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Prezado leitor,

Disponibilizamos a nona edição, volume um, do periódico Brazilian Journal of Surgery and
Clinical Research – BJSCR.

A Master Editora e o BJSCR agradecem aos Autores que abrilhantam esta edição pela
confiança depositada em nosso periódico. O BJSCR é um dos primeiros “Open Access
Journal” do Brasil, representando a materialização dos elevados ideais da Master Editora
acerca da divulgação ampla e irrestrita do conhecimento científico produzido pelas Ciências
da Saúde e Biológicas.

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

A nona edição, volume dois, em inglês, estará disponível a partir do mês de Janeiro de 2014!

Boa leitura!
Mário dos Anjos Neto Filho

Editor-Chefe BJSCR

Dear reader,

We provide the ninth edition, volume one, of the Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research - BJSCR.

The Master Publisher and the BJSCR would like to thank the authors of this edition for the trust placed in our
journal. The BJSCR is one of the early Open Access Journal of Brazil, representing the realization of the lofty ideals
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!

Our ninth edition, volume two, will be available in January, 2014!

Happy reading!
Mário dos Anjos Neto Filho

Editor-in-Chief BJSCR
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RESUMO
Mediante o Decreto 5.626/05, o serviço público de saúde deve
garantir atendimento e tratamento adequado a Comunidade
surda, que utiliza a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
como forma de comunicação. O objetivo deste estudo foi iden-
tificar quais os obstáculos da comunicação do deficiente audi-
tivo com a equipe da Atenção Primária á Saúde e quais as
sugestões para a construção de uma melhor relação equi-
pe-paciente. Quanto à metodologia, foi feito um estudo descri-
tivo de caráter qualitativo, realizado através de relatos de ex-
periência com pesquisa de campo e aplicação de questionário
com deficientes auditivo sem uma das Unidades de Atenção
Primária á Saúde (UAPS) do município de Varginha - MG. Os
resultados constataram que mais da metade dos entrevistados
consideram a falta de conhecimento de LIBRAS a maior difi-
culdade encontrada ao procurar uma unidade de saúde, se-
guida da falta de intérpretes no local. Dos participantes, 69%
relataram que comunicar é o ato de compreender e ser com-
preendido; 50% afirmaram que se sentem desprezados e com
medo em relação ao atendimento prestado pelos profissionais
da saúde. Dentre as sugestões propostas para uma melhor
comunicação entre ambas as partes, a de maior significância
foi o aumento do curso e LIBRAS, posteriormente, a necessi-
dade de se estimular o interesse desses profissionais pela língua
de sinais. Dessa forma há um desencontro entre as determina-
ções legais, as expectativas dos clientes surdos e o que se pode
oferecer, hoje, nas Unidades de Saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Deficientes auditivos, libras, comuni-
cação, atenção primária à saúde.

ABSTRACT
According to the decree 5.626/05, the public health service must
ensure appropriate care and treatment to Deaf Community, who
uses the Brazilian Sign Language (LIBRAS) as a means of com-
munication. The objective of the study is to identify the obstacles
of communication with deaf staff and Primary Health Care which
suggestions for building a better staff-patient relationship. Re-
garding the methodology, was made a qualitative descriptive study,

carried out through reports of experience with field research and a
questionnaire for the hearing impaired in one of primary health
unit (UAPS) of city of Varginha - MG. The results find that more
than half of respondents consider the lack of knowledge LIBRAS
the greatest difficulty in seeking a health facility, followed by lack
of interpreters on premise. Of the participants, 69% reported that
communication is the act of understanding and being understood,
50% said they feel unappreciated and afraid about the care pro-
vided by health professionals. Among the suggestions for better
communication between both parties, the greater significance was
the increase in the course of LIBRAS, then the need to stimulate
the interest of these professionals by sign language. Thus there is a
mismatch between the legal requirements, customer expectations
and the deaf who can offer today in Health Units.

KEYWORDS: Hearing impaired, Libras, communication, pri-
mary health care.

1. INTRODUÇÃO
O deficiente auditivo, ao dirigir-se à Unidade de Sa-

úde, encontra como principal obstáculo, a sua comuni-
cação com a equipe. Por não fazer uso da língua verbal,
o mesmo se comunica através da Língua de Brasileira de
Sinais (LIBRAS), que na maioria das vezes é desconhe-
cida pelos profissionais de saúde, e com a ausência de
intérpretes no local, a assistência para com o surdo, dei-
xa de ser humanizada e eficaz.

Na Lei nº. 10.436 de 24 de Abril de 2002, em seu art.
3º, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e dá
outras providências, consta que, as instituições públicas
e empresas concessionárias de serviços públicos de as-
sistência à saúde devem garantir atendimento adequado
aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as
normas legai sem vigor1.

Assim, a Atenção Primária à Saúde se destaca como
o primeiro nível de atendimento ao deficiente auditivo
(DA), onde a sua eficácia é fortemente influenciada pelo
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relacionamento que se estabelece entre profissionais e
usuários no processo de atendimento.

Para tanto, é necessário buscar melhorias na forma-
ção educacional dos profissionais de saúde, atualmente
bastante deficiente no que se refere ao conhecimento da
Língua de Sinais.

A LIBRAS é reconhecida como meio legal da comu-
nidade surda pela Lei Federal nº 10.436/02 e regula-
mentada pelo Decreto nº 5.626, 22 de dezembro de 2005.
Sendo que nesta, o art. 25 especifica que o serviço pú-
blico de saúde deve garantir atendimento e tratamento
adequado aos surdos e as instituições devem apoiar a
capacitação e formação de profissionais da rede SUS
para o uso de LIBRAS e sua tradução e interpretação2.

Porém, na prática observa-se que mesmo em equipe
multidisciplinares mais capacitadas, há certo despreparo
visível, defronte aos pacientes com deficiência auditiva.
Verifica-se que há necessidade de incluir a LIBRAS co-
mo disciplina obrigatória nos cursos de graduação em
Enfermagem, o que muitas da vez não são como forma
de capacitar os profissionais para um novo conceito de
assistência ao surdo, seria um ato simples para as Insti-
tuições de Ensino Superior (IES), que poderiam em fu-
turo bem próximo gerar um avanço grandioso para me-
lhoria da qualidade de vida dos deficientes auditivos, em
relação Atenção Primária à Saúde.

Segundo a Organização Mundial da Saúde3, 2% de
uma população que não esteja em guerra, apresentam
algum grau de deficiência auditiva. Usando esta estima-
tiva pode-se inferir para a população do município de
Varginha em Minas Gerais, um total de 2.381 pessoas
com surdez, para aproximadamente 119.061 habitantes
de acordo como Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística4.

Para entender melhor a realidade dessas pessoas e/ou
grupos com deficiência auditiva, houve uma aproxima-
ção, na qual foi possível observar uma grande seme-
lhança da vida cotidiana dos surdos com a de vários ou-
vintes, mas também um agrupamento restrito, visto que
pessoas sem problemas de audição em grande maioria
não compreendem o que esse grupo diz.

O estudo atual teve a intenção de compreender o
mundo dos surdos, dar voz a essas pessoas e expor aos
profissionais de saúde e órgãos competentes da necessi-
dade de capacitação específica para promoção de um
novo conceito de assistência ao surdo.

De acordo com o exposto, nosso objetivo foi o de
avaliar a percepção dos surdos em relação ao sistema de
comunicação das Unidades de Atenção Primária á Saúde
(UAPS), visando especificamente: identificar quais os
obstáculos da comunicação do deficiente auditivo com a
equipe da UAPS; levantar sugestões para a construção
de uma melhor relação equipe-paciente; e, expor aos
profissionais de saúde e órgãos competentes da necessi-
dade de capacitação específica para promoção de um

novo conceito de assistência ao surdo.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de estudo descritivo de caráter qualitativo,

realizado através de relatos de experiência com pesquisa
de campo e aplicação de questionário com surdos per-
tencentes à Escola Estadual Afonso Pena e à Pastoral dos
Surdos do município de Varginha-MG, no período entre
agosto e outubro de 2010.

A população deste estudo foi constituída por 16 sur-
dos, sendo 9 do sexo masculino e 7 do sexo feminino.
Foi definido, como critério para inclusão, ter perda audi-
tiva, e utilizar a língua de sinais como meio de comuni-
cação.

Utilizou-se um questionário com questões estrutura-
das e semiestruturadas sobre a percepção dos surdos em
relação ao sistema de comunicação das UAPS, mediado
por um intérprete, com domínio de LIBRAS e posterior
transcrição para os questionários devido à dificuldade
encontrada pelos surdos na estruturação de frases escri-
tas na língua portuguesa.

Para a análise dos dados foi feita leitura repetida das
respostas, identificação das argumentações presentes nos
discursos dos sujeitos e agrupamento das ideias conver-
gentes, relacionando-as com a bibliografia disponível.
Para verificar associações entre variáveis utilizou-se
testes não paramétricos, tais como, McNemar e exato de
Fisher ao nível de 5% de probabilidade. Para preservar a
identidade dos participantes foram utilizados letras e
números correspondentes a cada um dos entrevistados.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa – CEP – da UNIFENAS, no dia 07 de
outubro de 2010, parecer no 238/2010.

Uma via da autorização conforme o termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido, obedecendo à resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde foi entregue aos
entrevistados e a outra está em posse dos pesquisadores,
o qual arquivará o documento durante 5 anos, conforme
inciso IX.2.e da mesma resolução.

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO
Após o levantamento dos dados para o estudo descri-

tivo de caráter qualitativo das dificuldades encontradas
pelos DA’s cadastrados na secretaria de educação e na
pastoral dos surdos da Igreja São Sebastião do município
de Varginha, verificou-se que dos 16entrevistados, 56 %
e 44 % eram homens e mulheres, respectivamente (p >
0,05), dos quais 12,5 % eram menores e 87,5 % eram
maiores.

