos do tratamento tópico associado muitas

vezes com o oral, consistem na redução da inflamação

local e dos sintomas, um deles mais representativo, o
prurido. Idealmente, os agentes tópicos para o tratamen-
to de DA deve penetrar no estrato córneo e permanece-
rem na epiderme e na derme, em concentrações sufici-
entes para proporcionar uma terapia eficaz, sem absor-
ção sistêmica significativa16.Durante vários anos o tra-
tamento farmacológico standart da DA aguda e mode-
rada tem-se baseado na utilização de glicocorticóides
tópicos. Contudo, quando a sua utilização é prolongada
assiste-se a efeitos adversos cutâneos, dentre os mais
citados nomeadamente a atrofia, telangiectasias, derma-
tite perioral, rosácea, agravamento da acne e surgimento
de estrias violáceas. Alguns estudos referem, ainda, co-
mo efeitos sistêmicos da corticoterapia prolongada, as
alterações no crescimento e do desenvolvimento da cri-
ança, embora sem evidência conclusiva. Atualmente,
existem outros fármacos imunossupressores, como os
inibidores da calcineurina, dos quais fazem parte o tac-
rolimus e o pimecrolimus, que atuam como inibidores,
onde está envolvida a ativação dos linfócitos T, reduz-
indo assim a resposta inflamatória. Estes imunomodula-
dores tópicos têm um mecanismo de ação diferente dos
glicocorticóides e poderão ser uma opção ao tratamento
da DA, especialmente em crianças, diminuindo os efei-
tos colaterais induzidos, e proporcionando um respaldo
significativo no contexto inflamatório22.

Glicocorticóides tópicos
Os glicocorticóides tópicos são o pilar do tratamento

da dermatite atópica22. Segundo Schimmer & Parker
(2005) os efeitos corticosteroides são numerosos, valem
ressaltar a regulação do sistema imune para o mecanis-
mo de ação de uso tópico dos fármacos desta classe, de
um modo amplo os glicocorticóides interagem com pro-
teínas receptoras específicas nos tecidos alvo e regulam
a expressão de genes responsivos por fatores de trans-
crição, que reprimem a expressão dos genes que codifi-
cam várias citocinas, moléculas reguladoras que repre-
sentam um papel nos processos imunes e inflamatórios
como as IL-1, IL-2, IL-6, IFN-alfa,TNF-alfa, conferindo
a vasoconstrição, imunossupressão, além da inibição da
síntese de colágeno explicando a propensão aos efeitos
colaterais cutâneos23. Hoje é evidenciado que os glico-
corticóides proporcionam um tratamento eficaz e bem
tolerado em curto prazo, sobrepondo-se a terapia tópica
de baixa até média potência. No entanto, seu mecanismo
de ação pode causar efeitos colaterais locais e sistêmicos,
tais como atrofia da pele, estrias de distensão, telangiec-
tasia, púrpura, hipopigmentação, hipertricose, infecções
locais como a tinea e a candidíase, supressão do eixo
hipotálamo-pituitária-adrenal raramente, até a ocorrência
de glaucoma quando utilizado ao redor dos olhos17. O
risco de efeitos colaterais esteroides é maior com o tra-
tamento em longo prazo e a utilização de glicocorticoi-
des potentes. Por estas razões, os Glicocorticóides não
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são recomendados para a terapia de longo prazo, e pre-
parações potentes não devem ser aplicados na face, no
pescoço e nas zonas intertriginosas. Além disso, as pre-
ocupações percebidas podem afetar adversamente o tra-
tamento, reduzindo a adesão do paciente20. Curiosamen-
te, apenas um número limitado de estudos controlados
padronizados estão disponíveis para os corticosteroides
tópicos, embora, essas substâncias já estão disponíveis
há mais tempo do que os inibidores da calcineurina tó-
picos24. Os Glicocorticoides tópicos estão demonstrados
de acordo com a potência anti-inflamatória na tabela 1.
Tabela 1. Glicocorticoides comumente usados

POTÊCIA FÁRMACO CONCENTRAÇÃO APRESENTAÇÃO
Baixa Hidrocortisona 1% Creme

Média Furoato de mometa-
sona

0,1% Creme

Acetonido de tri-
ancinolona

0,1% Creme/loção

Dipropionato de
betametasona

0,05% Loção

Valerato de hidrocor-
tisona

0,2% Creme/pomada

Benzoato de be-
tametasona

0,025% Creme

Valerato de betamet-
asona

0,1%
0,05%

Creme
Loção

Pivalato de flumeta-
sona

0,03% Creme

Desonida 0,05% Creme
halcinonida 0,025% Pomada

Propionato de
fluticasona

0,2%
0,025%
0,01%

Creme

0,025% Pomada
0,05% Loção

Alta Furoato de mometa-
sona

0,1% Pomada

Diacetato de diflora-
sona

0,1% Creme

Halcinonida 0,1% Creme
Desoximetasona 0,0125% Creme/pomada
Acetonido de tri-

ancinolona
0,1% Creme

Diacetato de diflora-
sona

0,05% Creme

Dipropionato de
betametasona

0,05% Pomada

Valerato de betame-
tasona

0,1% Pomada

Superpo-
tente

Propionato de
clobetasol

0,05% Creme/pomada

Dipropionato de
betametasona

0,05% Creme/pomada

Diacetato de diflora-
sona

0,1% Pomada

Propionato de ha-
lobetasol

0,05% Pomada

* Ativos disponíveis no Brasil.

Leung (2011) afirma, que a corticoterapia têm efeitos
colaterais diretamente relacionados com a classificação
da potência do componente e a extensão do uso. Os fa-
tores influentes na potência e efeitos colaterais, inclu-
em-se a estrutura molecular do componente, veículo,
quantidade de medicação aplicada, duração da aplicação,
oclusão, e fatores do hospedeiro como área de superfície
corporal aplicada, inflamação na pele, peso, o local ana-
tômico, e diferenças individuais de metabolismo cutâneo
e/ou sistêmico. Cabe ao médico especialista balancear a
necessidade de um glicocorticoide mais potente 25.

Imunomoduladores inibidores da calcineurina
Inibidores tópicos da calcineurina livre de esteroides

(TCIS) forneceram a primeira evidência farmacológica
desta nova classe de agentes tópicos no tratamento de
doenças inflamatórias da pele, e, assim, o seu potencial
para se tornar a primeira alternativa para a troca do uso
dos glicocorticoides, em mais de 40 anos26. Dois mem-
bros dessa classe são agora amplamente disponíveis;
pomada de tacrolimus (Protopic ® 0,03% e 0,1%; Fu-
jisawa, Munique, Alemanha) e pimecrolimus (Eli-
del ® 1%; Novartis, Basel, Suíça) (tabela2). O TCIS
Tacrolimus é produzido por um tipo de bactéria do so-
lo Streptomyces tsukubaensis na Tsukuba região do Ja-
pão. Primeiro conhecido como FK 506 (mesmo nome da
proteína de ligação) o nome do “tacrolimus” foi derivada
a partir, t-Tsukuba, acrol-macrolí-deo e
imus-imunossupressor, com tudo otacrolimus foi intro-
duzido como um medicamento oral a prevenção da re-
jeição de transplantes em 1989, e depois de certo período
inseriu-se como terapia tópica. Logo, a descoberta do-
pimecrolimus,outro inibidor da calcineurina, resultado
de longos estudos sobre derivados da ascomicina (com-
posto antifúngico e imunomodulador), o pimecrolimus,
ascomicinamacrolactâmico, é produzido pela fermenta-
ção de Streptomyces hygroscopicus var. ascomiceto. A
estrutura molecular de ambos permite uma penetração
eficaz na pele, mais seletiva, não sendo tão intenso como
os glicocorticoides tópicos, mostrando uma penetração
percutânea minima16,27.
Tabela 2. Imunomoduladores inibidores da calcineurina

CONCENTRAÇÃO IDADE POSOLOGIA
Tacrolimus
(Protopic®
Pomada)

0,03% + de 2
anos

Aplicação 2x ao dia, até três
semanas de tratamento, após
frequência reduzida para 1x ao
dia até o desaparecimento da
lesão.

0,1%
+ de 16

anos

Aplicação de uma fina camada
2x ao dia sobre as lesões.
Descontinuar o tratamento
após desaparecimento das
lesões.

Pimecrolimus
(Elidel®
creme)

1% + de 2
anos

Aplicação suave de uma fina
camada até a total absorção
local 2x ao dia até o desapare-
cimento das lesões, após
interromper o uso.

* Medicamentos disponíveis no Brasil.

Quando presente na pele, TCIS modulam respostas
imunológicas locais para aliviar rapidamente os sinais e
sintomas da DA. Ambos TCIS são pensados para exercer
os seus efeitos imunossupressores através da ligação
com algumas proteínas presentes no citosol inibindo a
ativação de linfócitos T. O pimecrolimus liga-se à ma-
crofilina-12, inibindo a calcineurina. Fato este que im-
pede a ocorrência da desfosforilação do fator nuclear
ativador de célula T citisólico (FNATc). Sem a desfosfo-
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rilação, o FNATc, não migrará para o núcleo e não ha-
verá ligação ao fator nuclear de ativação da célula T nu-
clear (FNATn). Esta ação bloqueia a transcrição do gene
responsável pela liberação das citocinas Th1 e Th2. O
pimecrolimus tem, portanto, boa ação quando usado
topicamente, inibindo a forma seletiva e liberação de
citocinas inflamatórias. O mesmo mecanismo compete
ao tacrolimus, porém sua molécula liga-se a proteína
calmodulina ao qual inibirá a calcineurina, e a partir daí
segue o mesmo caminho, tendo como objetivo final, o
bloqueio da liberação das citocinas. Os TCIS são vanta-
josos em comparação com a administração tópica dos
glicocorticoides, podem reprimir o prurido e inflamação,
e não levam a atrofia da pele. Além disso, em contraste
com os glicocorticoides, o pimecrolimus até então, tem
uma menor inibição em relação às células de Langerhans,
o antígeno profissional apresentando células dendríticas
da pele, que são cruciais para a vigilância imunológica
local4,28,29,30. Os TCIS conferem como efeito indesejado
o imediato ardor na aplicação de leve a moderada, e ou-
tros eventos como o próprio prurido, foliculíte, hiperes-
tesia e acne vulgar. No entanto, são os mecanismos an-
ti-inflamatórios de ação que têm causado preocupação
de que o uso de alta ou prolongada pode levar a malig-
nidade bem como os relacionados ao uso oral destes
imunossupressores, por enquanto estão sem comprova-
ções definitivas31.

4. CONCLUSÃO

Dentro de estudos mais recentes ainda há muitas dú-
vidas em relação às causas da DA, sabe-se que os defei-
tos genéticos autossômicos com a adição de dietas ali-
mentares cada vez mais diferenciadas, e os produtos
utilizados sobre a pele como cremes, sabonetes, e per-
fumes independente da qualidade, a vida cotidiana com
estresse e noites de sono cada vez mais diminuídas, au-
mentam a propensão ao aparecimento das manifestações.
Contudo, os resultados nos tratamentos ainda são insa-
tisfatórios do ponto de vista clínico, as recidivas de in-
flamação e prurido são habituais, e o uso dos medica-
mentos ficam cada vez mais restritos, a terapêutica com-
plementar é pouco eficaz, no entanto, é importante para
a terapia intermitente da doença. Os tratamentos pela via
tópica como a politerapia com os fármacos e hidratantes
emolientes que fornecem uma reparação da pele com
danos em vista das manifestações clínicas dos pacientes
e outros tratamentos utilizados, é limitado, com resulta-
dos durante um curto prazo.

O uso dos glicocorticoides devem ser sujeitos a uma
análise quanto a sua utilização primária observando os
efeitos colaterais e doenças relativas secundárias adqui-
ridas por meio destes, mesmo com o baixo custo e fácil
aquisição, pode-se considerar o custo-benefício dos ini-
bidores da calcineurina tanto neste aspecto econômico

para quem compra, quanto para a redução dos efeitos
indesejáveis do medicamento para os usuários. A cons-
cientização dos pacientes, principalmente dos pais em
relação ás crianças é de extrema importância enquanto
ao acompanhamento da terapia correta. O diálogo com a
criança sobre o que está acontecendo para melhor com-
preensão e adaptação à doença é aconselhável visando o
seu bem estar social e emocional.

O grande desafio é colocar novas ideias em prática,
como uma maior percepção em relação ao diagnóstico e
ao acompanhamento da doença; uma terapia primária
com hidratantes realmente eficientes com novos estudos
conferindo benefícios como a reposição de proteínas e
lipídeos perdidos pela pele dos atópicos, e colocar a te-
rapia farmacológica em segundo plano para um melhor
tratamento contínuo da doença, e consequentemente uma
melhor qualidade de vida para os pacientes.
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RESUMO
A febre amarela é uma doença infecciosa viral aguda en-
dêmica em regiões da África e da América do Sul. O agente
causador da doença é um arbovírus, pertencente à família
Flaviviridae e ao gênero Flavivirus. O vírus, após inoculado
em um indivíduo susceptível, dissemina-se pelo organismo,
determinando as lesões fisiopatológicas da febre amarela
que podem ser encontradas no fígado, rins, coração, baço e
linfonodos, sendo o fígado o órgão mais afetado. O período
de incubação do vírus da febre amarela varia de três a seis
dias e as classificações clínicas da doença e suas manifesta-
ções são divididas em formas leve, moderada e grave. O
diagnóstico é suspeitado com base nos achados de anam-
nese e exame físico completos, além de métodos específicos
e inespecíficos. A doença não possui tratamento específico,
portanto, faz-se necessário o tratamento de suporte, com o
uso de sintomáticos. A principal estratégia de controle é
baseada na vacinação dos moradores e visitantes de áreas
endêmicas.

PALAVRAS-CHAVE: Febre amarela, arbovirose, Aedes
aegypti.

ABSTRACT
Yellow fever is an acute viral infectious disease endemic in
parts of Africa and South America. The agent that causes the
disease is an arbovirus, which belongs to the family Flaviviri-
dae and the genus Flavivirus. The virus, after inoculated into a
susceptible individual, spreads in the body, determining the
pathophysiological lesions of yellow fever that can be found in
liver, kidney, heart, spleen and lymph nodes, the liver being the
most affected organ. The incubation period of yellow fever
virus varies from three to six days and the clinical classifica-
tions of the disease and its manifestations are divided into mild,
moderate and severe forms. The diagnosis is suspected based
on history and complete physical examination as well as spe-
cific and nonspecific methods. The disease has no specific
treatment, so it is necessary to support treatment with the use
of symptomatic medication. The main control strategy is based
on the vaccination of residents and visitors to endemic areas.

KEYWORDS: Yellow fever, arboviral, Aedes aegypti.

1. INTRODUÇÃO
A febre amarela é uma doença infecciosa viral aguda

endêmica em regiões da África e da América do Sul1. É
de notificação compulsória e são estimados anualmente
pela Organização Mundial de Saúde aproximadamente
200.000 casos, entretanto, há o problema da subnotifi-
cação, prejudicando os dados de incidência2. Seu agente
etiológico pertence à família Flaviviridae e ao gênero
Flavivirus3. Trata-se de uma arbovirose dividida epide-
miologicamente em duas entidades: a urbana e a silves-
tre, que diferem entre si pelo local de ocorrência e a na-
tureza dos transmissores e dos hospedeiros4.

A doença cursa com amplas variedades de manifes-
tações clínicas, que incluem desde uma forma leve até as
graves, constituindo um problema médico de difícil di-
agnóstico fora dos surtos epidêmicos, com uma letalida-
de global variando de 5 a 10%3,5. A febre amarela não
possui tratamento específico, portanto, faz-se necessário
o tratamento de suporte, com o uso de sintomáticos, co-
mo analgésicos e antitérmicos. A sua profilaxia é basea-
da no controle dos vetores e, principalmente, na vacina-
ção, que confere imunidade por pelo menos 10 anos2.

Considerando a gravidade que a doença pode assumir
e as variações epidemiológicas que podem ocorrer com o
passar do tempo, torna-se necessário uma revisão fre-
quente da bibliografia disponível atualmente.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O presente artigo baseou-se em uma revisão biblio-

gráfica, descritiva, qualitativa, que teve como fonte de
pesquisa filtragem nos sites de busca Scientific Eletronic
Library Online (SCIELO), Google Acadêmico, NCBI
Pubmed, MDCONSULT e livros do acervo da Biblioteca
da Faculdade de Medicina – IMES, para a escolha das
fontes de pesquisa.