A porcentagem de homens desacompanhados foi de
31,2 %, com igual resultado também foi a porcentagem
de mulheres desacompanhadas, 31,2 %. Dos que infor-
maram terem acompanhantes, 25 % foram homens e
12,5 % mulheres, isto pode ser justificado pela metade
desses homens serem menores de idade e todas essas
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mulheres serem maiores de 18anos.
No Brasil, apesar de existirem campanhas recentes

como a criada pela Secretaria Especial dos Direitos Hu-
manos, intitulada ”Iguais na Diferença”, políticas e leis
como a Lei Federal 10.436/02 regulamentada pelo De-
creto 5.626/05, a inclusão e a independência do DA ain-
da é baixa, devido à escassez de informações sobre si e
seus direitos, situação que afeta principalmente os me-
nores de idade que podem apresentar algumas restrições
frente a uma sociedade ainda precária no conhecimento
de sua cultura, o que leva a família a sempre acompa-
nhá-los

Nos próximos anos, a difusão da LIBRAS tende a
ganhar abrangência maior devido ao artigo 3° do Decre-
to 5.626 de dezembro de 2005, no qual a inseri como
“disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação
de professores para o exercício do magistério, em nível
médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de
instituições de ensino, públicas e privadas”2. Para os
demais cursos de educação superior é introduzida como
disciplina optativa, contudo é possível identificar a ne-
cessidade de incluir a disciplina de Libras na grade cur-
ricular obrigatória dos cursos de graduação referentes à
saúde, devido ao despreparo visível dos profissionais da
área que compromete profundamente a eficácia do aten-
dimento.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 28
milhões de brasileiros possuem algum tipo de problema
auditivo, o que revela um quadro no qual 14,8% do total
de 190 milhões de brasileiros, possui problemas ligados
à audição5. Estima-se que em uma cidade com aproxi-
madamente de 119.061 habitantes, como Varginha4, ha-
veria teoricamente 2.381 pessoas com problemas ligados
à audição. Porém somente 110 DA’s estavam cadastradas
na Associação dos Surdos local. O número baixo de ca-
dastros pode ser devido a vários fatores, tais como,
pré-conceitos dos parentes mais próximos e/ou dos pró-
prios DA de participarem de reuniões e da não existência
de uma sede própria em Varginha.

Ao tentar contato com outras entidades para verificar
os benefícios destas para os DA’s, não houve êxito de-
vido a informações desatualizadas da Associação de
Surdos do Brasil sobre as sedes de Minas Gerais. Na
busca de informações em cidades sul mineiras que pos-
suem associação de surdos e população semelhante à da
cidade de Varginha para correlação dos dados, o contato
não pode ser estabelecido, pois os números telefônicos
disponíveis não pertenciam mais a entidade ou mantive-
ram-se ocupados ininterruptamente ou havia sido cance-
lados.

No decorrer da pesquisa foi constatada dificuldade na
estruturação de frases escritas na língua portuguesa por
todos os surdos. Como ressalta Cardoso, Rodrigues e
Bachion (2006)6 a língua de Sinais usada pelas pessoas
surdas tem gramática e vocabulários que diferem da lín-

gua portuguesa, tornando-as fluentes em LIBRAS e não
em português.

Dos entrevistados, 69% relataram que comunicar é o
ato de compreender e ser compreendido; 13% não en-
tenderam a pergunta; 6% responderam que comunicar é
ter conhecimento de LIBRAS; 6% não souberam res-
ponder; 6% afirmaram não conseguir se comunicar de
maneira efetiva. Bosi & Uchimura (2007)7 destacam que,
nas relações interpessoais, a comunicação estabelecida
não pode ser reduzida à fala. O diálogo é considerado
uma atitude para com o outro e pressupõe encontro.
Mesmo quando não há o conhecimento da língua de si-
nais é importante que se saiba interpretar os seus aspec-
tos suprassegmentais como gestos, expressões faciais e
corporais. Assim ao solicitar atendimento de saúde, o
surdo se depara com obstáculos que interferem de modo
negativo na excelência do processo de comunicação,
fazendo com que o mesmo não compreenda, ou seja,
compreendido8.

Em relação à questão, sobre o sentimento do surdo
ao atendimento prestado pelos profissionais de saúde,
nas condições experimentais, verificou-se que 50% dos
entrevistados afirmaram que se sentem desprezados e
com medo; 31% responderam que se sentem bem e 19%
sentem-se mal e privados de informações (Figura 1).

Figura 1. Sentimentos dos DA’s em relação ao atendimento prestado
pelos profissionais de saúde.

Verifica-se na mesma Figura 1 que 62,5% dos DA’s,
durante ao atendimento clínico estavam desacompanha-
dos e que 37,5% estavam acompanhados, desses 100%
eram maiores, já dos que dispunham de acompanhantes
66,67% eram maiores e 33,33% eram menores.

Estes resultados vão de encontro com os obtidos
por Cardoso et al. (2006)6, que também verificaram em
suas pesquisas em uma instituição religiosa da cidade de
Goiânia-GO que os entrevistados referiram medo ao se
apresentarem desacompanhados no momento do aten-
dimento. Outro sentimento dos DA’s que prevaleceu foi
o desprezo profissionais pelos surdos ao se depararem
cofrustradas de estabelecê-la. Dos que se sentem bem, a
maior parte estão acompanhados por intérpretes, o que
propicia um melhor entendimento pelo surdo e pelo pro-
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fissional, além de transmitir segurança para esses. Já dos
que alegam se sentir mal e privados de informações, a
maioria novamente foi dos acompanhados, mas de seus
familiares.

O auxílio da família pode ser prejudicial, pois mui-
tas vezes impede que o surdo participe ativamente do
seu tratamento, sendo a família quem explica o profissi-
onal de saúde e quem recebe as orientações. Como con-
sequência, os surdos podem não ter a oportunidade de
nem mesmo expor as suas dúvidas9.

Sobre a questão, que aborda a comunicação efici-
ente no atendimento de saúde, verificou-se através do
teste McNemar10, que existe concordância entre as pro-
porções de DA’s que estavam sem acompanhantes e a
não eficiência dos atendimentos. Porém, quando se uti-
lizou o teste exato de Fisher, não foi possível detectar
diferença significativa entre a eficiência do atendimento
ao DA e a dependência do acompanhante (Figura 2).
Estes resultados demonstram a necessidade de estudos
mais aprofundados sobre o assunto, principalmente, com
amostras maiores para verificar a veracidade da hipótese
de que o atendimento ao paciente DA sem acompanhante,
em Varginha- MG pode ser prejudicado devido à falta de
compreensão e/ou comunicação entre o cliente DA e o
profissional da saúde.

Figura 2. Eficácia da comunicação durante um atendimento de saúde.

Segundo Chaveiro et al. (2006)11 quando os pacien-
tes com DA sentem necessidade de se comunicar com
profissionais da saúde, normalmente essa é falha, devido
à falta de um acompanhante ou interprete. Os autores
relatam ainda que isso possa gerar problemas diversos,
inclusive emocionais. Assim, o diagnóstico e o trata-
mento indicados para esses pacientes, são colocados em
risco devido à deficiência na comunicação.

Já na presença do acompanhante, os surdos temem
que questões confidenciais sejam expostas, mas sem a
presença do mesmo, acabam privados de informações
sobre decisões e condutas da assistência10.

Quando indagados sobre as dificuldades encontradas
ao procurar um serviço de saúde em Varginha-MG, 54%
dos entrevistados relataram a falta de conhecimento de
LIBRAS por parte dos profissionais de saúde; 35%
apontaram a falta de um intérprete no estabelecimento e
apenas 11% dos DA’s entrevistados relataram a falta de

paciência dos profissionais que prestam serviços de saú-
de. Estes resultados revelam que os profissionais de sa-
úde de Varginha-MG não estão preparados para o aten-
dimento ao cliente DA. De acordo com a prefeitura do
município, não há cursos disponíveis para os profissio-
nais atuantes na área da saúde.

Chaveiro et al. (2006)11 constataram que a capacita-
ção dos profissionais da saúde para atender os DA é uma
necessidade urgente que contemple todos os métodos de
comunicação, a cultura surda, as noções básicas da lín-
gua de sinais e leitura labial, além do posicionamento
correto frente ao surdo no momento do atendimento.

Já em relação aos intérpretes, Rosa (2003)12 descreve
que os mesmos exercem a função de intermediar a co-
municação entre os surdos e os ouvintes, transpondo a
barreira existente entre esses dois grupos. Os depoimen-
tos colhidos por Chaveiro et al. (2006)11 mostram que a
presença dos intérpretes é valorizada mesmo antes da
chegada ao serviço de saúde.

De acordo com a questão referente à formação espe-
cífica dos profissionais da área de saúde para assistência
ao portador de deficiência auditiva, 6% da população
entrevistada consideram que a capacitação em LIBRAS
deve acontecer durante o exercício profissional, 13%, na
formação acadêmica e, 81%, em ambos os períodos.
Pagliuca et al. (2004)13 constataram que o despreparo
para atender pessoas com surdez envolve vários níveis
da categoria, desde profissionais recém-formados até
enfermeiros com anos de profissão, o que confirma a
necessidade de capacitação em LIBRAS, tanto na for-
mação acadêmica quanto no exercício profissional.

Sobre a questão que aborda sugestões para melhorar
a comunicação entre as pessoas surdas e os profissionais
de saúde, 39% dos entrevistados sugeriram o aumento
do curso de LIBRAS, 28% propuseram estimular o inte-
resse dos profissionais pela língua de sinais, 17% refe-
rem à contratação de intérpretes, 11% relataram que não
há necessidade dos profissionais aprenderem LIBRAS e
5% necessidade de eliminar o preconceito (Figura 3).

Sendo que dos 11%, 5,5% são maiores, mas frequen-
tam raramente a unidade de saúde e os outros5,5% são
menores e preferem que a mãe resolva seus problemas.

Figura 3. Sugestões para melhoria da comunicação entre Profissionais
de saúde e surdos.
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Os deficientes auditivos expõem seus pensamentos e
sentimentos por meio de cultura e linguagem diferentes
que precisam ser conhecidas e respeitadas por toda a
sociedade de acordo com os aspectos éticos, morais e
legais. A referente pesquisa evidenciou que a realidade
da comunicação entre os profissionais da saúde e os
surdos não está sendo estabelecida de uma maneira efi-
caz.

A pesquisa mostrou um obstáculo central, a comuni-
cação verbal, que permite uma interação social vasta,
mas também limita quem não a utiliza como os que re-
correm à linguagem de sinais. Na busca pela superação
dessa barreira os DA’s utilizam intérpretes para ajudar a
estabelecer conexão com os ouvintes, mas nem sempre o
apoio de alguém que domine as duas línguas é encon-
trado facilmente, além de suprimir a privacidade do sur-
do.

Para que a humanização e a individualidade possam
ser foco no atendimento do paciente surdo, o profissio-
nal deve conhecer a LIBRAS ou utilizar-se de recurso
visual, gestos, e expressões efetivas, tornando a consulta
entre este e o surdo exclusiva, momento em que o DA
poderá se expressar livremente, e assim, a assistência
será realizada de maneira holística.

4. CONCLUSÃO

Os obstáculos encontrados pelos DA’s na comunica-
ção com os profissionais das UAPS são: a falta de co-
nhecimento de LIBRAS, paciência por parte dos profis-
sionais e a falta de intérpretes no local de atendimento.

Verificou-se também que:
É necessária a inclusão de LIBRAS como disciplina

obrigatória para os cursos da área da saúde e implanta-
ção de educação continuada voltada para LIBRAS com
profissionais já atuantes.

É importante a reestruturação das Associações de
Surdos, para que assim os surdos possam buscar ajuda
frente a situações como, a falta de uma comunicação
efetiva nos locais em que necessitam de atendimento.

Mesmo não tendo domínio da Língua de sinais é ne-
cessário se utilizar de aspectos suprassegmentais, dando
assim suporte para os DA’s que não possuem intérpretes,
ou sentem-se envergonhados e desprovidos de informa-
ções com a presença destes.

Os DA’s desacompanhados sentem-se desprezados e
com medo devido ao despreparo do profissional ao
atendê-lo, não reconhecendo suas necessidades imedia-
tas, já aqueles acompanhados sentem-se bem, pois a
comunicação é mais facilmente estabelecida.

A necessidade de estudos com amostras maiores e
mais aprofundados que verifiquem a veracidade de que o
atendimento ao paciente DA sem acompanhante pode ser
prejudicado devido à falta de compreensão e/ou comu-

nicação entre o cliente DA e o profissional da saúde.
Diante dos relatos dos DA’s evidenciou-se que os

profissionais de saúde de Varginha-MG não estão prepa-
rados para o atendimento ao cliente DA.
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RESUMO
A obesidade é uma doença crônica multifatorial com
índices expressivos. A prevenção é a principal alternativa
para manter uma vida saudável, porém quando já
instalada a obesidade e diante do insucesso de outros
tratamentos conservadores, a cirurgia bariátrica é indicada.
O objetivo deste estudo foi realizar uma análise da
qualidade de vida de indivíduos submetidos à cirurgia
bariátrica e dos hábitos de atividade física adquiridos após
a operação. Para tanto, 30 indivíduos, sem fator idade e
ambos os gêneros, que realizaram a cirurgia bariátrica no
Instituto IGAST de Toledo-Pr, responderam dois
questionários, um voltado a qualidade de vida (BAROS) e
outro sobre os hábitos de atividade física após a cirurgia.
Os resultados demonstraram que 93,4% dos indivíduos
apresentaram uma melhora satisfatória na qualidade de
vida, 80% adotaram a prática de atividade física regular,
sendo a caminhada o exercício mais eleito (79,16%).
Aproximadamente 90% descreveram sentir-se muito
melhor e passaram a possuir mais hábitos sociais e
produtividade no trabalho. Concluiu-se que a redução do
peso corporal apresentou melhora na qualidade de vida e
nos hábitos da prática da atividade física, enfatizando que o
estudo foi essencial na compreensão das realidades destes
indivíduos, a partir de seu próprio ponto de vista.

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, cirurgia bariátrica, qua-
lidade de vida, atividade física.

ABSTRACT
The obesity is a chronic multifactorial disease with significant
levels. Prevention is the main alternative to maintaining a
healthy lifestyle, but when it installed on obesity and the failure
of other conservative treatments, bariatric surgery is indicated.
The aim of this study was to analyze the quality of life of patients
undergoing bariatric surgery and physical activity habits

acquired after the operation. To this end, 30 individuals without
age factor and both genders, who underwent bariatric surgery in
IGAST Institute of Toledo-Pr, answered two questionnaires, one
aimed at quality of life (BAROS) and another on the habits of
physical activity after surgery. The results showed that 93,4% of
patients had a satisfactory improvement in quality of life, 80%
have adopted the practice of regular physical activity, and
walking was the most chosen exercise (79,16%). Approximately
90% reported feeling much better now and have more social
habits and productivity at work. It was concluded that the
reduction of body weight showed improvement in quality of life
and habits of physical activity, emphasizing that the study was
essential in understanding the realities of these individuals from
their own point of view.

KEYWORDS: Obesity, bariatric surgery, quality of life,
physical activity.

1. INTRODUÇÃO
A obesidade é considerada uma doença crônica, mul-

tifatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo de gor-
dura corporal, que promove prejuízos importantes à saúde
do indivíduo e cuja prevalência vem aumentando em
níveis de epidemia global1,2.

Diversos fatores são causadores do excesso de gor-
dura corporal, sobretudo a alimentação desregrada e o
sedentarismo. A probabilidade de que filhos de indiví-
duos obesos também sejam obesos foi estimada em cerca
de 33% advinda de pais obesos e de 26% de mães obesas,
afirmado que fatores genéticos podem influenciar na
composição corporal3.

Para a população brasileira, diversos agravos de saú-
de são provocados pela obesidade, e é notório o aumento
considerável do número de obesos no país. Segundos
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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(IBGE), o excesso de peso já atinge metade dos indiví-
duos adultos, 1/3 das crianças entre 5 e nove anos e 1/5
dos adolescentes4.

O Brasil soma dados alarmantes, cerca de 40,6% da
população acima de 20 anos estão com excesso de massa
corporal total, sendo que dessas, 10,5 milhões de pessoas
se encontram em padrão de obesidade2, 5.

O excesso de massa corporal é causa de uma série de
doenças crônicas, como problemas cardiovasculares e
respiratórios, problemas ortopédicos e cutâneos. Entre os
maiores problemas estão o desenvolvimento da hiper-
tensão arterial, a diabetes e alguns tipos de câncer6.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o
teste adequado para se diagnosticar o grau de sobrepeso
ou obesidade do indivíduo é o Índice de Massa Corporal
(IMC), fácil de ser realizado através da divisão do peso
corporal em quilogramas pelo quadrado da altura em
metros. O valor de IMC igual ou superior a 40 kg/m² é
classificado como obesidade mórbida e valores iguais ou
entre 35 e 40kg/m² associado à comorbidades são indí-
cios da indicação clínica de cirurgia bariátrica, levando a
perda de peso e melhora da qualidade de vida3, 7.

A indicação ideal para o tratamento cirúrgico no pa-
ciente obeso é permitida quando IMC está acima do valor
adequado (IMC > 40 kg/m2 e ou superior a 35 kg/m2
associado à comorbidades). Porém em 17 de fevereiro de
2011, uma nova regulamentação foi aprovada no Brasil,
que autoriza a realização do procedimento banda gástrica
nos sujeitos que apresentam obesidade moderada com
IMC a partir de 30 kg/m2 e que tenham obtido alguma
doença crônica ocasionada pelo excesso de peso8.

Aproximadamente 81% dos pacientes submetidos à
cirurgia bariátrica possuem problemas associados aos
distúrbios cardiovasculares e ortopédicos. Problemas
gastrointestinais e metabólicos também possuem núme-
ros expressivos3.

A indicação para cirurgia bariátrica deve ser feita
através da análise de uma equipe multidisciplinar, que
envolve avaliação e indicação clínica de um endocrino-
logista, de um nutricionista, de um psicólogo e um car-
diologista. O indivíduo deve ter realizado anteriormente
tratamentos contra a obesidade, através de dietas, uso de
medicamentos e prática de atividade física, que sem su-
cesso, são indicativos para a necessidade da cirurgia
bariátrica1, 5.

O preparo para o procedimento cirúrgico se faz por
uma equipe multidisciplinar que envolve além dos pro-
fissionais supracitados, a associação de um profissional
da fisioterapia, que atua no período pré-operatório, de-
sejando reduzir as complicações no sistema cardiorres-
piratório e no período pós-operatório reabilitando mais
precocemente e promovendo através da prática da ativi-
dade física monitorizada uma redução de massa mais
eficaz e saudável9.

Já a fase do pós-operatório envolve programas de

exercícios físicos, que devem ser feitos personalizados e
individualizados, geralmente iniciam-se cerca de 30 dias
após a cirurgia. O programa envolve exercícios aeróbi-
cos, ativos e resistidos, alongamentos com monitoriza-
ção da frequência cardíaca e da manutenção da pressão
arterial. Essa fase deve terminar por volta de seis meses,
em função das comorbidades, possibilitando o fisiotera-
peuta encaminhar o indivíduo para a atuação de um pro-
fissional de educação física5, 10.

A obesidade tem relevante repercussão na saúde, na
longevidade e na qualidade de vida, pois aumenta a pro-
babilidade de mortalidade e diminui os indicadores de
qualidade de vida entre indivíduos obesos e não obesos
da mesma faixa etária. Interfere também na qualidade de
vida devido sua associação à diminuição do bem-estar
psíquico, com dificuldade de interação social e baixa
autoestima, o que favorece o isolamento social, a de-
pressão e o aumento do estresse, além de diminuir a ca-
pacidade funcional, prejudicando na produtividade pro-
fissional11.

O aperfeiçoamento da qualidade de vida é um privi-
légio importante vivenciado pelos indivíduos após a ci-
rurgia bariátrica, pois abrange uma diversidade de ativi-
dades e sentimentos12.