Foram utilizados para realização do mesmo os se-
guintes descritos: febre amarela, arbovirose, Aedes ae-
gypti, sendo que os critérios de inclusão dos artigos fo-
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ram aqueles publicados no período de 2002 a 2014, rela-
cionados às palavras chave.

Ao final do levantamento bibliográfico, foram efeti-
vamente utilizados 21 artigos, selecionados conforme a
qualidade e relevância com o tema proposto.

3. DESENVOLVIMENTO
Histórico

Acredita-se que o vírus da febre amarela seja de ori-
gem africana e que tenha chegado ao continente ameri-
cano através de navios que traficavam escravos, que
também teriam trazido o seu vetor urbano, o mosquito
Aedes aegypti4. No Brasil, a doença apareceu inicial-
mente em Pernambuco em 1685, causando, no período
de um ano, a morte de aproximadamente 600 pessoas e
permanecendo por 10 anos. Foram realizadas grandes
campanhas preventivas, o que possibilitou o controle das
epidemias. A última grande epidemia urbana no Brasil
ocorreu no Rio de Janeiro em 1929, totalizando 738 ca-
sos notificados com 478 óbitos6,7. A partir desta data,
casos esporádicos foram relatados em outros estados do
país, sendo detectado o último caso de febre amarela
urbana em 1942, no Acre.

Etiologia
O agente causador da febre amarela é um arbovírus,

pertencente à família Flaviviridae e ao gênero Flavivi-
rus2. Os vírus são esféricos e envelopados com genoma
constituído de RNA de fita simples não segmentado,
polaridade positiva. O RNA viral expressa sete proteínas
estruturais e três proteínas não estruturais. As primeiras
codificam a formação da estrutura básica da partícula
viral, enquanto as segundas são responsáveis pelas ati-
vidades reguladoras e da expressão viral4. Os reservató-
rios das formas urbana e silvestre são os mosquitos,
principalmente dos gêneros Aedes, Haemagogus e Sa-
beths7. Entretanto, na doença urbana o homem é o único
hospedeiro com importância epidemiológica e na forma
silvestre, os primatas são os principais hospedeiros.

Epidemiologia
A febre amarela incide, atualmente, em áreas tropi-

cais de alguns países da África e da América do Sul e
atinge, em média, 200.000 pessoas por ano, sendo res-
ponsável por 30.000 mortes ao ano8. O Brasil possui a
maior área endêmica da forma silvestre da doença e a
transmissão urbana ocorre majoritariamente na África1.
Dados dos anos de 2003 a 2004 apontam uma notifica-
ção de 67 casos de febre amarela no Brasil, com 25 óbi-
tos, a maioria no estado de Minas Gerais. As áreas de
risco no Brasil incluem o Centro Oeste, o Norte, o Ma-
ranhão e a parte ocidental dos estados de Minas Gerais,
Bahia, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina.

A doença ocorre predominantemente em adultos do
sexo masculino, turistas, trabalhadores rurais, garimpei-
ros, seringueiros e outras pessoas que penetrem em ma-
tas, em decorrência de uma maior exposição desses gru-
pos de risco5.

O ciclo silvestre da doença é mantido por mosquitos
de, principalmente, dois gêneros: Haemagogus e Sa-
bethes1,4. A principal fonte de infecção e de dissemina-
ção dos vírus envolve os primatas e o homem não imune
adquire a doença ao penetrar em área enzoótica. Já o
ciclo urbano da febre amarela possui, como principais
vetores, os mosquitos do gênero Aedes aegypti e os seres
humanos são os reservatórios do vírus e a fonte para a
infecção do vetor. Os mosquitos se infectam após pica-
rem indivíduos virêmicos e transferem, através da picada,
o vírus ao homem suscetível, determinando um ciclo1,2,7.

Fisiopatologia
Após a inoculação do vírus através da picada do

mosquito infectado, este se replica, num primeiro mo-
mento, em linfonodos locais, células dendríticas, mus-
culares estriadas, musculares lisas e fibroblastos. A mul-
tiplicação viral nos órgãos linfáticos produz a viremia,
provocando a disseminação do vírus pelo organismo.
Dessa forma, as lesões fisiopatológicas da febre amarela
podem ser encontradas no fígado, rins, coração, baço e
linfonodos, sendo o fígado o órgão mais afetado5.

O fígado encontra-se pouco aumentado de volume e
com tamanho normal, geralmente com consistência
amolecida. Tipicamente são encontrados focos hemorrá-
gicos subcapsulares e no parênquima hepático, além de
degeneração gordurosa e necrose por coagulação dos
hepatócitos em zona média do lóbulo hepático3,4. As
alterações renais englobam lesões gordurosas com ne-
crose tubular e síndrome nefrítica com acúmulo de ma-
terial proteico nos túbulos contorcidos proximais. Ocorre
também infiltração gordurosa no miocárdio, envolvendo
fibras musculares e até mesmo o nó sinoatrial e o feixe
de His9.

Nos casos mais graves de febre amarela, as altera-
ções culminam em eventos que incluem o choque circu-
latório e a falência de múltiplos órgãos.

Sinais e Sintomas
O período de incubação do vírus da febre amarela

varia de três a seis dias9.
As classificações clínicas da doença e suas manifes-

tações são divididas em forma leve, moderada e gra-
ve10,11.

As formas leves ou oligossintomáticas são mais fre-
quentes em crianças e adultos que têm anticorpos adqui-
ridos, seja pela forma passiva ou ativa. O quadro se res-
tringe a astenia, cefaleia e febre3,4.

As formas moderadas são relacionadas à presença de
imunidade a outros flavovírus. É um quadro de curta
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duração, apresentando síndrome febril ictérica, de início
súbito, com febre, cefaleia, astenia, mialgias generaliza-
das, artralgias, náuseas, vômitos e presença de icterícia
que geralmente é pouco intensa3.

As formas graves possuem letalidade elevada, que
varia entre 30% a 70%. Tem início abrupto, com pre-
sença de febre alta, astenia, intensa cefaleia, mialgias,
artralgias, dor abdominal, náuseas, vômitos, hepatome-
galia e dissociação pulso-temperatura, denominado sinal
de Faget. Ocorre melhora clínica dos sintomas após as
primeiras 48 a 72 horas e, após esse período, ressurgem
ou intensificam-se os sinais e sintomas, com intensa
prostração, hiperemia conjuntival, piora da icterícia de
pele e mucosas, com correspondente aumento de bilirru-
bina total4.

A maioria dos casos de febre amarela é classificada
como leve ou oligossintomática, correspondendo a apro-
ximadamente 90% dos diagnosticados. É comum, nos
casos em que há sintomatologia, o aparecimento abrupto
de febre (superior a 40°C) e cefaleia. É consenso que nos
casos brandos da doença há resolução espontânea em até
48 horas9,12.

Quadro 1. Espectro clínico da Febre Amarela
Forma
clínica

Evolução Principais
manifestações

Grupos mais
acometidos

Leve Até 2 dias Febre, cefaleia e
astenia

Crianças e
adultos que
tem anticor-
pos adquiri-
dos

Moderada 2-3 dias Febre, cefaleia, aste-
nia, mialgias genera-
lizadas, artralgias,
náuseas e vômitos,
presença de icterícia

Pessoas que
já possuem
imunidade a
outros flavo-
vírus

Grave 3-5 dias Febre alta, astenia,
intensa cefaleia,
mialgias, artralgias,
dor abdominal, náu-
seas, vômitos, hepa-
tomegalia e dissocia-
ção pulso-temperatura

Pessoas sus-
cetíveis com
imunidade
cruzada para
outros flavo-
vírus

Diagnóstico
O diagnóstico é suspeitado com base nos achados de

anamnese e exame físico completos. Tem destaque na
anamnese principalmente uma história epidemiológica
compatível e ausência de vacinação válida. Entretanto, o
diagnóstico definitivo da febre amarela pode ser feito a
partir do isolamento viral, da demonstração de antígenos
ou do genoma viral e da resposta humoral desenvolvida

contra este vírus pelos pacientes infectados. Também
pode ser feito a partir de estudos anatomopatológicos de
órgãos como o fígado, obtido em casos fatais e, eventu-
almente, em biópsia12,13.

O diagnóstico sorológico é realizado por ELISA de
captura de anticorpo para detecção de IgM. Vale ressaltar
que um aumento de quatro vezes ou mais nos títulos de
anticorpos específicos entre as fases aguda e de conva-
lescência é considerado diagnóstico. Mas deve-se lem-
brar também que, outros flavovírus podem apresentar
reações cruzadas com o vírus da febre amarela, o que
dificultaria um pouco esse diagnóstico sorológico9,13.

Além disso, são úteis os métodos diagnósticos não
específicos, que servem tanto para acompanhar a evolu-
ção clínica quanto a gravidade e o prognóstico da enfer-
midade. O leucograma apresenta leucopenia já na pri-
meira semana, neutropenia relativa e linfocitose. A con-
tagem de plaquetas revela plaquetopenia. O coagulo-
grama mostra prolongamento do tempo de coagulação,
do tempo de sangramento e do tempo de protrombina.
Dentre as provas de atividade inflamatória, a velocidade
de hemossedimentação é a mais utilizada e mostra-se
aumentada na segunda semana4,13.

Ocorre também diminuição do colesterol, proteínas,
globulinas, fibrinogênio e protrombina. Conforme já dito
anteriormente, há elevação de bilirrubina total, com
predomínio de bilirrubina direta, das aminotransferases,
fosfatase alcalina, ureia e creatinina. Achados do exame
de urina rotina incluem colúria, proteinúria e cilindrú-
ria5,13.

Diagnóstico diferencial
Os casos leves, que representam a maioria das mani-

festações clínicas, muitas vezes são indistinguíveis da
maioria das doenças febris agudas, mas é preciso mesmo
assim fazer diagnóstico diferencial com a influenza, en-
xaqueca e doenças febris de origem infecciosa. Já nas
formas graves da doença, deve-se fazer o diagnóstico
diferencial entre febre amarela e a hepatite viral fulmi-
nante, os casos graves de malária, a leptospirose, a febre
reincidente e outras febres hemorrágicas virais4,9.

Tratamento
Ainda não existe um tratamento específico para febre

amarela. Atualmente, o tratamento é feito apenas para
suporte e inclui analgésicos, antitérmicos e antieméticos.
A doença é autolimitada e os quadros leves e moderados
evoluem para cura espontaneamente. Nos casos mais
graves, deve ser evitado o uso de medicamentos que
podem provocar hemorragias, como, por exemplo, os
salicilatos9. Dessa forma, prefere-se utilizar a dipirona, o
paracetamol e seus derivados. Cuidados básicos como
repouso no leito e acompanhamento dos casos graves
devem sempre ser seguidos. Faz-se necessária ainda a
correção da hipotensão e/ou choque, da desidratação e
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dos desequilíbrios acidobásico e hidroeletrolítico, corre-
ção da insuficiência renal aguda, nutrição adequada e
prevenção da hipoglicemia5,9,11.

Profilaxia
No Brasil, utiliza-se como forma preventiva da do-

ença, a vacina contendo o vírus atenuado, com a cepa
17D1,14, que protege contra todos os isolados do vírus. É
uma vacina bastante eficaz e segura. A imunidade co-
meça a ser efetiva após aproximadamente dez dias da
sua aplicação e seu efeito protetor é de dez anos15,16,17.
Esse tipo de vacinação é indicado tanto para adultos
quanto para crianças acima de nove meses de idade. Su-
as contraindicações incluem crianças com menos de seis
meses de idade, gestantes, indivíduos alérgicos a ovos,
imunodeprimidos por infecção pelo vírus da imunodefi-
ciência humana, por tumores, ou submetidos à terapia
imunossupressora4.

Embora a vacina seja bem tolerada, há casos de efei-
tos colaterais, representados por efeitos locais (dor loca-
lizada, eritema e calor), efeitos multissistêmicos (artral-
gia, mialgia, rabdomiólise, aumento de transaminases,
náuseas e vômitos) e efeitos relacionados a reações de
hipersensibilidade (exantema, febre, urticária, anafilaxia).
Esses efeitos desenvolvem-se em menos de 5% dos va-
cinados entre cinco a dez dias após a vacinação, período
em que ocorre uma viremia transitória. Efeitos colaterais
relacionados ao sistema nervoso central são infrequentes
e geralmente limitados a crianças menores de um ano de
idade e incluem mielite, alteração do estado mental, pa-
resias, déficits focais, cefaleia e vertigem15,18.

Para uma efetiva profilaxia devem-se vacinar todas
as pessoas que residem em áreas endêmicas e os visitan-
tes dessas áreas. Aquelas pessoas que possuem contrain-
dicação à vacina devem obter um certificado de dispensa.
Deve-se salientar que após dez anos essas pessoas de-
vem ser revacinadas, a fim de manter uma imunidade
efetiva contra a doença14.

Além disso, há necessidade de combater o mosquito
vetor. Para isso, devem-se eliminar potenciais criadouros
do mosquito, como vasilhas que retenham água. Objetos
que coletam água da chuva ou que são usados para ar-
mazenar água devem ser cobertos ou descartados de
forma adequada. Os recipientes de animais ou vasos de
flores frescas devem ser esvaziados e higienizados pelo
menos uma vez por semana para eliminar os ovos e lar-
vas do mosquito. Em relação à proteção contra o mos-
quito vetor, o uso de ar condicionado e telas em janelas
reduz o risco de picadas em locais fechados, assim como
a aplicação de repelentes contendo entre 20% e 30% de
dietiltoluamida (DEET) na pele exposta reduz esse risco
em locais abertos18,19.

4. CONCLUSÃO

O risco de ser infectado pelo vírus da febre amarela
existe, principalmente nas áreas endêmicas. Pessoas que
vivem nesses locais de risco devem receber a vacina
contra a doença e serem revacinadas a cada 10 anos. Os
viajantes devem receber a imunização pelo menos 10
dias antes de viajar para essas áreas. Não existe um me-
dicamento capaz de curar a doença. O que pode ser feito
é um tratamento à base de medicamentos de suporte.
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RESUMO
A mobilização precoce é uma terapia que traz benefícios
físicos, psicológicos e evita os riscos da hospitalização pro-
longada, reduzindo a incidência de complicações pulmona-
res, acelerando a recuperação e diminuindo a duração da
favoráveis para pacientes críticos.  O objetivo geral foi
desenvolver pesquisa bibliográfica sobre a utilização da
mobilização precoce em pacientes críticos internado em
unidade de terapia intensiva. O método de pesquisa base-
ou-se em uma revisão de literatura em bases de dados ele-
trônicas. Os estudos demonstram que a mobilização preco-
ce do paciente como recurso terapêutico, revela resultados
robustos quando empregada adequadamente e sugestiona
uma alternativa sólida à prevenção da Síndrome da Imobi-
lidade Prolongada, adquirida na Unidade de Terapia In-
tensiva.

PALAVRAS-CHAVE: Mobilização precoce, fisioterapia,
unidade de terapia intensiva, cirurgia torácica.

ABSTRACT
Precocious mobilization is a therapy that provides physical,
psychological benefits and prevents the risks of extended hos-
pitalization, reducing the incidence of pulmonary complica-
tions, speeding recovery and reducing the duration of favorable
for critical patients. The general objective was to develop bib-
liographic research on the use of Precocious Mobilization in
critically ill patients hospitalized in the intensive care unit. The
research method was based on a literature review of electronic
databases. Studies demonstrate that early mobilization of the
patient as a treatment method reveals robust results when used
properly and suggests a solid alternative to the prevention of
Extended Immobility Syndrome, acquired in the intensive care
unit.

KEYWORDS: Precocious mobilization, physiotherapy, in-
tensive care unit, thoracic surgery.

1. INTRODUÇÃO
Antigamente, o repouso no leito era prescrito para a

grande maioria dos pacientes críticos, visto que, este
repouso ocasionaria benefícios clínicos para o mesmo.
Desde a década de 1940, foram percebidos os efeitos
nocivos do repouso no leito e os benefícios da mobiliza-
ção precoce que acabaram por serem bem reconhecidos
em pacientes hospitalizados1.

O conceito de que o repouso no leito traria benefícios
ao paciente foi extinto, pois sabe-se que, a imobilidade
durante muito tempo pode influenciar doenças críticas,
podendo acarretar em outras alterações sistêmicas asso-
ciadas a própria doença em si, como doença tromboem-
bólica, atelectasias, úlceras de pressão, contraturas, alte-
ração das fibras musculares de contração lenta para con-
tração rápida, atrofia e fraqueza muscular e esquelética,
e afetar os barorreceptores que contribuem para a hipo-
tensão postural e taquicardia2.