A fisioterapia tem executado um excelente resultado,
porém, ainda são realizados poucos estudos específicos
nesta área, sendo necessárias mais pesquisas a respeito
deste assunto5.

Sendo assim, o objetivo deste estudo foi realizar uma
análise da qualidade de vida de pacientes submetidos à
cirurgia bariátrica e dos hábitos de atividade física ad-
quiridos após a operação.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foram selecionados 30 indivíduos pós-operados ba-

riátricos, ambos os gêneros, sem fator idade, que passa-
ram por procedimento cirúrgico pelo corpo clínico do
Instituto de Gastrenterologia de Toledo (IGAST), na
cidade de Toledo-Paraná.

Os critérios de inclusão envolveram indivíduos com
histórico de obesidade com IMC igual/acima de 40
kg/m² ou entre 35 e 40 kg/m² associado à comorbidades
submetidos à cirurgia bariátrica com condições físicas
para prática de atividades regulares.

Os critérios de exclusão foram indivíduos com tempo
de pós-operatório inferior ou igual a 1 mês e que ainda
não possuíam encaminhamento médico para início da
prática de atividade física.

O público alvo foi contatado nas reuniões do grupo
de cirurgia bariátrica, que ocorria toda última sexta feira
do mês. Foi aplicada a avaliação entre os meses de julho
a setembro de 2014 na sala de recepção do anfiteatro do
próprio Instituto no dia da reunião mensal.

A coleta de dados foi efetivada através da aplicação
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do questionário BAROS (Bariatric Analysis Reporting
Outcome System), composto por 3 partes: avaliação da
perda de peso, avaliação clínica e qualidade de vida, que
foi entregue em mãos e colhidos na sequência. Os hábi-
tos de atividade física foram avaliados através de um
questionário elaborado pelo pesquisador que envolvia
perguntas sobre a prática de exercícios após a cirurgia,
tipo de atividade física, se a atividade era monitorizada e
qual profissional acompanhava este procedimento.

Após a coleta de dados, os resultados foram tabula-
dos, foram calculados as médias e os desvios padrão e
realizada a análise estatística descritiva percentual.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética envol-
vendo seres humanos da Universidade Paranaense, sob
protocolo de número 709.285/2014.

3. RESULTADOS
Foram avaliados 30 indivíduos, sendo 23 do gênero

feminino e 7 do gênero masculino, com média de 42,2
de idade (± 12,11), mínimo de idade de 23 anos e máxi-
mo de 72 anos.

Foi constatada uma média de tempo de cirurgia de
31,1 meses (± 38,84), sendo o tempo máximo de 16 anos
e o tempo mínimo de 2 meses, tornando-se importante
ressaltar, que de acordo com a indicação clínica, pode-se
iniciar gradativamente a prática de uma atividade física
após 1 mês de cirurgia, sendo mais recomendada uma
caminhada leve efetuada entre 2 e 3 vezes semanais du-
rante 30 minutos, sempre tendo cuidados especiais com
a verificação de dados vitais e analise de quaisquer rea-
ções desagradáveis.

A maioria dos entrevistados (93,34%) passou pelo
procedimento de cirurgia bariátrica do tipo Bypass Gás-
trico (diminuição do volume de estomago e diminuição e
desvio do intestino delgado), somente 6,66% foram
submetidos a cirurgia do tipo banda gástrica (colocação
de um anel em torno do estomago) (Figura 1).

Figura 1. Tipo de cirurgia

Vários A renda familiar de 16,66% dos avaliados era

de 1-2 salários mínimos, 43,33% era de 3-4 salários mí-
nimos e 40% registraram uma renda superior a 5 salários
mínimos. A maioria possuía nível de escolaridade de 3
grau completo (30%), seguidos por 2 grau completo
(23,33%), 2 grau incompleto (16,66%), 1 grau incom-
pleto (13,33%), 1 grau completo (10%) e 3 grau incom-
pleto (6,66%).

Conforme demonstra a Figura 2, avaliando o com-
promisso da prática de atividade física observou-se que
80% dos indivíduos (24 pessoas) relataram praticar al-
gum tipo de atividade física.

Figura 2. Analise da prática da atividade física

A caminhada foi a atividade mais eleita, 79,16% dos
praticantes descreveram realizar caminhas periodica-
mente (Figura 3).

Figura 3. Tipo de atividade física mais executada pelo público estu-
dado.

Dividindo a população em 2 grupos, um com tempo
de cirurgia inferior a 31,1 meses, e outro superior a esse
tempo, notou-se que os indivíduos que operaram a mais
tempo são menos comprometidos com a prática da ati-
vidade física, sendo que destes 50% relataram praticar
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algum tipo de exercício regularmente (Figuras 4 e 5).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Praticam atividade física

Não praticam atividade física

90,91%
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Grupo 1 (inferior a 31,1 meses)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Praticam atividade física

Não praticam atividade física

50%

50%

Grupo 2 (superior a 31,1 meses)

Figuras 4 e 5. Analise da prática de atividade física correlacionada ao
tempo de cirurgia.

Segundo a Figura 6, na análise do questionário BA-
ROS, avaliando de maneira geral como o indivíduo se
sentia após a cirurgia constatou-se que 90% (27 pessoas)
descreveram se sentir muito melhor, e 10% (3 pessoas)
descreveram se sentir apenas melhores, descartando a
possibilidade de marcarem opções como se sentirem
piores ou iguais ao período antes da cirurgia.

O nível de atividade física da maioria aumentou con-
sideravelmente, conforme já descrito, apenas 20% não
adotou nenhum hábito de atividade física, dos que ado-
taram a prática da atividade física regularmente apenas
41,66% possuíam acompanhamento de um profissional
habilitado, sendo que destes, todos relataram possuir a
supervisão de um profissional da educação física.

Quanto ao compromisso com a participação nas reu-
niões mensais realizadas pelo grupo de cirurgia bariátri-
ca, dos praticantes de atividade física, 45,83% partici-
pavam moderadamente (3-6 vezes/ano), 33,33% partici-
pavam raramente (1-2 vezes/ano) e apenas 20,83% par-

ticipavam frequentemente (7-12 vezes/ano) (Figura 7).
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20%

30%

40%
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90%

Muito melhor Apenas melhor

90%

10%

Avaliação de Maneira Geral de Como o Individuo se sentia  Após Cirurgia

Figura 6. Aspectos da sensação do bem estar após a cirurgia.

Já na mesma analise com os não praticantes de ativi-
dade física, constatou-se que 83,33% raramente partici-
pavam das reuniões ofertadas pelo grupo. Promovendo o
entendimento de que os indivíduos que participavam
mais das reuniões adotaram mais o hábito da prática da
atividade física.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Moderadamente (3-6 vezes/ano)

Raramente (1-2 vezes/ano)

Frequentemente (7-12 vezes/ano)

45,83%

33,33%

20,83%

Participação nas Reuniões Mensais dos Praticantes de Atividade Física

Figura 7. Nível de participação dos praticantes de atividade física nas
reuniões ofertadas pelo grupo de pacientes bariátricos.

Outra variável observada foi a autoavaliação na fre-
quência das participações em reuniões familiares e soci-
ais. Dividindo os grupos em praticantes de atividade
física e não praticantes de atividade física constatou-se
que em relação a participação em reuniões familiares e
sociais de uma forma geral os praticantes de atividade
física demonstraram uma maior participação do que os
não praticantes, nesta variável, a maioria dos praticantes
de atividade física numericamente expressados por
37,5% descreveram que começaram a participar muito
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mais das reuniões, 33,33% descreveram que não houve-
ram mudanças neste aspecto e 29,16% assinalaram que
apenas passaram a participar mais (Figura 8). Já com os
indivíduos que não aderiram a prática da atividade física,
os resultados foram negativamente expressivos, a maio-
ria não observou mudanças equivalendo a 50% dos en-
trevistados, 16,7% passaram a participar menos e 33,3%
apenas passaram a participar mais.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Começaram a participar muito mais das reuniões

Não houveram mudanças nesse aspecto

Apenas passaram a participar mais

37,50%

33,33%

29,16%

Auto Avaliação na Frequência das Participações em Reuniões Familiares e Sociais dos Praticantes de Atividade
Física

Figura 8. Avaliação realizada pelos praticantes de atividade física
quanto a frequência em reuniões sociais.

De acordo com o Gráfico 9, quanto a melhora na ca-
pacidade do trabalho, no grupo de praticantes a melhora
foi extremamente relevante, 62,5% alegaram que sua
capacidade de trabalho melhorou muito e 37,5% referi-
ram que a capacidade foi apenas melhorada. No grupo
de não praticantes 50% descreveram que a capacidade
melhorou muito, entretanto, 16,67% relataram que a
capacidade foi reduzida, 16,67% a capacidade não teve
quaisquer mudanças e 16,67% descreveram que a capa-
cidade foi apenas melhorada.

Figura 9. Aspectos da sensação da melhora na capacidade do trabalho
nos praticantes de atividade física.

Um fator muito importante de ser relatado foi a aná-
lise das condições clínicas após a cirurgia, ou seja, a
presença de comorbidades. O grupo de praticantes des-
creveu resultados mais satisfatórios, 91,7% tiveram to-
das suas comorbidades resolvidas com o procedimento
cirúrgico e 8,3% tiveram as condições clínicas melhora-
das (Figura 10). Com o grupo de não praticantes os re-
sultados foram relevantes, porém não tão promissores,
50% tiveram suas comorbidades resolvidas e 50% tive-
ram melhoras, destes as comorbidades que melhoraram
porem ainda se faziam presentes foram a hipertensão
arterial e a hipercolesterolemia.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tiveram todas suas comorbidades resolvidas

Tiveram as condições clínicas melhoradas

91,70%

8,30%

Analise das Condições Clínicas Após a Cirurgia (Presença de Comorbidades) Grupo dos Praticantes de
Atividade Física

Figura 10. Analise da presença de comorbidades após a cirurgia nos
praticantes de atividade física.

Quando os indivíduos foram questionados sobre te-
rem considerado uma melhora geral da qualidade de vida,
averiguou-se que 93,4% dos indivíduos descreveram
uma melhora satisfatória na qualidade de vida, apenas
6,6% não observou melhora na qualidade de vida. Com-
parando o grupo de praticantes de atividade física com o
de não praticantes comprovou-se que 100% dos prati-
cantes asseguraram a melhora na qualidade de vida,
sendo o expressante numérico de 6,6% pertencente ao
grupo de não praticantes de atividade física.

4. DISCUSSÃO
De Conforme os resultados deste estudo, observou-se

predominância do gênero feminino com uma frequência
de 77% em relação ao gênero oposto (23% masculino).
Resultados que corroboram com os achados do estudo
realizado na Califórnia, o qual analisou as tendências de
mortalidade após as cirurgias bariátricas realizadas no
período de 2002 a 2009, sendo identificado que de um
total de 105.287 pacientes operados em um período de
oito anos, 80,4% eram mulheres13.
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Em uma análise de indivíduos que passaram por ci-
rurgia bariátrica na cidade de Fortaleza-CE, observou-se
um nível de escolaridade de 42,2% com ensino médio
completo, 21% possuíam o ensino fundamental incom-
pleto, 10,5% ensino fundamental completo, 17,6% ensi-
no superior e apenas 1,7% não completou o ensino mé-
dio14. O presente estudo constatou que a maioria possuía
nível de escolaridade de 3º grau completo (30%), segui-
do por 2º grau completo (23,33%), 2º grau incompleto
(16,66%), 1º grau incompleto (13,33%), 1º grau com-
pleto (10%) e 3º grau incompleto (6,66%), demonstran-
do um público alvo com bastante acesso a informação.

Barros et al. (2013)14 descreveram que a renda fami-
liar do público por eles estudado variou entre zero a
quinze salários mínimos, tendo predominância entre 1 a
5 salários, presente em 45,6% dos participantes, sendo a
média da renda mensal de 2,5 salários. Verificou-se que
28% apresentavam renda de até um salário mínimo,
15,8% possuíam renda entre 6 a 10 salários, 8,7% não
tinham renda e 1,7% possuía renda acima de 10 salários.
Dados também evidenciados nesta pesquisa, que a renda
familiar de 16,66% dos avaliados era de 1-2 salários
mínimos, 43,33% era de 3-4 salários mínimos e 40%
registraram uma renda superior a 5 salários mínimos.

O procedimento cirúrgico mais utilizado no Brasil
para redução de massa corporal é o tipo Fobi-Capella, é
considerado o procedimento mais efetivo para o controle
da obesidade mórbida. É um procedimento misto, pois se
baseia em dois princípios: o restritivo, quando um pe-
queno reservatório gástrico é criado com o objetivo de
diminuir a ingestão de muitas calorias de uma vez, e o
disabsortivo em que há um desvio do intestino delgado
(by-pass intestinal), objetivando a redução das calorias
absorvidas15. Conforme o presente estudo a maioria dos
entrevistados 93,34% passou pelo procedimento de ci-
rurgia bariátrica do tipo Bypass gástrico, somente 6,66%
foram submetidos a cirurgia do tipo banda gástrica (co-
locação de um anel em torno do estomago).

Boscatto, Duarte e Gomes (2011)16 realizaram um
estudo sobre atividade física após a submissão de cirur-
gia bariátrica, em 38 indivíduos, ambos os gêneros, mé-
dia de idade 39,5 (±11,42) anos, e verificaram melhoras
significativas na percepção da qualidade de vida, princi-
palmente em fatores relacionados aos aspectos compor-
tamentais. Evidências promoveram a concepção de que a
obesidade pareceu ter uma relação direta com a dimi-
nuição da autoestima e com a exclusão social. Através
do presente estudo essa concepção pareceu ser bem clara,
pois após a perda de peso os indivíduos descreveram
participar muito mais de eventos sociais (37,5%), ainda
29,16% também relataram melhoras, porém não tão ir-
refutáveis, nesta variável.

Em outro estudo abordando a qualidade de vida de
pacientes bariátricos, porém com procedimento cirúrgico
diferente, utilizando critérios de avaliação muito seme-

lhantes ao do presente estudo observou-se uma melhora
na capacidade do trabalho após procedimento cirúrgico,
40% aumentaram seu rendimento e 23,33% aumentaram
muito mais12. Dados também evidenciados nesta pes-
quisa, que separando os participantes em 2 grupos,
constatou-se que nos indivíduos praticantes de atividade
física a melhora foi extremamente relevante, 62,5% ale-
garam que sua capacidade de trabalho melhorou muito e
37,5% referiram que a capacidade foi apenas melhorada.
No grupo de não praticantes 50% descreveram que a
capacidade melhorou muito, entretanto, 16,67% relata-
ram que a capacidade foi reduzida, 16,67% não tiveram
quaisquer mudanças e 16,67% descreveram que a capa-
cidade foi apenas melhorada.

Indivíduos que reduzem saudavelmente o peso cor-
poral, seja este, por meio de cirurgia bariátrica, observam
um aumento nas atividades diárias ocupacionais17, assim
como no presente estudo que constatou um benefício
bastante evidente em 62,5% dos participantes, que refe-
riram uma melhora expressiva na capacidade de trabalho.

Aproximadamente 54,7% dos pacientes submetidos à
cirurgia bariátrica passaram a praticar atividade física,
sendo a média do início das atividades após 3,6 meses. A
média da frequência de atividade física semanal era de
2,6 vezes com a variação de zero a seis vezes por sema-
nas14. No presente estudo observou-se um maior com-
promisso com a prática de atividade física, 80% dos in-
divíduos relataram praticar algum tipo de atividade física,
sendo a caminhada a atividade mais eleita, efetuada en-
tre 2 e 3 vezes semanais durante 30 minutos.

No Brasil, Prevedello et al. (2009)17 identificaram
um aumento no número de praticantes de atividade física
após a cirurgia, porém, observaram que quanto maior o
período do pós-operatório e mais próximo à massa cor-
poral desejada, menor era a prática da atividade física.
Dados também evidenciados nesta pesquisa, que sepa-
rando os participantes em 2 grupos, constatou-se que
indivíduos com menos de 32 meses de pós operatório
descreveram participar de programas de atividade física
(90,91%), contra somente 50% dos indivíduos com mais
tempo de cirurgia que ainda se mantinham regularmente
na prática de algum exercício. O que torna importante
salientar a participação nas reuniões dos grupos de paci-
entes bariátricos como uma forma de estímulo pessoal.

Após a cirurgia 82,9% dos indivíduos passaram a
praticar atividade física regular18, registro muito seme-
lhante ao da presente pesquisa.

Em suma, no estudo de Boscatto, Duarte e Gomes
(2011)16 foi possível identificar que o comportamento
para a atividade física em geral não foi satisfatório, ao
contrário dos indicadores de saúde, os quais demonstra-
ram melhoras significativas após a cirurgia. Segundo os
autores um dos motivos da falta de estimulo para ativi-
dade física foi a necessidade de orientação de um profis-
sional da área da saúde, promovendo a compreensão que
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o acompanhamento por um profissional de educação
física parece ser essencial para uma adequada orientação
e prescrição, provavelmente favorecendo um maior en-
gajamento na prática de exercícios, podendo contribuir
não só para o sucesso da cirurgia, mas também em bene-
fícios para a saúde em geral. Em contrapartida, o pre-
sente estudo obteve uma melhora extremamente signifi-
cativa quanto a prática da atividade física, embora evi-
denciado que somente 41,66% dos indivíduos pratican-
tes de atividade física tinham acompanhamento de um
profissional.

Castro et al. (2010)19 analisaram que, após a cirurgia
bariátrica, a atividade física passa ser de suma importân-
cia não apenas pelos benefícios relacionados a saúde,
mas também para a manutenção do peso corporal. Bem
como no presente estudo o nível de atividade física da
maioria aumentou consideravelmente, conforme já des-
crito, apenas 20% não adotou nenhum hábito de ativida-
de física, dos que adotaram a prática da atividade física
com um profissional habilitado, todos relataram possuir
a supervisão de um profissional da educação física.

Nem sempre se observa uma mudança comporta-
mental satisfatória nos pacientes que perdem bastante
peso, a participação em programas de exercícios físicos
por vezes é muito pequena, tanto antes, quanto após a
cirurgia bariátrica16. Esta pesquisa registrou numerica-
mente que 80% dos entrevistados estavam atualmente
praticando algum tipo de atividade física, decorrente da
melhora do bem estar e da redução da massa corporal.

No estudo de Chaves et al. (2012)20, a maioria dos
participantes que passaram pela cirurgia bariátrica apre-
sentou todas as comorbidades maiores resolvidas e ou-
tras melhoradas. Assim como no presente estudo, que
dividindo em dois grupos, os praticantes de atividade
física descreveram resultados mais satisfatórios, 91,7%
tiveram todas suas comorbidades resolvidas com o pro-
cedimento cirúrgico e 8,3% tiveram as condições clíni-
cas melhoradas. Com o grupo de não praticantes os re-
sultados foram relevantes, porém não tão promissores;
50% tiveram suas comorbidades resolvidas e 50% tive-
ram melhoradas, destes as comorbidades que melhora-
ram, porém ainda se faziam presentes, foram a hiperten-
são arterial e a hipercolesterolemia.

Barros et al. (2013)14 em um estudo sobre a qualida-
de de vida após a submissão da cirurgia para redução de
peso, muito semelhante a atual pesquisa, identificaram
que 79% dos indivíduos declararam uma melhora signi-
ficativa da qualidade de vida, 15,8% observaram melho-
ra e apenas 5,2% não tiveram nenhuma alteração na qua-
lidade de vida. Esta pesquisa registrou numericamente
que 93,4% dos indivíduos descreveram uma melhora
satisfatória na qualidade de vida, apenas 6,6% não ob-
servou melhora na qualidade de vida.