Gosselink (2008)3 defende que a mobilização preco-
ce diminui o tempo de ventilação mecânica.  O autor
afirma que a mobilização precoce tem como principal
objetivo interferir o tempo de imobilização no leito,
provocando ao paciente, respostas a nível respiratório,
cardiovascular, osteomioarticular e até psicológico.

Castro Junior (2013)4 identificou em um estudo bi-
bliográfico que a mobilização precoce é saudável e se-
guro enquanto procedimento que se toma junto ao paci-
ente, e se torna relevante por apresentar bons resultados
na prevenção da fraqueza muscular que se generaliza no
paciente crítico, pois acaba contribuindo para a reduzir o
tempo na ventilação mecânica e ao mesmo tempo previ-
ne limitações funcionais consequentes do imobilismo.

França et al., (2012)5 defendem a importância da fi-
sioterapia nesses casos, pois a prescrição e execução de
certas atividades, como mobilizações e exercícios físicos
são do domínio específico do profissional de fisioterapia,
sendo que seu diagnóstico precisa estar feito antes de
qualquer intervenção.

A fisioterapia já faz parte do tratamento cotidiano de
pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. O exercício
terapêutico é considerado fundamental na maioria dos
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planos de assistência fisioterapêutica, com a finalidade
de aprimorar a funcionalidade física e reduzir incapaci-
dades. Inclui variedades de atividades, que previnem e
tratam complicações como encurtamentos, fraquezas
musculares, deformidades osteoarticulares, e reduzem a
utilização dos recursos da assistência de saúde durante a
hospitalização ou após uma cirurgia6.

A cinesioterapia, adotada como conduta na preven-
ção da Síndrome da Imobilidade Prolongada. O fisiote-
rapeuta, assim que possível, deve iniciar uma terapêutica
que minimize os efeitos deletérios do imobilismo7.

Com o evoluir do quadro geral do paciente, de uma
terapia inicialmente passiva, recomenda-se a realização
de exercícios ativos, inclusive em pacientes sob ventila-
ção mecânica. Associado a mobilização, mudanças pe-
riódicas de decúbito têm demonstrado aumentar os efei-
tos adquiridos com a mobilização precoce8.

Desse modo o objetivo deste artigo foi desenvolver
pesquisa bibliográfica sobre a utilização da mobilização
precoce em pacientes críticos internado em unidade de
terapia intensiva.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Partiu-se de uma revisão de literatura a fim de loca-

lizar achados importantes que ajudassem a conhecer
melhor a temática. A obtenção dos dados se fez a partir
de um levantamento bibliográfico em bases de dados
eletrônicas.

Para identificar a literatura nacional foi consultada a
base de dados LILACS e ScieLO e para a identificação
da literatura internacional foram consultadas as bases de
dados PUBMED e MEDLINE. Foram utilizados como
material artigos nacionais e estrangeiros publicados entre
os anos de 2003 e 2014 nos idiomas português (7) e in-
glês (3). Os descritores utilizados foram: Mobilização
precoce; Fisioterapia; Unidade de Terapia Intensiva;
Cirurgia torácica.

O levantamento bibliográfico foi realizado no perío-
do de janeiro a março de 2014. Foram analisados 10
artigos científicos, dos quais após a leitura, todos foram
selecionados para a utilização desta pesquisa.

Foram selecionados 10 (dez) estudos em formato de
artigo que se mostraram relevantes para essa pesquisa de
sistematização da literatura. Os autores se resumiram ao
estudo de 10 artigos, sendo 7 em nível nacional e 3 es-
trangeiros. O que se obteve foram resultados relevantes
ao estudo ora proposto, haja vista que a maioria foram
estudos clínicos controlados e randomizados com paci-
entes internados em UTI.

O estudo mostra a importância de ações que levam a
prática da mobilidade precoce em pacientes para se obter
sua reabilitação em menor espaço de tempo possível,
sem comprometer sua saúde como um todo.  Estes tra-
balhos estão melhor detalhados e esmiuçados no quadro
1, logo abaixo:

Quadro 1. Sistematização da literatura.

Fonte: A própria autora (2014)

3. DESENVOLVIMENTO
Dantas et al. (2012)6 afirma que a atrofia por desuso

e a perda de inervação, são encontradas em algumas do-
enças, vem a promover um declínio da massa muscular,
acometendo assim o sistema musculo esquelético nas
alterações das fibras de miosinas, provocadas principal-
mente por estresse oxidativo, diminuição da síntese pro-
teica e o aumento da proteólise. A atividade muscular
tem papel de anti-inflamatório, tornando-se cada vez
mais benéfica em doenças graves como por exemplo a
SDRA e a sepse. Em 5 dias de repouso no leito, também
pode ocorrer o desenvolvimento do aumento da resistên-
cia à insulina e à disfunção vascular.

Esses fatores associados contribuem de forma signi-
ficativa para o aumento dos riscos e complicações acar-
retando então no prolongamento no tempo de interna-
mento n UTI9.

A imobilidade, o descondicionamento físico e a fra-
queza muscular são frequentemente encontrados em pa-
cientes em ventilação mecânica. Essas complicações são
de origem multifatorial, sendo preditores independente
da fraqueza que veio a ser adquirida na UTI, idade, gê-
nero feminino e também as doenças crônicas como insu-
ficiência cardíaca, diabetes mellitus e a doença pulmonar
obstrutiva crônica6.

Soares et al. (2010)10 declara que a fraqueza muscu-
lar generalizada é uma consequência bastante comum
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aos pacientes restritos ao leito, principalmente com su-
porte ventilatório invasivo. Estudos sobre da inatividade
na força muscular esquelética demostraram uma   di-
minuição de 1- 1,5 % ao dia em pacientes em VM. Os
autores citam ainda que estudos sugerem que a perda de
força muscular e o endurance são os efeitos mais nítidos
da imobilização prolongada.

Complicações estas podem vir a gerar retardo da
ventilação mecânica, desenvolver ulceras de pressão e
como consequência diminuir a qualidade de vida deste
paciente após alta da UTI e evoluindo assim para o des-
condicionamento físico6.

A imobilidade ainda gera prejuízos na função mus-
cular, variando de uma diminuição diária de força mus-
cular11. Dados epidemiológicos demonstram existir mais
de 5 milhões de pessoas que vem a ser internadas nas
UTIS, por ano proporcionando então as complicações
associadas por conta do repouso prolongado, afetando a
morbimortalidade.

Segundo Dantas et al. (2012)6, há autores que in-
cluem a mobilização precoce como componente impor-
tante ao cuidado de pacientes críticos que requerem a
ventilação mecânica prolongada, proporcionando assim
melhora na função pulmonar e muscular, acelerando o
processo de recuperação, diminuindo o tempo de venti-
lação mecânica e estadia na UTI.

Feliciano et al. (2012)12 afirmam que a mobilização
precoce é uma terapia que traz benefícios físicos, psico-
lógicos e evita os riscos da hospitalização prolongada,
reduzindo a incidência de complicações pulmonares,
acelerando a recuperação e diminuindo a duração da
ventilação mecânica (VM).

Para Morris et. al. (2008)13, os exercícios terapêuti-
cos demonstram benefícios principalmente se iniciados
precocemente, compondo uma variedade de abordagens.
Esta deve levar em conta o quadro clínico geral do paci-
ente, sua estabilidade hemodinâmica, seu nível de su-
porte ventilatório, e sua resposta ao tratamento.

Silva et al. (2010)14 mencionam em sua pesquisa,
uma análise retrospectiva que avaliou a prevalência e
magnitude de fraqueza em pacientes submetidos à venti-
lação mecânica prolongada e o impacto de um programa
de reabilitação nas variáveis do desmame, força muscu-
lar e estado funcional. Este programa incluía exercícios
de controle de tronco, exercícios passivos, ativos, ati-
vo-resistidos com uso de thera-band e pesos, ciclo er-
gômetro, treino de sentar/levantar, marcha estacionária,
deambulação na barra paralela e subida de degraus, rea-
lizados 5 vezes por semana, com duração que variava de
30 a 60 minutos. Após o programa de reabilitação, en-
contraram melhoras significativas, como aumento da
força de membros superiores e inferiores, aptidão nas
transferências, locomoção, subir-descer degraus e no
tempo de desmame. Este por sua vez correlacionou-se
diretamente com o ganho de força em membros superio-

res. Para cada ponto ganho na escala de força muscular
(Medical Research Council) havia uma redução em sete
dias no tempo de desmame.

Já no estudo de Morris et al. (2008)13, o objetivo foi
comparar dois grupos, no quais o grupo controle utiliza-
va cuidados usuais descritos como mobilizações passivas
no leito e mudanças de decúbito a cada duas horas e o
grupo protocolo utilizava, além desses exercícios, forta-
lecimento muscular, sedestação, atividades de equilíbrios,
dentre outros. Este grupo foi dividido em quatro níveis.
No nível I, o paciente ainda estava inconsciente e eram
realizadas mobilizações de todas as articulações. No
nível II, utilizava o paciente atendia aos comandos ver-
bais, e foram acrescentados exercícios ativo- assistido ou
ativo-resistido e sedestação no leito. No nível III, as
sessões eram compostas por fortalecimento de membros
superiores (MMSS) em sedestação no leito. Não foram
utilizados pesos, as evoluções baseavam-se em dificul-
dades funcionais. No nível IV, eram treinadas transfe-
rências no leito para a cadeira e vice-versa, atividades de
equilíbrio sentado, descarga de peso em ortostase e de-
ambulação. O principal resultado obtido foi a retirada
precoce do leito em relação ao grupo controle. O tempo
de permanência na UTI foi de 6,9 dias no grupo de con-
trole e 5,5 dias no grupo de intervenção. A permanência
hospitalar foi de 14,5 dias no grupo de controle e 11,2
dias no grupo de intervenção.

Outro relato de caso foi publicado pelo autor Ne-
edham (2008)15, onde um paciente, DPOC severo, 56
anos, com falência renal aguda, deambulou no 4° dia
após admissão na UTI, ventilando via tubo orotraqueal
em ventilação mecânica. Onde deambulou um total de
140 metros, divididos em três etapas, com assistência de
um andador e duas fisioterapeutas que monitorizavam
constantemente, frequência cardíaca, pressão arterial,
traçado eletrocardiográfico e saturação de oxigênio.
Através de uma entrevista, o paciente, demonstrou uma
melhora na autoestima, força muscular e status funcional
auto percebido. Relatou também que permaneceu des-
confortável em deambular com um tubo em sua boca,
tendo trazido benefício à sua recuperação.

Após a alta da UTI, os pacientes demonstram inabi-
lidades que podem perdurar por até um ano, sendo inca-
pazes de retornar ao trabalho devido à fadiga persistente,
fraqueza e pobreza do status funcional. A reabilitação
tem um potencial de restaurar a perda funcional, mas
algumas vezes, esta é apenas iniciada após a alta da uni-
dade, ou seja, tardiamente7.

A cinesioterapia, inclusive com início precoce, pare-
ce trazer resultados favoráveis para reversão da fraqueza
muscular experimentada pelo paciente crítico com re-
torno mais rápido à funcionalidade, diminuição do tem-
po de desmame e internação14.

Feliciano et al. (2012)12 avaliaram a eficácia de um
protocolo de mobilização precoce, no tempo de estadia



Carvalho & Barrozo / Braz. J. Surg. Clin. Res. V.8,n.3,pp.66-71 (Set - Nov 2014)

BJSCR Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/bjscr

na unidade de terapia intensiva utilizou um ensaio clíni-
co, controlado e randomizado, realizado em 431 pacien-
tes de ambos os gêneros, em ventilação mecânica, foram
divididos em: grupo controle (n=14), que realizaram a
fisioterapia do setor e o grupo mobilização (n=14), que
receberam um protocolo sistemático de mobilização
precoce. A força muscular periférica foi avaliada através
do Medical Research Council (MRC) e a força muscular
respiratória através da Pimáx e Pemáx, mensuradas
através do manovacuômetro com uma válvula unidire-
cional. Os pacientes do protocolo de mobilização, fica-
ram um tempo mais curto na UTI do que aqueles, que
não entraram no protocolo de mobilização, sem diferen-
ça significativa. (=0,77). Sendo observado, ganho signi-
ficativo da força muscular inspiratória apenas no grupo
mobilização. Pela capacidade funcional, cerca de 50%
dos pacientes do grupo de mobilização precoce alcança-
ram o nível funcional 5 na alta da UTI. Na população de
pacientes críticos não houve redução no tempo de inter-
namento na UTI. Porém esses mesmos pacientes, evolu-
íram com melhora da força muscular inspiratória e com
o nível cinco de funcionalidade.

Dantas et al. (2012)6 avaliaram os efeitos de um pro-
tocolo de mobilização precoce na musculatura periférica
e respiratória de pacientes críticos, onde utilizou ensaio
clínico, controlado e randomizado em 59 pacientes de
ambos os gêneros, em ventilação mecânica. Os pacientes
foram divididos em grupo fisioterapia convencional -
grupo controle, n=14, que realizou a fisioterapia do setor,
e grupo mobilização precoce, n=14, que recebeu um
protocolo sistemático de mobilização precoce. A força
muscular periférica foi avaliada por meio do Medical
Research Council e a força muscular respiratória (dada
por pressão inspiratória máxima e pressão expiratória
máxima) mensurada pelo manovacuômetro unidirecional.
A mobilização precoce sistemática foi realizada em cin-
co níveis.  Para os valores de pressão inspiratória má-
xima e do Medical Research Council, foram encontrados
ganhos significativos no grupo mobilização precoce.
Mais a pressão expiratória máxima e o tempo de venti-
lação mecânica (dias), tempo de internamento na unida-
de de terapia intensiva (dias), e tempo de internamento
hospitalar (dias) não apresentaram significância estatís-
tica. Ocorreu ganho da força muscular inspiratória e pe-
riférica para a população estudada, quando submetida a
um protocolo de mobilização precoce e sistematizado.

Soares et al. (2010)10 descreveram a frequência de
retirada do leito em pacientes submetidos à ventilação
mecânica e sua repercussão na mortalidade e tempo de
permanência na unidade de terapia intensiva. Utilizou
estudo longitudinal, retrospectivo, com os pacientes
submetidos à ventilação mecânica, avaliou variáveis
clínicas e epidemiológicas, condutas motoras relaciona-
das à retirada do leito, tempo de permanência e mortali-
dade. Foram estudados 91 pacientes com média de idade

de 62,5± 18,8 anos, com predomínio do gênero feminino
(52%) e tempo de permanência na unidade de terapia
intensiva de 07 dias (IC 95%, 8-13 dias). Considerando a
retirada ou não do leito, não foi observada diferença en-
tre os grupos quanto ao tempo de permanência na uni-
dade de terapia intensiva e observou-se que os pacientes
que foram retirados do leito possuíam menor gravidade
clínica. A taxa de mortalidade foi de 29,7%, sendo que o
grupo que não foi retirado do leito apresentou maior
mortalidade real e prevista. Então os pacientes retirados
do leito após a descontinuação da ventilação mecânica,
apresentaram menor mortalidade.

Mundy et al. (2003)16 realizaram um estudo rando-
mizado em uma população de 458 pacientes com pneu-
monia. Aos quais foram atendidos em 17 hospitais, onde
se avaliou através de um protocolo, onde os pacientes
foram transferidos da cama para a cadeira ou deambula-
vam pelo tempo de 20 minutos, durante as primeiras
horas de internamento. Eles observaram então que a mo-
bilização precoce reduzia o tempo na UTI, sem haver
complicações da doença anterior primária. Dos 458 pa-
cientes, 428 pacientes (93%) preencheram os principais
critérios e 30 pacientes (7%) preencheram os critérios
menores para o CAP definitivo ou presuntivo. Duzentos
e vinte e sete pacientes foram designados para o grupo
de intervenção e 231 pacientes foram designados para o
grupo de cuidados habituais. Os pacientes dos dois gru-
pos de tratamento foram semelhantes em idade, sexo,
gravidade da doença, e hospedar estado imunológico.
Notavelmente, 25% dos pacientes tinham 50 anos de
idade, 25% tinham 80 anos de idade, e cerca de 25%
tinham níveis de albumina sérica inferior a 3,5 g / dl.
Estas características, juntamente com o tempo de entrega
da droga, não foram diferentes para os dois grupos de
tratamentos.