A partir da análise da qualidade de vida constatou-se
que alguns indivíduos apresentaram uma baixa motiva-

ção para realizar atividade física, apesar do número ex-
pressivo de indivíduos que aderiram à prática. É de suma
importância que a equipe multidisciplinar, em específico
o fisioterapeuta e o educador físico atuem sobre as im-
portâncias da prática para a manutenção do peso e das
melhoras obtidas com a cirurgia. Decorrente disso tor-
na-se fundamental que o profissional amplie sua partici-
pação nos cuidados no pós-operatório dos pacientes ba-
riátricos.

5. CONCLUSÃO

Considerando a análise de indivíduos após a realiza-
ção da cirurgia bariátrica, concluiu-se que a redução do
peso e a melhora do índice de massa corporal foram sig-
nificativos. Essa redução proporcionou melhora no de-
sempenho físico, sendo, consequentemente, a prática de
atividade física mais intensa no pós-cirúrgico.

Identificou-se um aumento no número de praticantes
de atividade física após a cirurgia, porém, observou-se
que quanto maior o período do pós-operatório e mais
próximo à massa corporal desejada, menor era a prática
da atividade física.

Dividindo os participantes em dois grupos, constatou
que 90,91% dos indivíduos com menos de 32 meses de
pós-operatório descreveram participar de programas de
atividade física, contra somente 50% dos indivíduos com
mais tempo de cirurgia, que ainda se mantinham regu-
larmente na prática de algum exercício. O que torna im-
portante salientar a participação nas reuniões dos grupos
de pacientes bariátricos como uma forma de estímulo
pessoal.

Os resultados desse estudo podem ser utilizados na
ampliação de conhecimentos, na medida em que se per-
mite considerar a relevância da junção de fatores multi-
dimensionais e, consequentemente, do trabalho de mul-
tiprofissionais e interdisciplinares.

Finalmente, constata-se que estudar a qualidade de
vida de pessoas com obesidade submetidas à cirurgia
bariátrica foi essencial para aumentar a compreensão de
suas realidades, a partir de seu próprio ponto de vista.
Contudo, o que pode ser verdadeiro para este grupo de
investigados, hoje, poderá não o ser amanhã, em função
do aspecto processual da percepção da qualidade de vida.

Essa relação de saúde e doença nos diferentes fatores
da realidade vivida a partir dos sentidos atribuídos a cada
momento é o que favorece o caráter relativo da experi-
ência de cada um em particular na compreensão da qua-
lidade de vida e é esta noção que se insiste em conhecer
mais amplamente os aspectos relacionados à psicologia
da saúde.
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RESUMO
O Brasil tem uma das maiores incidências de câncer de
pênis no mundo, havendo poucos estudos sobre esse câncer
no Brasil e no Paraná. O conhecimento clínico e epidemio-
lógico sobre um câncer é muito importante para o plane-
jamento de ações de controle. O objetivo do estudo foi ana-
lisar o perfil clínico e epidemiológico do câncer de pênis, de
2005 a 2013, em um hospital regional, referência para 25
municípios paranaense. Trata-se de um estudo descritivo e
retrospectivo, baseado na coleta de dados de prontuários, a
partir de ferramentas hospitalares de Registro Hospitalar
de Câncer e Serviço de Arquivo Médico e Estatística. Iden-
tificou-se 11 casos de câncer de pênis, com incidência regi-
onal de 0,74/100 mil habitantes. Todos pacientes eram não
circuncisados e apresentavam fimose ao diagnóstico de
câncer de pênis. Nove pacientes apresentaram fase avan-
çada do tumor. A idade média foi 67 anos e quatro pacien-
tes tinham 80 anos ou mais. As informações clínicas e epi-
demiológicas podem revelar uma contradição na região
estudada, onde mesmo com uma baixa incidência de câncer
de pênis, a maioria dos casos foi classificada como doença
avançada.

PALAVRAS-CHAVE: Neoplasia peniana, fatores epidemi-
ológicos, registros médicos

ABSTRACT
Brazil has one of the highest incidences of penile cancer in the
world, there are few studies on this cancer in Brazil and Paraná.
The clinical and epidemiological knowledge about cancer is
very important for planning control actions. The aim of the
study was to analyze the clinical and epidemiological profile of
penile cancer, between 2005 to 2013, in a regional hospital,
reference for 25 municipalities in Paraná. This is a descriptive
and retrospective study, based on data collection from medical
records from the following hospital tools, Hospital Cancer

Registry and the Medical Records and Statistics. It was identi-
fied 11 cases of penile cancer, with an regional incidence of
0,74/100.000 inhabitants. All patients were uncircumcised and
had phimosis at the diagnosis of penile cancer. Nine patients
had advanced tumor stage. The average age was 67 years and
four patients were 80 years or older. The clinical and epidemi-
ological information may reveal a contradiction in the studied
region, where even with a low incidence of penile cancer, most
cases are classified as advanced disease.

KEYWORDS: Penile neoplasms, epidemiologic factors,
medical records.

1. INTRODUÇÃO
O câncer de pênis (CP) é uma neoplasia maligna po-

tencialmente mutilante, cuja incidência varia entre países
e regiões. O Brasil apresenta uma das maiores incidên-
cias de CP no mundo, com frequência variável depen-
dendo da região estudada. As cidades de São Paulo e
Goiânia entre 2001 e 2005 e as cidades de Natal e Ma-
naus entre 2000 e 2005 apresentaram, respectivamente,
uma incidência média anual de 1,48; 2,59; 2,21; 1,41
casos de CP por 100 mil habitantes1. Países desenvolvi-
dos, como Estados Unidos ou os da Europa Ocidental
apresentam baixas taxas (<1/100 mil habitantes), e Ju-
deus nascidos em Israel apresentam taxas próximas a
zero2.

No Brasil há poucos estudos sobre o câncer mascu-
lino3 e menos estudos ainda sobre o CP4. No Paraná os
estudos limitam-se, praticamente, à capital Curitiba e se
restringem a medidas de frequência1. Por outro lado, o
conhecimento clínico e epidemiológico de um tipo de
câncer em uma dada região é uma valiosa informação na
identificação de prioridades para o controle do câncer,
pois permite conhecer a real magnitude da doença, suas
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tendências e fatores de risco. Logo, essas informações
têm um papel fundamental no planejamento e avaliação
das ações de promoção e prevenção, relacionadas com a
atenção à saúde do homem e com a Política Nacional de
Atenção Oncológica1.

Um fato a ser ressaltado, é que os sistemas de infor-
mação de registros de neoplasias, nos países em desen-
volvimento, constitui-se numa problemática vivenciada
na gestão pública, devido às tecnologias não disponíveis
e recursos humanos insuficientes. Os problemas de iden-
tificação de pacientes, abrangência na coleta e definição
de casos na população de referência são de difícil solu-
ção, e o risco de distorções está sempre presente5.

O objetivo do estudo foi analisar o perfil clínico e
epidemiológico do CP, no período de 2005 a 2013, no
Hospital Santa Casa de Campo Mourão (HSC-CM), que
é referência para os municípios da abrangência da 11ª
Regional de Saúde (RS) do Estado do Paraná.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo rea-

lizado no HSC-CM, hospital de referência regional em
urologia oncológica para os 25 municípios da 11ª RS
(Figura 1). A população estudada foi composta pelos
pacientes diagnosticados com CP atendidas no HSC-CM
entre 2005 a 2013.

Foi solicitado ao serviço de Registro Hospitalar de
Câncer (RHC) para que fizesse a identificação dos casos
de CP. Para a coleta de dados, solicitou-se os prontuários
ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME). As
variáveis estudadas foram: data do diagnóstico do CP,
idade na data do diagnóstico, realização ou não de cir-
cuncisão, presença ou não de fimose, sublocalização
anatômica do tumor, tipo histológico, grau de diferenci-
ação histológica, estadiamento patológico pelo sistema
TNM e status vital do paciente. O estudo foi autorizado
pelo hospital.

Figura 1. Municípios da 11ª RS, Paraná.

3. RESULTADOS
A população da área de abrangência da 11ª RS é de

aproximadamente 334 mil habitantes, dos quais 49,13%
são homens6,7, ou seja, expostos ao risco de desenvolvi-
mento de CP. Identificou-se um total de 11 casos de CP,
com uma incidência anual média de 0,74/100 mil habi-
tantes da região da COMCAM.

De acordo com a Tabela 1 é possível verificar que
todos os pacientes eram não circuncisados e que, ao di-
agnóstico de CP, todos apresentavam fimose. A idade
média foi 67 anos, onde o menor e a maior idade foram,
respectivamente, 39 e 89 anos. Seis (55%) pacientes
apresentaram o CP na glande. Até o momento 6 pacien-
tes encontram-se vivos e dos 5 que morreram, duas
mortes tiveram como causa o CP.
Tabela 1. Casos de CP conforme variáveis clínicas e epidemiológicas
no período de 2005 a 2013 do HSC-CM

Ano Nº
de

casos

Idade Cor Circuncisão Fimose Sublocalização
tumoral

Status
vital

2005 1 39 Branca Não Sim Glande Vivo

2007 2 44
62

Branca
Branca

Não
Não

Sim
Sim

Glande +
Prepúcio
Glande

Morto
Morto

2010 2 86
66

Branca
Branca

Não
Não

Sim
Sim

Glande
Glande

Morto
Vivo

2011 1 56 Branca Não Sim Corpo pênis Morto

2012 3 55
89
71

Branca
Parda

Branca

Não
Não
Não

Sim
Sim
Sim

Glande
Corpo pênis
Glande

Vivo
Morto
Vivo

2013 2 80
88

Branca
Branca

Não
Não

Sim
Sim

*

*
Vivo
Vivo

* Dado ausente no prontuário

Verificam-se na Tabela 2, que 100% dos pacientes
apresentaram tumor com tipo histológico de carcinoma
de células escamosas (CCE), oito pacientes (73%) tive-
ram um tumor bem diferenciado (G1) ou moderadamen-
te diferenciado (G2) e nove (82%) apresentaram uma
classificação patológica do tumor em T2 ou T3. Seis
pacientes (55%) apresentaram estadiamento II.
Tabela 2. Casos de CP conforme dados histopatológicos no período de
2005 a 2013 do HSC-CM
Casos de CP Tipo Histológico Grau de