Burtin et al. (2009)17 analisaram uma sessão de exer-
cício diário, com a utilização de bicicleta ergométrica,
onde avaliou se esta é uma forma segura e eficaz na di-
minuição da capacidade funcional de exercício, estado
funcional e a força no quadríceps, associado com a esta-
dia prolongada na UTI, e também com a disfunção
muscular contribuindo para o estado funcional ao qual
após 1 ano a alta hospitalar continua prejudicada. Não
ocorrendo nenhuma evidencia disponível, sobre a eficá-
cia de uma intervenção de treinamento físico precoce
para prevenir estas complicações. Foi   Utilizado na
pesquisa ensaio clinico randomizado. Foram avaliados
90 pacientes em estado crítico, assim que a sua condição
cardiorrespiratória permitisse, seria utilizado elevação de
cabeceira, e exercício com ciclismo em 5 dias, caso ain-
da estivesse na terapia intensiva. Foram avaliados 2
grupos aos quais receberam fisioterapia respiratória e um
movimento passivo ou ativo padronizados diariamente
com sessão de membros inferiores e superiores. O grupo
de tratamento realizava um treinamento de exercício
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ativo ou passivo por 20 min ao dia usando ergômetro de
cabeceira.

A força do quadríceps e o estado funcional foram
avaliadas no momento da alta da unidade de terapia in-
tensiva e alta hospitalar. Caminhada de seis minutos
também foi verificada no momento da alta hospitalar.
Não foram identificados efeitos adversos durante e ime-
diatamente após o exercício treinamento. Na unidade de
descarga de cuidados intensivos, força quadríceps e sta-
tus funcional não foram diferentes entre os grupos. Na
alta hospitalar, de 6 minutos a pé, força isométrica do
quadríceps, e a sensação subjetiva de bem-estar funcio-
nal (medido com o item capacidade funcional do ques-
tionário) foram significativamente mais elevadas no
grupo de tratamento (p <0,05). Desse modo concluiu-se
que a formação inicial em exercício para sobreviventes
críticos na unidade de terapia intensiva aprimora a capa-
cidade de recuperação avançada do exercício funcional,
estado funcional auto percebido, e a força muscular.

Carvalho et al. (2013)18 avaliaram a funcionalidade e
independência de pacientes que realizaram a saída do
leito precocemente na Unidade de Terapia Intensiva.
Utilizou Ensaio clínico controlado e randomizado, reali-
zado com pacientes internados na (UTI) do Hospital
Santa Cruz com prescrição médica de fisioterapia. Os
pacientes foram divididos em grupo de fisioterapia con-
vencional em grupo controle e grupo intervenção, que
realizou o protocolo de mobilização precoce, promo-
vendo a saída do leito. A funcionalidade foi medida em
três tempos (retroativo a internação, na alta da UTI e na
alta hospitalar) através do instrumento Functional Inde-
pendence Measure (FIM). Dados demonstram que o
grupo intervenção (n=4), teve menor perda da funciona-
lidade após a alta da UTI, com déficit de 19%, tendo
recuperado até a alta hospitalar 97% da medida
pré-hospitalização, enquanto o grupo controle (n=5)
apresentou maior perda na UTI com 47,6%, e tendo alta
hospitalar com apenas 72% do seu índice basal. Houve
menor perda e melhor recuperação da taxa de funciona-
lidade na amostra estudada quando submetida a um pro-
tocolo de mobilização precoce e sistematizado, e menor
tempo de internação.

Pinheiro & Christofoletti (2012)19 analisaram os
desfechos ao qual a fisioterapia motora, teve em pacien-
tes críticos assistidos em UTI. Onde utilizou revisão
sistemática da literatura e admitidos ensaios clínicos
publicados entre 2002 e 2011, através de base de dados.
Dois pesquisadores avaliaram através da triagem dos
artigos, utilizando também artigos que abordassem a
fisioterapia nos pacientes críticos. Resultaram de 67 ar-
tigos considerados relevantes e apenas 8 artigos respon-
deram aos critérios de seleção e desfechos oriundos das
técnicas de eletroestimulação, ciclo ergômetro e cinesio-
terapia. Inclusos sujeitos variando   o tamanho amos-
tral de 8 a 101, em idades entre 52 e 79 anos, estando

todos os pacientes de VMI. Perante os artigos que foram
analisados na pesquisa 6 indicaram benefícios significa-
tivos através da fisioterapia motora em pacientes críticos
com melhora: Força muscular periférica, capacidade
respiratória e funcionalidade. Concluíram que a fisiote-
rapia motora e segura e viável em pacientes críticos,
minimizando os efeitos da imobilidade. A inclusão da
eletroestimulação, ciclo ergômetro e cinesioterapia mo-
tora também se mostrou positiva, porém necessitam no-
vos estudos envolvendo o tempo de permanecia desses
pacientes na UTI.

Na UTI a fraqueza muscular é adquirida através de
uma complicação grave em doentes críticos, e é caracte-
rizada pela atrofia das fibras musculares tipo II e miopa-
tia do filamento grosso. Reconhecida como patologia
periférica neuromuscular adquirida na Unidade de Tera-
pia Intensiva que lesa basicamente o axônio, gerando
sinais de acometimento do 2° neurônio motor7.

4. CONCLUSÃO

Através dos estudos encontrados, os quais demons-
tram nitidamente a utilização da cinesioterapia motora
como recurso terapêutico, com resultados favoráveis
quando empregada precocemente no paciente critico em
UTIs, sugestiona uma alternativa sólida à prevenção da
Síndrome da Imobilidade Prolongada, adquirida por
conta do tempo de internação com imobilidade no leito
dentro da Unidade de Terapia Intensiva.

Porém é necessário um maior aprofundamento na
temática, utilizando modelos pré-definidos de condutas
pré-definidas também. Onde esses tipos de estudos fo-
ram encontrados, através de estudos randomizados, con-
trolados, com maior casuística e com melhor padroniza-
ção para descrição e comparação de diferentes protoco-
los de tratamento, adquirindo informações técnicas para
melhorar a interatividade nos tratamentos, trazendo no-
vas metodologias, fundamentadas em estudos alentados
e de fácil acesso.

É de grande  importância à atuação do Fisiotera-
peuta, na prevenção da Síndrome do Imobilismo Pro-
longando, pois, somente fazendo uso das técnicas de
Cinesioterapia e técnicas em geral de mobilização pre-
coce, devidamente preconizadas, estando dentro do con-
texto de multidisciplinaridade, é que fará a diferença na
evolução gradual do paciente, evitando sequelas,  e
demora significativa na permanência deste paciente na
Unidade de Terapia Intensiva, prevenção de patologias
por conta do imobilismo e tempo de internação, garan-
tindo assim, uma melhora na sua qualidade de vida deste
paciente.
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RESUMO
O diabetes é considerado um dos maiores problemas de
saúde do mundo e nesse contexto torna-se imprescindível
as pesquisas e o desenvolvimento de novos fármacos mais
eficientes no controle glicêmico e que apresentem o mínimo
de efeitos adversos. Geralmente o tratamento é realizado
com um conjunto de fatores, dentre eles a dieta, exercícios
físicos e o uso de fármacos, principalmente em associação.
Existe um grande arsenal farmacológico, entretanto
verifica-se com alguma frequência a dificuldade de alguns
pacientes em manter a doença sobre controle. Nos últimos
anos a indústria lançou novas classes medicamentosas, de
grande interesse para estes pacientes: os inibidores da
dipeptidil peptidase-4 (DPP-4) e recentemente os inibidores
da proteína cotransportadora de sódio/glicose 2 (SGLT2).
Estes oferecem maior comodidade no controle glicêmico,
com baixos índices de hipoglicemia, efeito indesejado,
porém relatado com alguma frequência com o uso de
outros fármacos. Nos pacientes em tratamento com
inibidores SGLT-2 verifica-se menor propensão a este
efeito e ganhos significantes em relação à redução de peso e
ao controle da hipertensão arterial.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes, tratamento, dipeptidil
peptidase-4, cotransportador sódio-glicose 2.

ABSTRACT
Diabetes is considered one of the main health problems in the
world. In this context, it is important the research and the
development of new and more effective drugs for glycemic
control, that possess minimal adverse effects. Usually the
treatment requires diet, physical activity and the use of drugs,
especially when in combination. Although the pharmacological
arsenal for diabetes is plenty, the difficulty to maintain the
control of the disease is quite common. Recently,
pharmaceutical industries have launched new drug classes of
great interest for diabetic patients: Dipeptidyl peptidase-4
(DPP-4) inhibitors and the inhibitors of sodium/glucose linked
transporter 2 (SGLT2). These drugs offer better suitability in
glycemic control, with low rates of hypoglycemia, an

unwanted effect, but reported with some frequency when other
classes of drugs are used. Patients treated with SGTL-2
inhibitors are less susceptible to this effect and have significant
weight reduction and control of hypertension.

KEYWORDS: Diabetes, DPP-4 inhibitors, sodium-glucose
linked transporter 2.

1. INTRODUÇÃO
O Diabetes Mellitus pode ser entendido como um

grupo de doenças metabólicas, caracterizado pelo
aumento nos níveis de glicose sanguínea, devido a um
distúrbio na secreção ou na ação da insulina. Está sendo
considerado como epidemia, um dos maiores problemas
de saúde a ser resolvido em todo mundo. No Brasil,
segundo estimativas, já são mais de 12 milhões de
portadores1 com maior incidência em obesos acima dos
40 anos. Nos EUA entre 7 a 10% da população adulta
são acometidos e uma percentagem até três vezes maior
corre risco de desenvolver a doença2.

Existem várias formas da doença, porém comumente
a mais encontrada é o Diabetes Mellitus tipo 2 onde não
se faz necessário o uso de insulina inicialmente.
Geralmente há uma maior pré-disposição na faixa etária
acima dos 40 anos, porém nos últimos anos devido aos
maus hábitos alimentares e sedentarismo, tem se visto
um grande aumento no número de crianças obesas ou
com sobrepeso diagnosticadas com diabetes.

O controle da doença consiste basicamente em uma
dieta regrada, uso de medicamentos orais ou injetáveis e
na sua grande maioria, não exige o uso de insulina.
Existe um grande leque de medicamentos disponíveis,
porém a problemática consiste na dificuldade do
paciente em manter a adesão ao tratamento e
principalmente à restrição alimentar.
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Para o tratamento existem diversos agentes com
mecanismos distintos, são eles: Biguanidas (metformina,
amplamente usado), Tiazolidinedionas (pioglitazona),
Sulfonilureias, Inibidores da alfa-glicosidase, Inibidores
da proteína cotransportadora de sódio/glicose 2
(SGLT2), os Incretinomiméticos e os Inibidores da
dipeptidil peptidase-4 (DPP-4). Estes últimos grupos são
medicamentos novos que aumentam ou mimetizam a
ação dos hormônios incretinas. As incretinas são
produzidas pelo trato gastrointestinal e atuam
aumentando a secreção de insulina quando da ingestão
de alimentos, porém sua ação é inibida em pouco tempo
pela ação de enzimas como a DPP-43.

Atualmente existem duas classes de medicamentos
que se utilizam deste mecanismo, os análogos do
hormônio GLP-1, representados por exenatida e
liraglutida injetáveis. Estas proporcionam
principalmente controle glicêmico, perda de peso, além
de serem resistentes a ação de enzimas, entre outros. Os
inibidores da DPP-4 são representados por sitagliptina,
saxagliptina, vildagliptina, e o mais novo membro a
linagliptina. Estes possuem como vantagem a
administração oral e produzem muito menos efeitos
colaterais quando comparados a outros fármacos
utilizados no diabetes4,2.

A última classe desenvolvida foram os inibidores da
enzima cotransportadora de sódio/glicose-2,
representados por dapaglifozina, canaglifozina,
empaglifozina, ipraglifozina, dentre outros. Estes têm
ação independente da secreção ou ação de insulina,
atuam nos rins inibindo a recaptação tubular da glicose
para o sangue, aumentando a glicosúria. Entretanto, até o
momento, somente a dapaglifozina possui a liberação
para comercialização. Os demais ainda estão em fase de
testes5.

Nesse contexto, torna-se imprescindível o estudo
sobre os novos fármacos desenvolvidos e em
desenvolvimento pela indústria com esta finalidade.
Assim, neste trabalho tivemos como objetivo revisar os
grupos de novos fármacos desenvolvidos: inibidores da
dipeptidil peptidase-4 (DPP-4) e os inibidores da
proteína cotransportadora de sódio/glicose 2 (SGLT2),
destacando seus mecanismos de ação e suas eficácias no
tratamento do diabetes tipo 2. Ainda, será abordado o
uso da metformina, isolada ou em associação com outros
fármacos.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho constituiu-se revisão de literatura com a

finalidade de expor os principais avanços farmacológi-
cos no tratamento do diabete tipo 2, sendo resultado de
pesquisas realizadas em sites, livros e artigos científicos,
nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Medline através
das seguintes palavras-chave: diabetes, tratamento, di-
peptidil peptidase-4 e co-transportador sódio-glicose 2

com recorte de tempo entre 2007 e 2014.

3. DESENVOLVIMENTO
Fisiopatologia do Diabetes mellitus (DM)

O Diabetes mellitus é uma síndrome do metabolismo
defeituoso de carboidratos, lipídios e proteínas e pode
ocorrer de duas formas: falta de produção ou falha na
utilização da insulina. A falta de produção ocorre
geralmente por um processo autoimune onde o
organismo não reconhece as células beta do pâncreas,
secretoras de insulina. A destruição das células beta leva
o organismo à incapacidade total ou quase total de
produzir o hormônio, sendo o paciente obrigado a fazer
uso de insulina sintética. Esta é a forma conhecida como
diabetes tipo 1 ou insulinodependente. Normalmente se
manifesta durante a adolescência, porém pode surgir em
qualquer idade após um distúrbio que cause a destruição
das células beta6.

A segunda forma de diabetes é a não-dependente de
insulina, comumente chamada de tipo 2 (DM2). É mais
comum, corresponde entre 90 a 95% de todos os casos
de DM e pode ser ocasionada por um defeito na
produção e secreção da insulina pelo pâncreas
produzindo quantidades insuficientes e/ou por um
problema nos receptores, dificultando a sua utilização.
Este último caso é particularmente conhecido como
resistência insulínica. Geralmente ocorre após os 30 anos
de idade, é mais frequente entre os 50 e 60 anos, porém
nos últimos anos tem se notado um grande aumento
entre indivíduos mais jovens. Segundo Guyton (2011)
esta tendência parece estar relacionada principalmente
com o aumento da prevalência da obesidade6.

Alguns estudos apontam para um menor número de
receptores de insulina em obesos quando comparados
aos indivíduos de peso normal. Porém, a maior parte da
resistência à insulina aparentemente está relacionada
com defeitos na via de sinalização desencadeada pelo
hormônio. O efeito tóxico causado pelo acúmulo de
lipídeos nos tecidos parece estar relacionado com
alterações nesta via. Podemos citar ainda o excesso de
glicocorticoides, excesso de hormônio do crescimento,
síndrome do ovário policístico e algumas mutações
como interferentes também6.

Na grande maioria dos portadores do diabete tipo 2
não houve qualquer incidente que pudesse ter
ocasionado ou contribuído para o surgimento da doença,
que geralmente ocorre de modo progressivo no decorrer
dos anos. Segundo Powers & Dalessio (2012) esta
doença ocorre quando a ação da insulina torna-se
insuficiente para manter os níveis plasmáticos da
glicose2.

Na resistência à insulina há um acumulo de glicose
plasmática. O organismo, dentre outros processos, tenta
regularizar o excesso através da excreção urinária de
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glicose e aumentando ainda mais a produção de insulina.
Este processo em longo prazo pode levar as células beta
à exaustão deixando-as incapazes de produzir
quantidades suficientes para manter a regulação2.

Os hormônios incretinas
Aspectos gerais

As incretinas são hormônios secretados instantes
após a alimentação, por células enteroendócrinas e uma
de suas principais funções fisiológicas é a regulação da
quantidade de insulina. Dentre estes os principais são o
GLP-1 (glucagon-like peptide-1) e o GIP (peptídeo
insulinotrópico dependente de glicose). Eles possuem
várias ações em comum no pâncreas, e ações distintas
em outros tecidos.

O GIP foi o primeiro hormônio incretina a ser
descrito, é um único peptídeo com 42 aminoácidos. Está
circulante em baixos níveis no sangue, porém em
resposta à ingestão de glicose ou gordura, os níveis
aumentam consideravelmente, estimulando a produção
de insulina endógena. Simultaneamente, o GIP também
exerce influência sobre o metabolismo da gordura nos
adipócitos, estimulando a atividade de lipase de
lipoproteínas e também estimula a proliferação das
células beta3.

O GLP-1 age estimulando a secreção de insulina,
porém sua maior contribuição é a inibição da secreção
do glucagon. O glucagon é um hormônio que tem como
função regular a concentração entre glicose e insulina,
inibindo a produção de insulina quando em excesso.
Sendo assim, a sua inibição favorece o aumento na
concentração de insulina3. Os efeitos das incretinas sobre
o balanço de glicose, insulina e glucagon são
demonstrados na Figura 1.

Figura 1. Hormônios incretinas: produção e principais efeitos sobre o
metabolismo de glicose. Fonte: Modificado de Herman et al., 20077.

GIP e GLP-1 atuam promovendo a homeostase entre
insulina e glicose, reduzindo também o esvaziamento

gástrico, diminuindo a ingestão de alimentos e a taxa de
produção de glicose endógena. Porém, os hormônios
incretinas ficam ativos por um curto espaço de tempo,
rapidamente são degradados pela enzima dipeptidil
peptidase-4 (DPP-4). Este mecanismo se tornou alvo das
grandes indústrias farmacêuticas, na busca de novos
fármacos para DM2. Surgiram então os novos
medicamentos que atuam mimetizando a ação dos
hormônios incretinas (incretinomimeticos) ou inibindo a
degradação do mesmo (inibidores da DPP-4)3.

As gliptinas fazem parte desta classe nova de
medicamentos, tem sua ação sobre as enzimas DPP-4. A
DPP-4 é uma serina protease de ampla distribuição em
todo o corpo, expressa como ectoenzima sobre as células
endoteliais.

Embora esta enzima possua inúmeros substratos
potenciais, ela parece ser particularmente crítica para a
inativação do GLP-1 e do GIP2. Com as gliptinas
inibindo a DPP-4, os hormônios conseguem atuar por
muito mais tempo no controle da glicemia. Algumas das
gliptinas disponíveis para uso no Brasil serão descritas a
seguir.

Sitagliptina
A sitagliptina foi o primeiro inibidor de DPP-4

utilizado na prática clínica, licenciado em 2006, é
altamente seletivo para a enzima DPP-4 atingindo a
concentração plasmática estável após três dias de
administração. Os níveis máximos no plasma são
alcançados entre uma e duas horas após ingestão do
comprimido, com tempo de meia vida de 8 a 14h, sua
biodisponibilidade é de 85%8.

O fármaco é eliminado praticamente inalterado e em
grande parte por via renal, sem que haja influência sobre
as enzimas do citocromo P450, tendo um potencial de
interações com outros medicamentos relativamente
baixo9.

Estudos verificaram a inibição de aproximadamente
80% da enzima após uma única dose de 100 mg com
duração do efeito superior a 24 h aumentando a
concentração de GLP-1 em 2 à 3 vezes. A maior parte da
droga é secretada de forma inalterada através da urina
(aproximadamente 80%)9.

As reações adversas mais frequentes relacionadas ao
fármaco incluem infecção do trato respiratório superior,
nasofaringite e cefaléia10.

A sitagliptina apresenta ótimos resultado em
monoterapia, porém estes podem ser mais evidenciados
quando em associação com sulfonilureias (SU),
tiazolidinedionas (TZD) e metformina. No entanto deve
ser realizada avaliação prévia antes da prescrição devido
à possibilidade de hipoglicemia e aumento de peso com
SUs. Há risco de insuficiência cardíaca, ganho de peso e
edema periférico com os TZD e sintomas
gastrointestinais com a associação com metformina11.
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A terapia em associação com a metformina parece
ser bem tolerada em pacientes com diabetes tipo 2. Os
efeitos adversos relatados dizem respeito a
aproximadamente 5% dos avaliados, sendo os mais
frequentes são: diarreia, infecções do trato respiratório
superior e cefaléia10.

Não há contraindicação na disfunção renal, porém o
caso deve ser avaliado e reduzida a dose12. Entretanto, o
uso em associação com a metformina está
contraindicado, devendo ser feita uma avaliação antes e
periodicamente ao uso para assegurar uma dosagem
apropriada da sitagliptina e segurança na utilização da
metformina.

Salvo pacientes com disfunção renal, estudos
apontam a associação a metformina, como sendo a mais
benéfica para os pacientes, com a justificativa do
mecanismo de ação das drogas serem complementares: a
metformina atua na redução da produção de glicose
hepática e melhora da sensibilidade à insulina no fígado
e músculo. Enquanto que a sitagliptina age aumentando
níveis de GLP-1, estimulando a produção de insulina e
inibindo a secreção de glucagon13.

Vildagliptina
O medicamento é um inibidor altamente seletivo para

DPP-4, reduzindo os níveis de glucagon e estimulando a
produção de insulina, resultando em um aumento de 2 a
4 vezes nos níveis de GLP-1 e GIP14.

O fármaco é bem absorvido após ingestão oral
podendo ser administrado com ou sem a presença de
alimentos. As doses podem ser administradas uma ou
duas vezes ao dia, com farmacocinética proporcional à
dose, havendo necessidade de ajuste posológico
conforme idade e sexo ou IMC. A concentração
plasmática máxima é observada entre uma e duas horas
após ingestão, independente da dose15.

Com a administração de uma dose de 100 mg
verifica-se a inibição superior a 90% após 30 minutos. O
tempo de meia-vida no plasma é curto, porém o efeito
inibitório é de longa duração, provavelmente relacionado
à extensa distribuição do fármaco nos tecidos. Este
efeito permanece >90% por 12 h. Após 24 h nota-se que
há redução de 50% do efeito15,16.

Aproximadamente 70% do medicamento são
metabolizados com eliminação predominante por via
renal (85%). O fármaco não influi nas enzimas do
citocromo P450, sendo assim não há evidencias de
interações com outros fármacos14.

Linagliptina
A linagliptina é um inibidor da DPP-4 com a

estrutura baseada em xantinas. Apesar de pertencer à
mesma classe das gliptinas, difere-se das demais, pois é
pouco excretada pelos rins. Em paciente com função
renal normal este valor é inferior a 10%. Este fármaco é

predominantemente excretado pelo trato gastrointestinal
sendo eliminado nas fezes, não havendo a necessidade
de ajustes de doses em pacientes com insuficiência renal.
Por sua elevada seletividade para a DPP-4, mesmo em
baixas concentrações, ela permanece ligada ao seu alvo
no plasma e principalmente nos tecidos com uma
farmacocinética original com perfil não-linear. Há pouco
do fármaco livre circulante para ser metabolizado, o que
leva a um metabolismo hepático mínimo tornando-se
uma opção muito interessante para diabéticos com
algum comprometimento hepático, além de que os
metabolitos produzidos são farmacologicamente
inativos17.

A linagliptina é eficaz no controle da hiperglicemia
em monoterapia ou como terapêutica adjuvante junto
metformina e sulfonilureias. Apresenta boa
tolerabilidade com poucos efeitos secundários. A
hipoglicemia é um efeito ausente quando administrado
em monoterapia ou de baixo risco quando associado às
sulfonilureias. A ingestão concomitante com alimentos
não apresenta efeitos relevantes sobre a eficácia da
linagliptina18.

O fármaco é rapidamente absorvido após
administração oral com pico de concentração entre 0,7-3
horas independente do paciente. A biodisponibilidade de
30% é a menor quando comparado aos demais fármacos
da classe, entretanto possui tempo de meia vida entre
70-80 horas para doses inferiores a 50 mg. Linagliptina
sofre pouca metabolização, é independente do complexo
de enzimas P450, não havendo, portanto interações com
outros fármacos metabolizados pelo complexo.
Aproximadamente 90% do fármaco são eliminados de
forma inalterada. Quando da administração de uma dose
usual (5 mg ou 10 mg/dia), verificou-se a inibição de
DPP-4 superior a 90% e concentração de GLP-1
triplicada19.

Metformina
A metformina atualmente é um dos principais

fármacos no tratamento da DM2, tem seu efeito sobre o
fígado reduzindo a produção de glicose hepática pela
inibição mitocondrial do complexo da cadeia
respiratória, com posterior aumento da absorção de
glicose nos tecidos periféricos principalmente músculos
esqueléticos. As maiores associações ligadas a pesquisas
e tratamentos na área de endocrinologia indicam a
metformina como fármaco de primeira escolha em
monoterapia ou terapia combinada no tratamento do
DM2. Esta recomendação baseia-se nos efeitos
anti-hiperglicemiantes do fármaco, no seu baixo custo,
no baixo nível de efeitos adversos incluindo a ausência
de ganho de peso20,21.

O tratamento da doença em monoterapia,
inicialmente mostra uma grande eficiência.
Posteriormente, o controle glicêmico deteriora-se,
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requerendo a adição de outro fármaco. Não há um
fármaco de escolha quando a monoterapia com
metformina falha, pois todos os fármacos antidiabéticos
quando associados à metformina apresentam uma
redução considerável de HbA1c (hemoglobina
glicosilada). Porém estudos mostram que a associação
com tiazolidinedionas, sulfonilureias e glinidas está
ligada a ganho de peso, enquanto com análogos do
hormônio GLP-1 (exenadina e liraglutida), inibidores da
DPP-4 (gliptinas) estão associados a perda de peso.

Metformina e sulfonilureias são uma das associações
comumente indicadas. A glimepirida associada à
metformina resulta na redução de HbA1c mas com
número inferior de hipoglicemias quando comparado à
glibenclamida/metformina. O uso de metformina está
associado a uma redução de mortes por eventos
cardiovasculares21.

Inibidores da SGLT2
Aspectos gerais da reabsorção de glicose pelos
túbulos renais

Hiperglicemia, hipertensão, hipercolesterolemia
(redução de HDL e aumento de LDL) e excesso de peso
são apenas algumas das diversas manifestações que o
DM pode causar. Estas são associadas a complicações
micro e macrovasculares e mesmo com o grande arsenal
disponível para a regulação da glicemia, muitos
pacientes não conseguem atingir as metas de tratamento
e alguns fármacos ainda apresentam como efeito
secundário hipoglicemia e ganho de peso22.

Figura 2. Reabsorção tubular de glicose. Fonte: Bailey & Day, 201023.

Os rins possuem papel de extrema importância na
homeostase da glicose, não só na gluconeogênese, mas
também na reabsorção da glicose resultada da filtração
glomerular por meio das enzimas cotransportadoras de

sódio/glicose (SGLT). Estas enzimas são proteínas de
membrana que atuam no transporte da glicose através da
membrana da borda de escova do túbulo proximal renal
e através do epitélio intestinal5. A reabsorção de glicose
pelo SGLT2 está demonstrada na Figura 2.

Um adulto saudável é capaz de filtrar
aproximadamente 180 g de glicose por dia, porém a
maior parte desta é reabsorvida pelos SGLTs, com <1%
sendo excretada na urina. Existem diferentes formas de
SGLTs, mas os dois mais estudados são o SGLT1 e
SGLT25.

Devido à grande importância dos rins na reabsorção
da glicose do filtrado glomerular, a inibição do
cotransportador de sódio-glicose 2(SGLT2) entrou no
foco dos pesquisadores, como possível estratégia para
redução da glicemia.

Este interesse foi gerado pela florizina, uma
substância natural que inibe de forma não seletiva
SGLT1 e SGLT2. Enquanto SGLT2 está intimamente
ligado à regulação da glicose no rim, sendo expressa nos
segmentos anteriores do túbulo proximal e responsável
pela reabsorção de mais de 90% da glicose filtrada,
SGLT1 tem pequeno papel, localiza-se nos segmentos
distais e grande parte no trato gastrointestinal. Sua
inibição causa alguns efeitos gástricos indesejáveis. Os
pesquisadores estão sintetizando moléculas derivadas da
estrutura básica da florizina, porém buscando maior
estabilidade metabólica e principalmente seletividade
para SGLT25,24,25.

Ao contrário de grande parte dos tratamentos
convencionais para diabetes 2, esta nova classe não é
dependente da ação da insulina ou das células beta,
podendo assim ser utilizado em qualquer fase de
progressão da doença24.

Além disso, a ação inibidora pode induzir diurese
osmótica leve e aumenta a excreção urinária de glicose
com eliminação calórica modesta conduzindo a perda de
peso26. Os fármacos inibidores da SGLT2 serão descritos
a seguir.

Dapaglifozina
A dapaglifozina foi o primeiro fármaco desta classe a

ser aprovado, resultado de um acordo entre as indústrias
Bristol-Myers Squibb e AstraZeneca com a colaboração
em todo o mundo para desenvolver e comercializar a
molécula e qualquer SGLT2 adicional ou compostos
DPP-4 a surgir a partir da colaboração27.

É um inibidor altamente potente e seletivo (>1000
vezes mais seletivo para SGLT2 comparando com
SGLT1) e reversível do cotransportador sódio-glicose 2.
Este cotransportador é responsável pela reabsorção da
glicose do filtrado glomerular para o sangue. Uma vez
inibida a sua ação pelo fármaco, há um decréscimo do
transporte tubular e da reabsorção com aumento da
excreção de glicose (glicosúria). Por este mecanismo a
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dapaglifozina reduz os níveis de glicose tanto do jejum
como pós-prandial. A ação é verificada desde a primeira
dose e continua por um período de 24 h entre as doses
até o final do tratamento25.

Nos ensaios clínicos verificou-se que com 10 mg de
dapaglifozin ao dia houve redução da HbA1c basal entre
0,82% a 0,97% e na linha de base 21,7 a 29,6 mg/dl. Em
outro ensaio realizado com pacientes que nunca
receberam tratamento algum para o diabetes verificou-se
que dapaglifozina em associação com metformina tem
sua ação mais evidenciada quando comparado com os
mesmos em monoterapia tanto na redução de HBA1c
basal (dapaglifozin 5 e 10 mg/dia, 1,2 a 1,5%;
metformina 1,4%; dapaglifozina e metformina 2,0 a
2,1%) quanto na redução de peso (dapaglifozina 5 e 10
mg 2,6 a 2,7 kg; metformina 1,3 kg; dapaglifozina e
metformina 2,7 a 3,3 kg)24.

O metabolismo do fármaco ocorre principalmente
por glucuronidação e em pequena parte pelas enzimas do
citocromo P450. Tanto o fármaco como seus
metabólicos não influenciam a ação do P450, sendo
assim o potencial de interações com outras drogas é
mínimo. Considerando-se que o fármaco pode aumentar
o risco de depleção de volume, não é recomendado o uso
concomitante com diuréticos28.

Pela glicosúria causada pela ingesta do medicamento
verifica-se uma perda calórica e redução de peso, que em
grande parte é devido à perda de gordura corporal,
incluindo gordura visceral e não pela perda de fluidos.

O fármaco pode ser administrado por via oral em
monoterapia ou terapia adjuvante à metformina,
glimepirida, pioglitazona ou à insulina. É absorvida
rapidamente alcançando a concentração plasmática
máxima dentro de duas horas em jejum. Em análises
farmacocinéticas foi verificado que não há necessidade
de reajuste de dose por raça, sexo, idade, doença
hepática ou renal de leve a moderada. As diferenças
encontradas durante estudos não foram clinicamente
significativas, porém por seu mecanismo estar
intimamente relacionado com a função renal, pode não
ter a mesma eficiência em pacientes com insuficiência
renal leve a moderada. O FDA sugeriu o estudo com
avaliação cuidadosa do risco benefício em pacientes com
insuficiência hepática grave28.

Os episódios relacionados à hipoglicemia foram
raros quando em monoterapia ou como adjuvante com
metformina e pioglitazona, e como esperado mais
frequente quando associado à terapia com insulina ou
glimepirida, sugerindo maior precaução quando do uso
desta associação. Entre os efeitos adversos de maior
relevância destaca-se a maior frequência de infecções do
trato urinário quando comparado grupos com
dapaglifozina e o placebo, geralmente associado ao
início do tratamento, com intensidade leve a
moderada24,28,29.

Não foi verificado desequilíbrio global de tumores
malignos entre os doentes fazendo uso do medicamento,
porém foi relatado o desequilíbrio de um pequeno
número de canceres de mama e bexiga. O fármaco
demonstrou não ser genotóxico ou carcinogênico e não
tem efeitos conhecidos fora do alvo, além de que não
foram encontrados SGLT2 em tecido mamário ou na
bexiga, e o pequeno número de eventos limita a
capacidade de avaliar a casualidade5.