Diferenciação I
p-TNM II

1 CCE * *

2 CCE G1 2-2-0

3 CCE G2 2-1-0

4 CCE G1 2-0-0

5 CCE G1 2-0-0

6 CCE G1 2-2-0

7 CCE G3 2-X-0

8 CCE G1 2-X-0

9 CCE G1 1-0-0

10 CCE G3 3-X-0

11 CCE G1 2-0-0
I G1: bem diferenciado. G2: moderadamente diferenciado. G3: pouco
diferenciado. G4: indiferenciado. II T1: invasão do tecido conjuntivo
sub-epitelial. T2: invasão do corpo esponjoso ou cavernoso. T3: inva-
são da uretra ou próstata. Tx: tumor primário não pode ser avaliado. *

Dado ausente no prontuário.
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4. DISCUSSÃO
O CP ocorre predominantemente em idosos, podendo

também ocorrer entre homens jovens. A idade média ao
diagnóstico é 60 anos, com uma incidência máxima aos
70 anos2,8. Apesar da idade média do presente estudo ter
sido 67 anos, estando em acordo com a literatura, quatro
pacientes (36%) foram diagnosticados com CP aos 80
anos ou mais, podendo sugerir algumas hipóteses como:
demora na procura por assistência à saúde; medo ou
desconhecimento por parte do paciente; dificuldade de
acesso ao serviço especializado4,9.

Em relação à histopatologia dos tumores malignos de
pênis, mais de 95% é representado pelo carcinoma de
células escamosas (CCE), também denominado carci-
mona epidermóide ou espinocelular. Outros tipos histo-
lógicos, tais como, melanoma maligno, sarcoma, carci-
noma basocelular e metástase, representam menos de 5%
dos CP10. No presente estudo verificou-se que 100% dos
casos foram do tipo CCE. Tal achado pode estar relacio-
nado ao tamanho reduzido da população estudada.

O CP é considerando em fase avançada quando a
classificação patológica do tumor atinge T2, T3 ou T4. O
estágio avançado está fortemente relacionado com o
grau de invasão e a probabilidade de metástases regio-
nais e sistêmicas, sugerindo um pior prognóstico11,12.
Um importante estudo sobre CP no Brasil mostrou que
58% dos pacientes estudados foram diagnosticados com
a doença em fase avançada4, por outro lado, no presente
estudo, 9 pacientes (82%) foram diagnosticados em T2
ou T3, ou seja, uma fase avançada da doença, o que é
muito preocupante em relação à sobrevida e ao sucesso
terapêutico desses pacientes. Sob outro ponto de vista,
esta informação sugere, novamente, que muitos pacien-
tes podem estar demorando em buscar assistência em
saúde, permitindo a evolução do CP.

Em relação ao grau de diferenciação do tumor, um
estudo norte americano sobre a epidemiologia do CP
com base populacional, mostrou que no diagnóstico de
CP, 59% dos pacientes se encontravam em G1 ou G2.
Este estudo também refere dificuldade de comparação
deste dado, pois na literatura, os trabalhos contendo re-
sultados do grau de diferenciação tumoral são escassos13.
No presente estudo observou-se que 8 pacientes (73%)
apresentaram-se em G1 ou G2, o que pode favorecer ao
prognósticos desses pacientes, pois quanto menor o grau
de diferenciação, menor a chance de haver metástase em
linfonodos inguinais e ilíacos14.

Também se evidenciou que todos os pacientes eram
não-circuncisados e apresentavam fimose no diagnóstico
de CP. O desenvolvimento de CP tem sido atribuído à
inflamação crônica devido aos efeitos irritantes do es-
megma e também ao efeito oncogênico de alguns tipos
de HPV (Papilomavírus humano), sobretudo o tipo 16. A
circuncisão e a higiene adequada têm um efeito protetor
contra o CP, cuja explicação pode estar relacionada à

presença de fimose, pois proporciona maior dificuldade
de higienização do pênis, levando a maior retenção de
esmegma e potencializando o risco de infecção por HPV.
Entre indivíduos não circuncisados, o risco de CP é 3,2
vezes maior quando comparados a circuncisados ao nas-
cimento. Logo, há uma forte relação entre a presença do
prepúcio e o desenvolvimento de CP, onde o principal
fator de risco para CP é a não realização de circuncisão
neonatal15,18.

Em relação à sublocalização anatômica do tumor,
48% podem se apresentar na glande, 21% no prepúcio,
9% na glande e prepúcio, 6% no sulco coronal e 2% no
corpo do pênis19. Um estudo realizado em Lima, Peru16

traz que 22,5% das lesões foram localizadas na glande e
47,5% na glande e prepúcio. Outro trabalho apresenta
34% das lesões na glande13. O presente estudo traz que 6
pacientes (55%) apresentavam lesões na glande, no en-
tanto, a localização da lesão foi ignorada no prontuário
de dois pacientes. Assim, pode-se verificar que a sublo-
calização anatômica do CP varia de acordo com o estudo
realizado, embora a glande seja apontada em vários es-
tudos como a principal região de lesão do CP.

A incidência de CP encontrada no presente estudo foi
de 0,74/100 mil habitantes, sendo maior do que o encon-
trado em Curitiba/PR (0,37/100 mil habitantes) e Jaú/SP
(0,34/100 mil habitantes), porém abaixo do encontrado
em 15 capitais brasileiras1. De acordo com aquele im-
portante estudo brasileiro sobre CP, a região sul, com um
alto IDH (índice de desenvolvimento humano), apresen-
ta a menor taxa de incidência de CP do Brasil4. Essas
informações corroboram o que a literatura sobre CP nos
traz, de que regiões com maior incidência de CP estão
diretamente relacionadas a um menor nível socioeconô-
mico e educacional e, consequentemente a maus hábitos
de higiene genital, além de um menor acesso à saú-
de20,21,4.

Algumas limitações são reconhecidas no presente
trabalho. É provável que a incidência de CP encontrada
esteja subestimada, pois algumas das 25 cidades da área
de abrangência da 11ª RS referenciam seus pacientes
com lesão peniana para outros hospitais, localizados nas
cidades de Cascavel, Curitiba, Maringá ou Londrina. Há
também a possibilidade de pacientes da 11ª RS se deslo-
carem voluntariamente em busca de assistência em outra
região. O baixo número de casos de CP identificados no
estudo pode limitar as comparações com outros estudos.
Além disso, os dados de algumas variáveis estavam au-
sentes ou incompletos no prontuário e também a difi-
culdade de entender a letra nos registros. Apesar das
limitações, este é um estudo inédito na região, contribu-
indo com a escassa literatura brasileira sobre o CP, além
de apontar possíveis alvos para estratégias de controle do
CP na região.
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5. CONCLUSÃO

Apesar da baixa incidência de CP comparada com
outras regiões do Brasil, os dados clínicos e histopatoló-
gicos, como a idade avançada e a classificação do tumor
em T2 ou T3 de alguns pacientes, podem sugerir demora
na procura por assistência médica ou dificuldade de
acesso à saúde. Isso mostra uma contradição, onde
mesmo com uma baixa incidência de CP, a maioria dos
casos é classificada como doença avançada. Tornam-se
necessárias ações para a detecção precoce da doença na
população masculina pertencente à 11ª RS do Paraná,
tais como a adoção da atenção à saúde voltada priorita-
riamente ao gênero masculino, com ações na faixa etária
após os 40 anos e ações de promoção e desmistificação
deste câncer, independentemente do nível de escolarida-
de e condição socioeconômica da população exposta.

As principais medidas preventivas do CP são: cir-
cuncisão precoce, higienização genital, vacinação contra
HPV, cessação do tabagismo e uso de preservativo.

Mais estudos são necessários em outras regiões do
Paraná e do Brasil para que se conheça o real impacto
desta doença na saúde pública e para que sejam realiza-
das medidas de detecção e controle pelas autoridades
nacionais nas três esferas da gestão pública.
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RESUMO
O processo de morte celular programada ou apoptose vem
sendo muito estudado devido ao seu importante papel na
regulação e manutenção dos organismos multicelulares.
Aspergillus é um grupo de fungos filamentosos que abran-
gem mais de 200 milhões de anos de evolução. Os fungos
filamentosos revelam-se úteis como modelo eucarionte para
o estudo da apoptose, onde as relações filogenéticas mos-
tram similaridade de mamíferos com as proteínas apoptó-
ticas de espécies de Aspergillus. Thuya occidentalis é uma
planta utilizada em homeopatia e, apresenta efeitos pro-
missores contra papilomas e condilomas. O objetivo deste
trabalho foi analisar o efeito do medicamento homeopático
Thuya occidentalis 30CH sob a germinação e desenvolvi-
mento vegetativo do ascomiceto de Aspergillus nidulans, e
sua relação com a indução de apoptose em condições nor-
mais e, em presença de danos genéticos causados pela ex-
posição à radiação ultravioleta. Na avaliação in vitro, o
medicamento homeopático Thuya occidentalis CH30, pro-
vocou reparo e apoptose no modelo de diferenciação celular
utilizado, com aumento na atividade de ativação metabóli-
ca, ativação de ciclo celular e ativação do crescimento pola-
rizado durante a germinação de Aspergillus nidulans, de-
monstrando efeito pró- homeostase que fundamenta o uso
dessa preparação como coadjuvante no tratamento de tu-
mores.

PALAVRAS-CHAVE: Thuya occidentalis, Aspergillus
nidulans, homeopatia, apoptose.