Canaglifozina
Recentemente foram relatados dados sobre testes

clínicos realizados com canaglifozina, em fase avançada.
Os testes detectaram a redução HbA1c significativa de
aproximadamente 0,81% com 100 mg a 1,03% com 300
mg/dia de canaglifozina24.

Foram verificados uso de 50, 100, 200 e 300 mg uma
ou duas vezes por dia do fármaco em comparação com
100 mg de sitagliptina ao dia ou placebo duas vezes dia.
A maior redução de Hba1c foi registrada em pacientes
que receberam doses de 300 mg uma ou duas vezes dia
em comparação a sitagliptina. No mesmo estudo
verificou-se que pacientes que receberam sitagliptina
ganharam peso enquanto os demais tratando com
canaglifozina apresentaram uma perda significativa24,5.

O fármaco geralmente foi bem tolerado, no entanto
verificaram-se maiores taxas de infecções do trato
urinário tanto por bactérias quanto por fungos quando
comparados a pacientes com placebo. Episódios de
hipoglicemia foram relatados quando utilizado como
adjuvante com insulina ou secretagogo de insulina. O
fármaco recebeu recentemente a aprovação da FDA e
encontra-se em estudos pré-comercialização, porém a
agência está exigindo ensaios pós- comercialização para
investigar doenças cardiovasculares assim como a
farmacovigilância por suspeita de reações adversas24.

4. CONCLUSÃO

Na escolha da melhor terapêutica para DM2, o
profissional da saúde deve fazer algumas considerações
antes de iniciar um tratamento, escolhendo o fármaco ou
associação que melhor se adapte ao paciente. A maior
parte destes pacientes possui sobrepeso, portanto
tiazolidinedionas, secretagogos e mesmo a insulina que
podem induzir a hipoglicemia e aumentar o ganho de
peso não devem ser a melhor escolha para um início de
tratamento. Nestes pacientes onde há uma necessidade
de não somente evitar o ganho de peso, mas reduzir o
peso corpóreo, o que aumentará a sensibilidade à
insulina, tem se os incretinomiméticos e inibidores da
recaptação sódio glicose (SGLT2) em associação com
metformina como principais fármacos de escolha, por
auxiliar na regulação da doença e concomitantemente
promover uma redução de peso.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi realizar uma breve revisão da lite-
ratura sobre o tema agenesia dental. Foram utilizadas as bases
MEDLINE, LILACS, EBSCO, SCIELO, através da busca
simultânea eletrônica de dados, utilizando-se as seguintes pa-
lavras chaves: agenesia dentária, anodontia parcial, Odontolo-
gia. A identificação precoce da agenesia dentária por meio de
exames radiográficos é fundamental para o seu tratamento e
sucesso, além de evitar ou diminuir sequelas irreversíveis, tan-
to funcionais como estéticas. Isso porque é cada vez mais co-
mum a prevalência desta anomalia na sociedade contemporâ-
nea. A etiologia não está totalmente elucidada, porém estudos
recentes mostraram a agenesia relacionada com mutações em
determinados genes. Seu tratamento não é simples, sendo ne-
cessária a aquisição de novos saberes pelo profissional, a fim
de optar por aquele que promova melhor qualidade de vida ao
paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Agenesia dentária, anodontia parcial,
odontologia.

ABSTRACT
The point of this study was to realize a brief literature review of
the topic "Dental Agenesis". The basis of MEDLINE, LILACS,
EBSCO, SCIELO was used, through simultaneous electronic data
search using the following key words: tooth agenesis, partial ab-
sence of teeth, dentistry. The early identification of tooth agenesis
through radiographic exams is important to your treatment and
success, also prevent or reduce irreversible consequences, both
functional and aesthetic. Because it is become increasingly com-
mon the prevalence of this anomaly in today's society. The etiolo-
gy is not fully elucidated, but recent studies showed agenesis asso-
ciated with mutations in certain genes. The treatment is not simple,
so the acquisition of new knowledge being required by the profes-
sional is necessary, to opt for the one promoting better life quality
to the patient.

KEYWORDS: Tooth agenesis, partial anodontia, dentistry.

1. INTRODUÇÃO
A agenesia dental constitui um problema de saúde

pública1. Ela é mais comum na sociedade

contemporânea, o que de acordo com Butler (1995)2 é
uma tendência evolucionária.

A anomalia de número pode ser classificada como
Oligodontia (ausência de mais de seis dentes),
Hipodontia (ausência de um a seis dentes) e a ausência
total de todos os dentes, chamada de Anodontia3.

Na maior parte das vezes, o diagnóstico é realizado
por achados radiográficos. Este exame é fundamental
para a detecção dessas anomalias e quando realizado
precocemente permite uma conduta clínica e ortodôntica
no momento ideal4. No entanto, dentre as sequelas que a
agenesia dental pode deixar, podemos citar a alteração
da função mastigatória, má-oclusões, perfil estético
alterado, dificuldades em pronunciar algumas palavras.
Pode prejudicar a auto-estima, o relacionamento e
comportamento individual ou em grupos sociais1.

A hereditariedade tem sido o fator etiológico
principal3. Estudos em seres humanos e animais tem
mostrado uma relação em mutações ou alterações no
desenvolvimento de determinados genes relacionado
com a ausência dental. Os genes relacionados para falta
de elementos dentários são o PAXS e MSX5.
Destacam-se também como causas, fatores traumáticos,
infecciosos, nutricionais, radiações, mudança na
evolução, entre outros6.

A agenesia na dentição permanente é mais comum do
que na decídua³. Ocorre mais em indivíduos do gênero
feminino, sendo os terceiros molares os dentes mais
afetados, seguidos dos pré-molares inferiores ou
incisivos laterais superiores7,8. A ausência congênita
unilateral é mais prevalente do que a bilateral e ocorre
com maior frequência na maxila que na mandíbula9.

O tratamento é complexo e de longo prazo, sobretudo
quando faltam vários dentes, sendo indicado neste caso,
reposição óssea antes da colocação dos implantes10. As
duas principais alternativas são o fechamento do
diastema ortodôntico mesializando os dentes posteriores
ou abrir espaço para a colocação de uma prótese,
implante ou autotransplante. É necessário, no entanto,
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observar os padrões esqueléticos e faciais, caso a opção
seja o tratamento ortodôntico. O Cirurgião Dentista deve
informar ao paciente as opções de tratamentos
disponíveis11. Assim o objetivo deste estudo foi abordar
o tema agenesia dentária, por meio de uma revisão da
literatura.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para a revisão bibliográfica buscou-se as bases de

dados MEDLINE, LILACS, SCIELO, EBSCO, utili-
zando-se as palavras chaves: agenesia dentária, anodon-
tia parcial, Odontologia (tooth agenesis, partial anodon-
tia, dentistry).

3. DESENVOLVIMENTO
Etiologia

Segundo Graber (1988)12, havia duas hipóteses em
relação à ausência dos incisivos laterais superiores, uma
é a tendência da evolução humana reduzindo a numera-
ção de elementos dentários, e a outra seria uma alteração
no mecanismo de fusão dos processos faciais embrioná-
rios.

Também, dentre os fatores etiológicos destacam-se
os nutricionais, traumáticos, infecciosos, hereditários,
ruptura localizada do germe dentário, traumas locais,
radiações, mudança na evolução, associação com sín-
dromes e com doenças virais, como a rubéola ou certos
distúrbios endócrinos6, entretanto, a hereditariedade tem
sido o fator etiológico principal4.

Considerados também como agentes etiológicos es-
tão o rompimento da lâmina dentária ou obstrução física,
limitação de espaço, o defeito na iniciação do mesên-
quima subjacente, as anormalidades funcionais do epité-
lio dentário, e o incisivo lateral pela presença da fenda
labial e palatina13.

Estudos em seres humanos e animais tem mostrado
uma relação em mutações ou alterações no
desenvolvimento de determinados genes relacionado
com a ausência dentária. Os genes relacionados tanto
para ausência de todos os dentes, quanto para a falta de
um dos elementos são PAXS  e MSX1. O primeiro
pertence ao cromossomo 14 da família de genes PAX,
englobando fatores da transcrição que fazem parte do
crescimento do embrião. Já o gene MASX1 fica no
cromossomo 4 e atua na interface epitélio-mesênquima
durante suas interações na embriogênese do homem. Um
erro em sua representação diminui a expressão de um
série de moléculas sinalizadoras como a Proteína
Morfogenética do Osso (BMP4) e também outros
elementos da transcrição5. Ainda, alterações em regiões
codificadoras dos genes PAX9 e MSX1 aparentam estar
relacionadas na ausência de mais de seis dentes de várias
famílias14.

O fator genético denota ser a causa fundamental da
ausência dental15, sendo que, integrantes de uma mesma

família com união consanguínea, resultou em agenesia
de numerosos dentes da dentição permanente. Pesquisas
recentes mostraram uma alteração do gene MSX1 no
cromossomo 4 em um grupo familiar extenso com
ausência de todos os segundos pré-molares e terceiros
molares3. Observaram ainda que, indivíduos com
agenesia de terceiros molares, demostravam ter maior
predomínio para ausências de outros elementos dentários
permanentes, mostrando-se 13 vezes maior em
comparação com os indivíduos que possuíam todos os
terceiros molares. Pode ser esclarecido que, a partir de
um erro genético pode ser gerado outros defeitos,
significando que aquele indivíduo com ausência de dois
dentes ou mais pode ter o primórdio genético
semelhante16.

As anomalias dentárias relacionam-se com frequên-
cia a outras anomalias congênitas dentais como a trans-
posição dentária, erupção do canino pela face palatina,
microdontias17, retardo no desenvolvimento dental18,
hipoplasias generalizada no esmalte dental19.

Frequência

A diminuição do número de dentes é mais prevalente
na sociedade contemporânea, e de acordo com Butler
(1995)2 é uma continuação evolucionária do homem.

A agenesia de um ou mais elementos dentários é
bastante frequente, podendo interferir na saúde bucal e
na qualidade de vida. Alguns termos são utilizados para
descrever esse tipo de anomalia dentária numérica, como
a Oligodontia (ausência de mais de seis dentes), Ano-
dontia (ausência total de todos os dentes) e, Hipodontia
(ausência de um a seis dentes)3.

Os dentes mais afetados são os terceiros molares,
com uma porcentagem variando de 9% a 37%. A preva-
lência do segundo lugar quanto ao dente mais afetado
por agenesia dental está entre o incisivo lateral superior
e o segundo pré-molar inferior20.

Garib et al. (2009)16 mostrou que os terceiros mola-
res representam 20,7% de prevalência da agenesia dental
e, se excluído este grupo a ausência dentária congênita
representa 4,3 a 7,8%21.

Em um levantamento da prevalência de agenesia em
pacientes com idade entre 7 a 16 anos, realizada na Uni-
versidade Federal do Mato Grosso do Sul, notaram ser
os terceiros molares e segundos pré-molares os dentes
mais ausentes, no entanto não houve diferenças signifi-
cativas quanto à localização da agenesia22.

Segundo Moreschi et al. (2011)23, os terceiros mola-
res foram os mais encontrados, sendo o gênero feminino
o grupo mais afetado.

A agenesia na dentição permanente é mais comum do
que na decídua. Há uma prevalência maior dependendo
do grupo racial. Nota-se em indivíduos da raça
afro-americana uma porcentagem maior de 7,7 %, se-
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guido dos orientais com 6-9,2% e caucasianos com
1,5-3%3. Estudos mostram que esta anomalia congênita
afeta mais indivíduos do gênero feminino, sendo os ter-
ceiros molares os mais afetados, seguidos pelos
pré-molares inferiores ou incisivos laterais superiores7,8.

Os americanos de pele branca têm uma incidência
mais baixa de agenesia em relação aos naturais da Euro-
pa e australianos21.

Um estudo realizado por Paula & Ferrer (2007)24,
com 800 radiografias panorâmicas, avaliando a preva-
lência da agenesia na faixa etária de 12 a 53 anos de
idade, encontraram a ausência de 759 (setecentos e cin-
quenta e nove) dentes. Desses, 646 dentes, estavam cor-
relacionados com os terceiros molares. No gênero femi-
nino, houve 497 (65,4%) elementos dentários ausentes e
no masculino 262 dentes ausentes (34,5%). A maioria
dos pacientes encontrava-se na faixa de 21 a 30 anos. A
arcada mandibular teve maior prevalência de dentes au-
sentes, com 387 agenesias (48,4%), enquanto a maxila
teve 372 dentes (46,5%).

O estudo de Pineda (2011)25 avaliou uma faixa etária
menor (6 a 11 anos), com 307 pacientes, (154 do gênero
masculino e 153 do feminino). A predominância da au-
sência congênita foi de 4,2% (13/307), sendo as mulhe-
res os pacientes mais atingidos com 5,9% (9/153) e os
homens 2,6% (4/154). Quanto aos dentes mais atingidos,
os segundos pré-molares inferiores alcançaram 4,2%.
Logo após, os segundos pré-molares superiores com
3,3%, incisivos laterais inferiores 1,3% e os primeiros
molares superiores com de 0,33 %. Os incisivos laterais
superiores e os primeiros pré-molares inferiores não fo-
ram localizados em exames radiográficos. Notou-se ain-
da que, a faixa etária de maior prevalência da agenesia
foi em pacientes entre 8-9 e 10-11 anos, ficando as cri-
anças de 6 a 7 anos com uma menor taxa de agenesia.

Uma pesquisa elaborada na Faculdade de São Leo-
poldo Mandic, revelou que, no que se refere aos lados
direito/esquerdo, não houve diferenças significativas.
Porém, houve maior prevalência de agenesia em relação
à unilateralidade, sendo 88,15% dos casos, já os casos de
bilateralidade não ultrapassaram 11,85%. A maxila tam-
bém teve maior incidência do que a mandíbula, com uma
diferença de aproximadamente 15% a mais9.

Quanto ao quadrante, o superior direito foi mais pre-
valente, vindo em segundo o quadrante superior esquer-
do, seguidos pelo inferior esquerdo e inferior direito26.

A correlação entre a agenesia de um dente da denti-
ção decídua e o fato de ter ou não ter o dente sucessor
permanente, até então é uma questão discutível27.

Sequelas

A agenesia dentária constui um problema além de
odontológico, de saúde pública, visto que os pacientes
podem ter a função mastigatória comprometida,

má-oclusões, dificuldades em pronunciar algumas
palavras e o perfil estético prejudicado. Tais alterações
podem fazer com que a auto-estima,  relacionamento e
comportamento individual ou em grupos sociais sejam
prejudicados1.

Entre os efeitos inevitáveis da agenesia dentária estão
a reabsorção dos processos alveolares por conta da falta
dos dentes e excesso de espaço nos arcos dentários, e a
má-oclusão. A mesialização dos caninos superiores, que
normalmente ocorre devido a ausência do incisivo lateral
superior e a reabsorção das raízes dos incisivos laterais
decíduos, devida aos caninos. A presença de espaço pode
resultar em sobre-erupção dos dentes adjacentes ou
antagonistas. Na ausência congênita de elementos
dentários posteriores a atrofia funcional em altura óssea
é  rapidamente reconhecível10.

Tratamento

Na maior parte das vezes o diagnóstico é realizado
através de achados radiográficos. Este exame é impres-
cindível na detecção dessas anomalias e, quando reali-
zado precocemente, permite estabelecer uma conduta
clínica e ortodôntica no momento oportuno4.

As duas principais alternativas para a resolução da
agenesia são o fechamento do diastema ortodôntico
mesialiazando os dentes posteriores ou abrir espaço para
colocação de uma prótese, implante ou autotransplante.
Se a opção for pelo tratamento ortodôntico, os padrões
esqueléticos e faciais também devem ser levados em
consideração, juntamente com o padrão dentário. Cabe
ao Cirurgião Dentista orientar o paciente quanto as
opções de tratamento e informá-lo sobre os benefícios e
prejuízos de cada um11.

Entretanto, no caso de abertura de espaço, esta opção
só será possível se houver espaço suficiente na arcada
dentária para colocação de possíveis implantes. Já a
opção de fechamento do diastema por meio ortodôntico,
torna-se a opção mais conservadora dentre as outras já
citadas. Após a colocação do dente vizinho no lugar do
dente ausente é necessário uma reanatomização do
mesmo, considerando a fisionomia e estética do paciente.
Na escolha de uma correção protética deve ser levado
em consideração, que a mesma, necessita de desgastes
em dentes adjacentes para confecção do preparo , para
consecutivos ajustes e adaptação da peça28.

Segundo Bjeerklin & Bennett (2000)29, ainda há a
escolha da manutenção do dente decíduo onde não haja a
presença comprovada do dente permanente sucessor.
Entretanto, a oclusão pode ficar debilitada, tendo em
vista que o dente decíduo fica em infra-oclusão, que
corresponde em geral 1mm em comparação aos dentes
permanentes.

O implante dental, também é outra opção de
reabilitação, mas é contra-indicado em pacientes que
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estão na fase de crescimento, pois pode atrapalhar o
desenvolvimento natural do processo alveolar. Em geral,
a idade indicada para colocação de implantes é após o
término do crescimento facial vertical, sendo este
verificado por uma série de radiografias comparatórias.
Em média este término do crescimento vai até cerca de
17 anos de idade para pacientes do sexo feminino e 21
anos de idade para indivíduos do gênero masculino30.

Para conclusão da necessidade de colocação de
implantes que não interfira no caráter estético, é
indispensável que se leve em conta alguns pontos para a
instalação de implantes, como a quantidade de rebordo
alveolar remanescente, o tamanho das papilas, a
extensão de espaço resultante, a proximidade das raízes
dos dentes vizinhos que podem estar rente, a altura
gengival pode estar diferente e o indivíduo pode ser
muito novo31.

A utilização de implantes Osseointegrados pode ser
complexo na maioria das vezes, principalmente em área
anterior. Isto porque, começaram a surgir problemas
estéticos em coroas que foram ocasionados devido ao
mal posicionamente de implantes. Todavia, com a
utilização de coroas livres de metal agregado com pilares
cerâmicos, tem-se  solucionado essas deficiências,
principalmente em área anterior estética. Sem contar na
inviabilidade do usos de enxertos, expansores ou
compactadores ósseos32.

Embora  os   profissionais  estejam
identificando  a   agenesia,  o diagnóstico precoce,
as medidas preventivas ou interceptivas  e  respectivos
tratamentos tem sido extremamente limitados.  O
tratamento é trabalhoso, complexo e de longo prazo,
sobretudo quando faltam vários dentes, neste caso é
necessário reposição óssea  anteriormente a fixação de
implantes10.

4. DISCUSSÃO
Os dentes com maior prevalência de agenesia dental

são os terceiros molares20. Em concordância estão as
pesquisas de Borba (2010)22, Paula e Ferrer (2007)24 e
Moreschi (2010)23. Sendo que para estes dois últimos
autores, o gênero feminino é o mais atingido. Em segui-
da temos os segundos pré-molares inferiores (4,2%) co-
mo os mais ausentes, os segundos pré-molares superio-
res (3,3%) e os incisivos laterais inferiores (1,3%)25. No
entanto, Vastardis (2000)3 notou uma prevalência maior
quanto à raça, sendo 7,7% para melanodermas, seguido
dos xantodermas com 6-9,2% e leucodermas com
1,5-3%.

Em relação à arcada, Paula & Ferrer (2007)24 citaram
ser a mandíbula a mais afetada, entretanto, Farias et al.
(2006)9, citaram a maxila como a mais prevalente, com
diferença de 15% a mais que na mandíbula.

O quadrante superior direito apresenta um número
maior da ausência congênita26, contudo, Farias et al.

(2006)9, revelaram não haver diferenças significativas
entre os lados direito/esquerdo.

A agenesia ocorre mais na dentição permanente do
que na decídua3 e a bilateral mostrou-se dominante
(88,15%) quando comparada com os casos de unilatera-
lidade (11,85%)9.

No que diz respeito à etiologia, além dos fatores nu-
tricionais, traumáticos, infecciosos, hereditários, ruptura
localizada do germe dentário, traumas locais, radiações,
mudança na evolução, associação com síndromes e com
doenças virais, como a rubéola ou certos distúrbios en-
dócrinos6, a hereditariedade tem sido o fator etiológico
principal3. Semelhantemente o estudo de Mossey
(1999)15, credita ser o fator genético a causa principal da
agenesia dental.

5. CONCLUSÃO

A causa da agenesia dentária ainda não está comple-
tamente elucidada, no entanto é pertinente e interessante
seu estudo devido à sua alta frequência nas clínicas
odontológicas, sendo necessária uma orientação, diag-
nóstico e intervenção precoce, com o intuito de minimi-
zar sequelas ao indivíduo, como as alterações oclusais,
morfológicas e/ou estéticas, melhorando assim sua qua-
lidade de vida.
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RESUMO
Esse artigo buscou fazer uma revisão da literatura sobre
responsabilidade profissional relacionada ao cirurgião den-
tista docente, com o objetivo de trazer esclarecimento para
a classe. Responsabilidade profissional é atribuída ao pro-
fissional legalmente habilitado para o exercício da odonto-
logia. Ela pode ser arbitrada pela justiça comum e pelos
Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Odontologia.
Pela justiça, as vertentes de responsabilidade mais inciden-
tes são a civil e a criminal. No âmbito dos conselhos impera
a responsabilidade ética. Civilmente, o docente responde
por ato profissional danoso praticado pelo aluno. Quando o
dano for decorrente de ato não odontológico o aluno pode-
rá responder em juízo. Isto também dependerá de como a
ação é proposta e contra quem. Criminalmente é o sujeito
ativo quem responde. Assim, aquele que praticou crime
deverá responder pela prática delituosa. O docente res-
ponderia por facilitar o crime, como cúmplice ou coautor.
Perante os conselhos só respondem as profissões odontoló-
gicas regulamentadas, não havendo nenhum enquadra-
mento para o aluno. Diante destes aspectos o docente res-
ponsável pela supervisão clínica, bem como os coordena-
dores de clínica e de disciplinas clínicas devem se atentar
para o fato de que sua responsabilidade vai além daquela
atribuída ao profissional cirurgião dentista não docente.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade profissional,
docente, conduta, acadêmico.

ABSTRACT
This article searched to make a review of the literature about
professional liability related to the dentist surgeon teaching,
aiming to bring clarification to the class. Professional respon-
sibility is assigned to the legally enabled professional for the
practice of dentistry. It can be arbitrated by common law and
by the Regional Councils and the Federal Council of the class.
By justice, the most incidents strands of responsibility are the
civil and the criminal. Under the boards reigns ethical respon-

sibility. Civilly, the teacher responds by damaging professional
act performed by the student. When the damage is not caused
by a dental act the students may respond in court. However,
this will depend on how the action is proposed and against
whom. Criminally it is the active subject who responds. Thus,
he who practiced the crime will have to answer for the criminal
practice. The teacher would respond by facilitating the crime as
an accomplice or co-author. Before the board only the regulat-
ed dental professions respond, not existing any framing in law
for the student. Facing these aspects the teacher responsible for
the clinical supervision, as well as the clinical and the clinical
disciplines coordinators must be alert to the fact that their re-
sponsibility goes beyond that one assigned to the non-teaching
professional.

KEYWORDS: Academic, conduct, teaching, professional
responsibility.

1. INTRODUÇÃO
Denomina-se responsabilidade profissional o dever

moral de não causar danos a outrem no exercício da pro-
fissão. A responsabilidade é regida por normas jurídicas
e do Conselho Federal de Odontologia. Trata-se, respec-
tivamente, das normas legais e éticas que os profissio-
nais devem observar. Essas normas que regem a respon-
sabilidade profissional buscam defender bens jurídicos
fundamentais das pessoas, a boa relação do cirurgião
dentista (CD) e a sociedade bem como a manutenção do
“vínculo” de prestação de serviços, que deve ser cele-
brado com base na confiança entre cliente e profissional,
podendo de forma escrita ou verbal1,2,3.

O profissional da saúde bucal é instruído a atender a
população em geral para satisfazer suas necessidades
prestando serviços de qualidade, usufruindo de todas as
técnicas que lhe foram ensinadas tanto na graduação, nos
cursos de especialização entre outros e utilizando todos
os materiais disponíveis do mercado. Portanto, ao exe-
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cutar tais procedimentos, ele fica obrigado a assumir
com a responsabilidade dos eventuais danos2.

Um dos campos de atuação para o CD é a atividade
docente. Para seguir nessa área, normalmente espera-se
do CD uma formação continuada de especialista, mestre
ou doutor. O docente empenha-se na formação de futu-
ros cirurgiões dentistas, ensinando, orientando, aconse-
lhando, propondo aos acadêmicos seguir de forma cien-
tificamente sustentada, honesta e ética. O docente, de
fato, assume um papel de agente transformador da soci-
edade, pois todas as profissões “passam por suas mãos”.
Sendo assim, é de fundamental importância que eles
sejam valorizados, mas também que tenham consciência
da sua importante missão. Os docentes universitários, de
áreas da saúde necessitam ainda mais estar atentos, pois
além de atuarem no processo formativo, preparam pes-
soas para atuarem com a vida alheia4.

O docente não está isento de assumir responsabili-
dade pelos atos praticados e, além disto, por atos prati-
cados por outras pessoas, no caso, os discentes. Entre-
tanto, apesar desta premissa ser proferida nos discursos
de pessoas relacionadas à docência e também nos dis-
centes, praticamente não existe na literatura tal delimi-
tação de responsabilidades de forma clara e objetiva para
instruir profissionais e alunos. Em razão do exposto, o
objetivo deste estudo foi fazer uma revisão da literatura
sobre responsabilidade profissional relacionada ao cirur-
gião dentista docente, sintetizando informações com
vistas a orientar profissionais que atuam nesta área.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica de ca-

ráter exploratório sobre responsabilidade do cirurgião
dentista docente. Foram analisadas tematicamente as
normativas: Código Civil Brasileiro, Código de Defesa
do Consumidor, Código Penal Brasileiro e Código de
Ética Odontológica.

Também foi pesquisado no portal da Biblioteca Vir-
tual de Saúde (BVS) os termos “responsabilidade civil
do cirurgião dentista”, “responsabilidade criminal do
cirurgião dentista”, “responsabilidade ética do cirurgião
dentista”, responsabilidade profissional do cirurgião
dentista docente”.

Os artigos encontrados foram processados tematica-
mente e o conteúdo referente à responsabilidade profis-
sional foi processado em face das normativas legais e
éticas, buscando correspondência à atividade docente.
Para auxiliar no processamento temático foi consultada a
doutrina de Direito Civil e Direito Criminal e produção
de autores de Odontologia Legal, no sentido de ajustar as
peculiaridades de cada área.

3. DESENVOLVIMENTO
Considerando as peculiaridades da justiça comum e

do código de ética odontológica, a responsabilidade do-

cente pode ser mais claramente entendida fazendo-se a
distinção nas categorias civil, criminal e ética. Entretanto,
oportuno se faz apresentar cada uma destas vertentes
para melhor entendimento.

Responsabilidade Civil
A responsabilidade civil está sintetizada na produção

do dano, que é o ilícito civil. Significa que aquele que
produzir dano a outra pessoa deverá reparar este dano,
que pode ser causado pela sua conduta de ação ou omis-
são.3 De um modo geral, ela é prevista na Constituição
Federal, no Código Civil e Código de Defesa do Consu-
midor.

Cavalieri (2010)5relata:

“O sentido etimológico, da responsabilidade exprime
a idéia de obrigação, encargo, contraprestação. Em
sentido jurídico, o vocábulo designa o dever de al-
guém que tem de reparar o prejuízo decorrente da
violação de outro dever jurídico. Em síntese, a res-
ponsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo que
surge para recompor o dano decorrente da violação
de um dever jurídico originário.”

Segundo Giostri6, erro profissional é aquele que de-
corre de falta não imputável e que depende das naturais
limitações da ciência, que não possibilita sempre um
diagnostico com absoluta certeza, podendo assim con-
fundir a conduta do profissional e levando a conduzir
erroneamente. Pode ser entendido também como falha
do exercício da profissão, no que vem de um resultado
adverso, causando dano ao paciente, sendo assim uma
conduta direta de imperícia, ou imprudência ou negli-
gência. Assim o insucesso do tratamento nem sempre
pode ser associado ao profissional porque este pode ter
acontecido de forma acidental ou ainda em razão de uma
resposta diferente do organismo, falibilidade da ciência
ou evolução peculiar da patologia, condição esta deno-
minada de iatrogenia. Gonçalves7 aborda quatro ele-
mentos para o erro profissional, sendo ação ou omissão,
culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano.
Especificamente:

A ação ou omissão do agente e conduta humana: a
conduta é realizada por uma ação positiva ou negativa,
pois sem essa ação não tem como se falar em dano. No
caso da odontologia, o exemplo clássico seria a ação de
realização um procedimento odontológico ou a omissão
de uma orientação relativa ao procedimento.

Culpa do agente: a responsabilidade pela reparação
do dano é previsto em culpa ou dolo na ação ou omissão.
Denomina-se conduta dolosa aquela em que o agente
causador quis o resultado ou assumiu o risco de produ-
zi-lo. Já na conduta de culpa, o agente não visava causar
prejuízo, mas o causou por ter agido com negligência,
imprudência ou imperícia resultou num dano. No caso
da odontologia, quando ocorre um dano, a maior pro-
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pensão é que este seja acidental ou culposo, mas dificil-
mente doloso. Os elementos que sintetizam a culpa po-
dem ser definidos em:

Negligência: ocorre quando o profissional não tem o
cuidado necessário para a ação de determinada pratica,
não realizando o que se deve fazer.

Imprudência: quando o profissional é precipitado,
não é cauteloso.

Imperícia: quando o profissional não tem o conheci-
mento científico e/ou habilidade técnica, necessários
para realizar tal procedimento.

Relação de Causalidade: é a relação de causa ou
efeito, onde existe uma ligação entre o dano sofrido pelo
paciente e o fato que o ocasionou.

Dano: é o prejuízo causado, podendo ser civilmente
classificado em patrimonial ou extrapatrimonial, também
denominado moral. Venosa (2009)8 aborda “o dano pa-
trimonial, portanto, é aquele suscetível de avaliação
pecuniária podendo ser reparado por reposição em di-
nheiro, denominador comum da indenização”. Já o dano
moral, segundo Gonçalves7, é aquele que não lesiona seu
patrimônio, mas sim na existência de abalos, constran-
gimento, difamação e injurias, gerando mal ou dor psí-
quica naquele que o sofreu.

Para Pereira9 , o dentista é um prestador de serviço e,
sendo assim, está sujeito à disciplina do Código de De-
fesa do Consumidor10. Neste sentido, é interessante fazer
constar que são direitos básicos do consumidor, segundo
o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor10.

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os
riscos provocados por práticas no fornecimento de
produtos e serviços considerados perigosos ou noci-
vos;
II - a educação e divulgação sobre o consumo ade-
quado dos produtos e serviços, asseguradas a liber-
dade de escolha e a igualdade nas contratações;
III - a informação adequada e clara sobre os dife-
rentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade, características, composição, quali-
dade e preço, bem como sobre os riscos que apre-
sentem;
III - a informação adequada e clara sobre os dife-
rentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade, características, composição, quali-
dade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº
12.741, de 2012) Vigência;
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e
abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou
impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que es-
tabeleçam prestações desproporcionais ou sua revi-
são em razão de fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos pa-
trimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrati-
vos com vistas à prevenção ou reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou di-
fusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa
e técnica aos necessitados;
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclu-
sive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for veros-
símil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências;
IX - (Vetado);
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços pú-
blicos em geral.

Rodrigues1 e Silva11 tratam de responsabilidade sub-
jetiva e responsabilidade objetiva, em rigor não se po-
dem distinguir as responsabilidades e sim encarar de
maneira diferente a obrigação de reparar o dano. Na
responsabilidade subjetiva refere-se em pessoa física
quando dentro da concepção o agente causador do dano
agiu com vontade própria e consciência para apurar a
responsabilidade pessoal do profissional liberal, que só
se configura se este agiu culposa ou dolosamente. E
responsabilidade objetiva está nas relações de consumo,
prevendo a necessidade de reparação de danos produzi-
dos independentemente da existência de culpa. Tal pre-
missa se aplica na atuação enquanto pessoa jurídica.

Para Monteiro12, a responsabilidade subjetiva pres-
supõe sempre a existência da culpa lato sensu que é o
dolo, ou seja, o pleno conhecimento do mal e direta in-
tenção de praticá-lo e a culpa stricto sensu, que é a vio-
lação de um dever que o agente podia conhecer e atender,
mas que o descumpriu por negligência, imprudência ou
imperícia”. Diniz13 esclarece que: “em certos casos a
teoria da culpa, que funda a responsabilidade civil na
culpa, não oferecia solução satisfatória, devido, por
exemplo, aos progressos técnicos que trouxeram um
grande número de acidentes, a corrente objetivista des-
vinculou o dever de reparação do dano de ideia de culpa,
baseando-se no risco com o intuito de permitir ao lesado,
ante a dificuldade da prova da culpa, a obtenção de
meios para reparar os danos experimentados”.

Dispondo sobre o ônus da prova, Arenhart (2005)14

menciona que este é um aspecto a ser disciplinado mi-
nuciosamente. A prova é o fator complicador seja ele por
custo ou dificuldade. No campo do direito do consumi-
dor, há previsão legal para que o juiz modifique esse
ônus em algumas circunstâncias, podendo ser em casos
de alegação verossímil ou quando o reclamante for hi-
possuficiente, a exemplo de pacientes leigos, idosos,
crianças, dentre outros. Dispõe o inciso VIII do artigo 6º
do CDC ser direito do consumidor –“a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus
da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a crité-
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rio do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expe-
riências“.

Os seguintes artigos do Código de Defesa do Con-
sumidor descrevem a relação entre consumidor e pres-
tador de serviço.

Art. 12 o fabricante, o produtor, o construtor, nacio-
nal oi estrangeiro, e o importador respondem, inde-
pendentemente da existência de culpa, pela repara-
ção dos danos causados aos consumidores por de-
feitos decorrentes de projeto, fabricação, construção,
montagem, formular, manipulação, apresentação ou
acondicionamento de seus produtos, bem como in-
formações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos.
§1º O produto é defeituoso quando não oferece a se-
gurança que dele legitimamente se espera, levan-
do-se em consideração as circunstâncias relevantes,
entre as quais:
I - sua apresentação;
II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se es-
peram;
III - a época em que foi colocado em circulação
§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato
de outro de melhor qualidade ter sido colocado no
mercado.
§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou im-
portador só não será responsabilizado quando pro-
var:
I - que não colocou o produto no mercado;
II - que, embora haja colocado o produto no mercado,
o defeito inexiste;
III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, inde-
pendentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por in-
formações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, le-
vando-se em consideração as circunstâncias rele-
vantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela
adoção de novas técnicas.
§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsa-
bilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais li-
berais será apurada mediante a verificação de culpa.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tor-
nem impróprios ou inadequados ao consumo a que se
destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade, com as indica-
ções constantes do recipiente, da embalagem, rotu-
lagem ou mensagem publicitária, respeitadas as va-
riações decorrentes de sua natureza, podendo o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de
trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativa-
mente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma es-
pécie, em perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, moneta-
riamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas
e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
§ 2º Poderão as partes convencionar a redução ou
ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior,
não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e
oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de
prazo deverá ser convencionada em separado, por
meio de manifestação expressa do consumidor.
§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das
alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão
da extensão do vício, a substituição das partes vici-
adas puder comprometer a qualidade ou caracterís-
ticas do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de
produto essencial.
§ 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do
inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível a
substituição do bem, poderá haver substituição por
outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante
complementação ou restituição de eventual diferença
de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III
do § 1º deste artigo.
§ 5º No caso de fornecimento de produtos in natura,
será responsável perante o consumidor o fornecedor
imediato, exceto quando identificado claramente seu
produtor.
§ 6º São impróprios ao uso e consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade estejam ven-
cidos;
II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados,
avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, no-
civos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles
em desacordo com as normas regulamentares de fa-
bricação, distribuição ou apresentação;
III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem
inadequados ao fim a que se destinam.

Tudo o que foi apresentado em relação à responsabi-
lidade civil se aplica, no caso da Odontologia, ao indi-
víduo legalmente habilitado. Ou seja, aquele que atenda
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aos preceitos formativos da Lei 5.081 de 196615. Assim,
tanto na justiça comum quanto no Conselho da classe é o
profissional formado, por instituição oficial ou reconhe-
cida, que deve responder pelos procedimentos odontoló-
gicos.

No caso da docência, os procedimentos são realiza-
dos por alunos, que obviamente não são legalmente ha-
bilitados e acompanhados por docente, que são legal-
mente habilitados. Neste cenário a situação passa a ser a
seguinte: Civilmente, o docente responsável pelo acom-
panhamento da atividade odontológica, responderá em
juízo caso o paciente sinta-se prejudicado e acione o
judiciário por procedimento realizado em desacordo com
o proposto ou por procedimento que resulte danos. Caso
o acionamento seja por dano moral decorrente de ofensa,
ou qualquer outra prática não odontológica, o aluno
também poderá responder, sendo civilmente capaz. Isto
também depende de como a ação será movida e contra
quem.

Responsabilidade Criminal
A responsabilidade penal ou criminal apresenta dife-

renças muito significativas em relação à responsabilida-
de civil. Enquanto a cível menciona a existência de um
dano, que não é especificado na norma, apenas classifi-
cado em patrimonial ou extrapatrimonial, o ilícito penal,
mais comumente denominado de crime, é a violação de
um preceito específico e previamente previsto na norma
penal. É o que expressa o artigo 1º do Código Penal Bra-
sileiro (CPB)16.

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina.
Não há pena sem prévia cominação legal.

Costa e Hogemann17 definem o direito penal pelas
infrações penais, estabelecendo as penas e medidas de
seguranças. É um conjunto de normas e respectivas pu-
nições relacionadas à violação de direitos fundamentais
como a vida, a integridade física e mental, a liberdade, a
honra, o patrimônio, a paz pública e os costumes.

Diz Gonçalves (2010)7 que a responsabilidade penal
é pessoal e intransferível, respondendo o réu com a pri-
vação de sua liberdade, diferentemente da responsabili-
dade civil que passa de geração para geração e pode ser
compartilhada. A condenação criminal não se refere ao
pagamento de indenização como na questão cível, mas
sim ao pagamento de multa, cumprimento de detenção
ou reclusão.

Os pesquisadores Lolli et al.18 relacionaram as prin-
cipais situações de crime que podem mais possivelmente
ser praticadas por CD. Citaram principalmente os crimes
de lesão corporal (Art. 129 do CPB), violação do segre-
do profissional (Art. 154 do CPB), estelionato (Art. 171
do CPB), charlatanismo (Art. 283 do CPB), curandei-
rismo (Art. 284 do CPB), falsidade ideológica (Art. 299

do CPB) e exercício ilícito (Art. 282 do CPB).

Artigo 129: Ofender a integridade corporal ou a sa-
úde de outrem:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano
Lesão corporal de natureza grave
§ 1º Se resulta:
I - Incapacidade para as ocupações habituais, por
mais de trinta dias;
II - perigo de vida;
III - debilidade permanente de membro, sentido ou
função;
IV - aceleração de parto:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 2º Se resulta:
I - Incapacidade permanente para o trabalho;
II - enfermidade incuravel;
III - perda ou inutilização do membro, sentido ou
função;
IV - deformidade permanente;
V - aborto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Ainda segundo Lolli et al.18 são vários os procedi-
mentos odontológicos invasivos e lesivos. Havendo le-
são desnecessária ao porte do procedimento, pode haver
a configuração do crime mencionado em razão de con-
duta culposa. Esta lesão pode ainda ser classificada, de-
pendendo de sua extensão e gravidade, em grave, gra-
víssima ou ainda seguida de morte. Tudo isto pode trazer
ao profissional sérias complicações criminais.

Artigo 154: Violação do segredo profissional- Reve-
lar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ci-
ência em razão de função, ministério, ofício ou pro-
fissão, e cuja revelação possa produzir dano a ou-
trem: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano, ou multa.

Quebrar o sigilo profissional sem justa causa repre-
senta divulgar, fora do ambiente profissional, informa-
ções dos clientes. A justa causa para a revelação dos fa-
tos seria notificação compulsória de doença, colabora-
ção com a justiça nos casos previstos em lei; perícia
odontológica nos seus exatos limites; estrita defesa de
interesse legítimo dos profissionais inscritos, revelação
de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz a sua reve-
lação e cobrança judicial de honorários.

Artigo 171: Estelionato - Obter, para si ou para ou-
trem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ar-
dil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - re-
clusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Induzir alguém ao erro, mantendo e levando vanta-
gem em face do prejuízo da pessoa é o que caracteriza o
estelionato. Assim, se o profissional negocia um serviço
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e entrega outro está usando da boa-fé de quem lhe con-
tratou para causar um dano. Nestes casos fica passível de
responder pelo artigo em exame.

Artigo 283: Charlatanismo - Inculcar ou anunciar
cura por meio secreto ou infalível: Pena - detenção,
de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

O profissional da saúde pode cometer o equívoco de
prometer a cura para algo incurável, ou ainda prometer a
resolução do problema sem solução. Na odontologia as
falsas promessas de tratamento a cada dia ficam mais
recheadas de aparato tecnológico e insumos estratégicos
questionáveis.

Artigo 284: Curandeirismo - Exercer o curandei-
rismo:
I - prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitu-
almente, qualquer substância; II - usando gestos,
palavras ou qualquer outro meio; III - fazendo di-
agnósticos: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado
mediante remuneração, o agente fica também sujeito
à multa.

Na odontologia o CD deve se ater ao que é cientifi-
camente sustentado. Não deve recorrer a questões místi-
cas, religiosas ou étnicas para propor tratamento, pres-
crições ou cuidados quaisquer com os clientes.

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particu-
lar, declaração que dele devia constar, ou nele inse-
rir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juri-
dicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o
documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular.
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público,
e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a
falsificação ou alteração é de assentamento de re-
gistro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

A questão aqui se refere à produção de documento
que não condiz com a verdade dos fatos. O exemplo
clássico é a emissão de atestado falso ou declaração falsa.
O CD goza da prerrogativa de atestar, porém pode res-
ponder pela alteração da verdade de fato juridicamente
relevante, como a falta ao emprego, por exemplo. Des-
taque que, no exercício da docência é o professor quem
assina o atestado elaborado pelo aluno, se tornando o
sujeito ativo do crime.

Artigo 282: Exercer, ainda que a título gratuito, a
profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem
autorização legal ou excedendo-lhe os limites: Pena
- detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.  Pa-
rágrafo único. Se o crime é praticado com o fim de

lucro, aplica-se também multa.

Esta condição foi mencionada porque a atuação clí-
nica dos alunos perante pacientes deve ocorrer dentro da
universidade ou em regular programa de estágio. A
oportunidade de realização de procedimentos no consul-
tório do professor, por exemplo, incide na prática de
exercício ilícito. Nestes casos o docente será enquadrado
como cúmplice ou coautor de crime.

Fazendo então uma orientação da questão criminal
docente. Na justiça criminal é o autor do crime quem
responde. Ou seja, o sujeito ativo do delito, uma vez que,
como já mencionado, a responsabilidade penal é pessoal
e intrasferível. Neste caso, a prática de crime envolvendo
procedimento odontológico nas instituições formadoras
certamente deverá acarretar responsabilidade solidária
ao docente, sendo o aluno o sujeito ativo. Tal responsa-
bilidade, neste ínterim, deve advir de coautoria de crime
ou atuação como cúmplice. Lembrando que a produção
de documentos falsos, cuja assinatura é do docente, co-
loca este como autor do crime.

Responsabilidade Ética
Para Lolli et.al.19, os profissionais de saúde devem

desenvolver as questões éticas, preferencialmente par-
tindo de princípios universalmente conhecidos e susten-
táveis e que incluem retidão, verdade, transparência e
honestidade nas suas condutas em relação aos outros.
Trata-se do dever moral de fazer o bem e evitar o mal
nas relações humanas.

Na odontologia, a responsabilidade ética não é ape-
nas um produto da consciência do CD, mas também
existem preceitos sintetizados em uma norma, sendo esta,
criada e atualizada pelo Conselho Federal de Odontolo-
gia, após ouvidos os profissionais. Tal normativa se de-
nomina Código de Ética Odontológica20. Assim, enten-
de-se por responsabilidade profissional odontológica a
observância e cumprimento do Código de Ética da pro-
fissão. Peres21 enuncia o Código de Ética Odontológica é
o referencial normativo para os cirurgiões dentistas de
todo o território nacional. Assim, compete também ao
docente, observar todos os preceitos deontológicos desta
normativa.

Além de inúmeros temas que o código trata, ele re-
servou também um capítulo para transcorrer sobre a
questão da docência. O capitulo XIII fala do Magistério
destaca o tema abordado, referindo o artigo 34 sobre o
dever docente de promover e divulgar os preceitos desse
código. No exercício da docência, constitui infração éti-
ca:

Art. 35. Constitui infração ética:
I - utilizar-se do paciente e/ou do aluno de forma
abusiva em aula ou pesquisa;
II - eximir-se de responsabilidade nos trabalhos
executados em pacientes pelos alunos;
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III - utilizar-se da influência do cargo para alicia-
mento e/ou encaminhamento de pacientes para clí-
nica particular;
IV - participar direta ou indiretamente da comercia-
lização de órgãos e tecidos humanos;
V - permitir a propaganda abusiva ou enganosa, de
cursos de especialização, aperfeiçoamento e atuali-
zação;
VI - aproveitar-se do aluno para obter vantagem fí-
sica, emocional ou financeira;
VII - aliciar pacientes ou alunos, oferecendo vanta-
gens, benefícios ou gratuidades, para cursos de
aperfeiçoamento, atualização ou especialização;
VIII - utilizar-se de formulário de instituições de en-
sino para atestar ou prescrever fatos verificados em
consultórios particulares; e,
IX - permitir a prática clínica em pacientes por aca-
dêmicos de Odontologia fora das diretrizes e planos
pedagógicos da instituição de ensino superior, ou de
regular programa de estágio e extensão, responden-
do pela violação deste inciso o professor e o coor-
denador da respectiva atividade.

Pelo exposto no inciso II, o profissional docente que
não assume responsabilidade pelos procedimentos
clínicos realizados pelos alunos em âmbito da insti-
tuição comete infração ética.
Nos casos de condenação ética, o artigo 51 destacado
abaixo relaciona as penalidades possíveis. Além des-
tas penalidades, o condenado poderá pagar multa que
oscila de 1(um) a 25(vinte e cinco) vezes o valor da
anuidade, segundo o artigo 57.

Art. 51. Os preceitos deste Código são de observân-
cia obrigatória e sua violação sujeitará o infrator e
quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a
infração, ainda que de forma indireta ou omissa, às
seguintes penas previstas no artigo 18 da Lei nº.
4.324, de 14 de abril de 1964:
I - advertência confidencial, em aviso reservado;
II - censura confidencial, em aviso reservado;
III - censura pública, em publicação oficial;
IV - suspensão do exercício profissional até 30 (trin-
ta) dias; e,
V - cassação do exercício profissional ad referendum
do Conselho Federal.

Fechando então a responsabilidade docente, em ter-
mos éticos e perante a norma deontológica ela é integral
deste agente. Ou seja, a atuação do aluno não é discipli-
nada pelo Código de Ética, uma vez que este só se aplica
a CD e auxiliares legalmente habilitados. Aqui não exis-
te a prerrogativa jurídica do aluno com mais de 18 anos
ser civilmente ou penalmente capaz. O aluno é etica-
mente incapaz no código de ética. Contudo, este deve se
ater ao fato de que não é isento de responsabilidade ética,
até porque pode receber penas disciplinares da institui-

ção que estuda por mau comportamento ético. Esta
questão deve ser difundida nos meios institucionais para
promover a melhor compreensão dos deveres, responsa-
bilidades e cuidados necessários.

4. CONCLUSÃO

A responsabilidade docente vai além da responsabi-
lidade de profissionais cirurgiões dentistas não docentes,
pois existe na primeira condição a necessidade de res-
ponder por atos de outras pessoas, o que civilmente,
criminalmente e eticamente traz sérios apontamentos.
Apesar desta questão imperativa, é necessário fazer
constar que o aluno não fica totalmente ileso de respon-
sabilidade, isto por conta das peculiaridades da justiça
cível e criminal, em especial nesta última que prevê a
responsabilidade como pessoal e intransferível. Além do
mais, o aluno pode, por comportamento inadequado,
sofrer sanções administrativas da instituição formadora,
caso estas sejam previstas em regimento ou estatuto
próprio.

Desta forma, ressalta-se a importância de ambos os
atores conhecerem suas responsabilidades e atuarem de
forma mutuamente respeitosa e produtiva a fim de pro-
piciar o melhor tratamento possível aos pacientes.
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