ABSTRACT
The process of programmed cell death or apoptosis has been
extensively studied due to its important role in the regulation
and maintenance of multicellular organisms. Aspergillus is a
group of filamentous fungi spanning over 200 million years of
evolution. Filamentous fungi are eukaryotic excellent models
for the study of apoptosis, where the phylogenetic relationships
show similarity with mammalian apoptotic proteins in Asper-

gillus species. Thuja occidentalis is a plant used in homeopathy,
and shows promising effects against papillomas and condylo-
mas. The objective of this work was evaluate the effect of the
homeopathic medicine Thuja occidentalis 30CH under germi-
nation and vegetative growth of the ascomycete Aspergillus
nidulans, and its relation to the induction of apoptosis in normal
conditions and in the presence of genetic damage caused by
exposure to ultraviolet. In vitro evaluation, the homeopathic
remedy Thuja occidentalis CH30 has caused repair and apop-
tosis in cell differentiation model used, with increase in the
activity of metabolic activation, activation of cell cycle and
activation of polarized growth during germination of A. nidu-
lans, demonstrating pro homeostasis effect that justifies the use
of this preparation as coadjuvant in the treatment of tumors.

KEYWORDS: Thuya occidentalis, Aspergillus nidulans,
homeopaty, apoptosis.

1. INTRODUÇÃO
A homeopatia é uma terapia fundada pelo médico

Christian Frederich Samuel Hahnemann no século XVIII
e, baseia-se em alguns princípios não convencionais, tais
como: ultradiluições homeopáticas, doses mínimas,
princípio da similitude, experimentações em indivíduos
sadios e medicamento único1.

No Brasil, os primórdios da Homeopatia remontam a
meados de 1840, sendo inicialmente utilizada por escra-
vos e pelas classes menos favorecidas, em virtude de seu
baixo custo, associados à eficácia e segurança. Foi re-
conhecida como especialidade médica pelo Conselho
Federal de Medicina em 1980, com reconhecimento rea-
firmado em 2002, por meio da Resolução CFM nº
1634/20022.

Segundo Dr. Hahnemann, o princípio da similitude é
o mais importante e definidor conceito da homeopatia, e
baseia-se no “Similia similibus curantur” (semelhante
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cura semelhante), o qual foi enunciado por Hipócrates no
século IV a.C1.

A ciência homeopática busca estimular a cura ou
melhora de determinada doença ou disfunção orgânica
através de preparados de princípios ativos em doses bai-
xas, empregando técnicas precisas de diluição e sucussão,
que resultam em medicamentos dinamizados, ou seja, nas
ultradiluições homeopáticas3.

Na ciência moderna, cada vez mais a procura por
novas terapias, além dos tratamentos alopáticos conven-
cionais vem sendo avaliadas, entre elas, a homeopatia.
Essa terapia visa minimizar a toxicidade, reduzir custos e
propiciar o uso de princípios ativos e matérias-primas
abundantes e/ou de fácil acesso. Assim, vários estudos
vêm sendo realizados com preparados homeopáticos em
várias áreas da ciência na busca de novas descobertas e
avanços científicos4-6.

Thuya occidentalis é uma planta utilizada na home-
opatia e, apresenta efeitos promissores contra certos tipos
de tumores7, principalmente sobre papilomas e condilo-
mas8. Segundo Sunila et al. 20099, medicamentos dina-
mizados podem agir como indutores de apoptose e/ou
apresentar citotoxicidade para células tumorais. Estudos
recentes com o medicamento homeopático Carcinosinum
30CH e 200C, sugerem esta ação, pois o mesmo induziu
genes pró-apoptóticos em cultura de células tumorais in
vitro9.

O processo de morte celular programada ou apoptose
vem sendo muito estudado devido ao seu importante
papel na regulação e manutenção dos organismos multi-
celulares10.

Aspergillus é um grupo de fungos filamentosos que
abrangem mais de 200 milhões de anos de evolução. Os
fungos filamentosos revelam-se úteis como modelo eu-
carionte para o estudo da apoptose, pois as relações fi-
logenéticas mostram similaridade de mamíferos com as
proteínas apoptóticas de Aspergillus11.

Aspergillus (=Emericella) nidulans é um fungo fila-
mentoso, com taxa de crescimento rápida, sendo consi-
derado modelo para estudos de genética do desenvolvi-
mento, portanto, um excelente sistema para o estudo da
diferenciação celular12. Sua utilização é indicada devido a
haploidia, morfogênese bem definida e ciclo de vida
curto, compreendendo 3 fases: o ciclo vegetativo, que
inicia com a germinação do esporo (conídio ou ascóspo-
ro) e continua por toda vida da colônia, no crescimento e
ramificação das hifas; o ciclo assexual ou conidiogênese,
inicia-se nas hifas que diferenciam-se em conidióforos, e
pelo processo de mitose originam os conídios e, o ciclo
sexual ou ascosporogênese, fase em que formam-se os
esporos a partir do processo de meiose, ditos ascósporos.
Apesar da influência de fatores ambientais, estas fases
são expressas por grupos de genes que estabelecem re-
lação entre as diferentes cascatas regulatórias de cada
fase13. Esse o motivo que nos leva a utilizar este modelo

na avaliação da ação de substâncias inibidoras ou prote-
toras sobre os mecanismos de controle da expressão gê-
nica e preservação da homeostase.

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar o
efeito do medicamento dinamizado Thuya occidentalis
30CH (Centesimal Hahnemanniana) sob a germinação e
desenvolvimento vegetativo do ascomiceto de A. nidu-
lans, e sua relação com a indução de apoptose em con-
dições normais e, em presença de danos genéticos cau-
sados pela exposição à luz ultravioleta.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Linhagem

Foi utilizada a linhagem biA1methG1 de Aspergillus
nidulans, proveniente da Universidade de Glasgow (Es-
cócia), que apresenta desenvolvimento normal, esporos
verdes e deficiência nutricional para biotina (vitamina) e
metionina (aminoácido).

Análise de germinação de conídios em resposta
a temperatura, estabilizador osmótico e fatores
nutricionais

Para a análise da temperatura, foram feitos ensaios a
28o C e 37o C. Para a avaliação do efeito do estabilizador
osmótico foram utilizados meios com 0,5 M de NaCl.
Para se estimar a influência dos fatores nutricionais, foi
utilizado, o meio completo e o meio mínimo, suplemen-
tado com os nutrientes específicos para cada linhagem.

Para a análise de germinação, conídios das linhagens
em estudo foram coletados de colônias com 5 dias de
crescimento em meio completo, a 37º C e transferidos
para 0,01% de Tween 80. As suspensões de conídios
foram filtradas em lã de vidro e inoculadas nos diferentes
meios líquidos. Em seguida, 100 uL foram transferidos
para lâminas de microscopia em câmara úmida e incu-
bados nas duas temperaturas por um período de 8 horas.
A cada 2 horas, as duas lâminas (repetições) de cada
condição foram analisadas ao microscópio óptico.

Em cada leitura foram analisados 200 conídios e
calculadas as porcentagens de conídios em cada uma das
fases de germinação (conídio dormente, embebido, com
botão germinativo e com tubo germinativo).

Na última leitura, foi feita uma estimativa de sobre-
vivência, considerando-se vivos apenas os conídios com
tubo germinativo e observação de tipo e frequência de
aberrações no desenvolvimento dos tubos germinativos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No presente trabalho, o medicamento Thuya occi-

dentalis foi preparado segundo a Farmacopeia Homeo-
pática Brasileira, 3a edição, na potência 30CH, ou seja, na
trigésima dinamização Centesimal Hahnemanniana,
considerada uma ultradiluição.
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A ultradiluição (UHD) é obtida a partir da diluição de
uma solução acima do número de Avogadro, alcançada
através da técnica de dinamização (diluição com sucus-
são). O medicamento homeopático obtido através da
ultradiluição induz um efeito celular supressor e estimu-
lador que age sobre sistemas orgânicos; apresenta curvas
dose-efeito oscilatórias, mas eficiente o bastante, para a
manutenção da homeostasia celular3.

Segundo Morais14, o efeito biológico observado com
as ultradiluições advém de uma reação secundária do
organismo à substância farmacológica utilizada, decor-
rente de uma alteração da molécula de água, num esforço
finalístico de manutenção da homeostase.

Os resultados da análise de germinação estão apre-
sentados nas tabelas 1 e 2.
Tabela 1. Porcentagem de conídios da linhagem biA1methG1 em cada
fase de germinação em 3, 4, 6, 8 horas; (C) grupo controle; (T) grupo
tratado com Thuya occidentalis 30CH.

.
3 horas 4 horas 6 horas 8 horas

(C) (T) (C) (T) (C) (T) (C) (T)
DORMENTE 50,9 48,6 22,7 8,2 1,7 0 0 0
EMBEBIDO 49,1 49,1 33,6 25,5 6,6 2,5 0,5 2
BOTÃO 0 0 34,6 22,6 11,6 5,4 0,5 1,5
GERMINA-
DO 0 0 9 43,8 70,9 80,9 94,7 90

MALFOR-
MADO 0 0 0 0 9,6 11,2 4,4 6,5

Como se pode observar na tabela 1, após 2 horas, quan-
do ocorre o início da ativação metabólica, não houve
ativação ou inibição da germinação em resposta ao tra-
tamento.

No período seguinte, 3 horas, nenhum aumento na
ativação metabólica foi constatado. No entanto, houve
ativação do metabolismo e do ciclo ce-
lular com 4 horas de germinação, ocor-
rendo uma sensível ativação em respos-
ta ao medicamento quando comparado
com o controle.

A ativação metabólica tardia foi sig-
nificativa. Podemos observar, através do
ensaio, a ativação do crescimento pola-
rizado, em que ocorre a primeira mitose, que resultou em
um grande número de germinados, 43% da Thuya occi-
dentalis 30CH contra 9% do controle.

Após 6 horas, o grupo controle apresentou 0,5% de
mortos e 9,5% de germinados, contra o 2% e 98% res-
pectivamente no grupo tratado com Thuya occidentalis
30CH.

Com 8 horas, quando administrado sozinho, o medi-
camento homeopático Thuya occidentalis 30CH apre-
sentou maior número de mal formados que o controle, o
que indica provável reparo, com apoptose, o seja, o grupo
tratado apresenta sinais pró-apoptóticos significativos.

O reparo de DNA está ligado com a regulação,
transcrição e replicação do ciclo celular15, e é um meca-
nismo importante da célula reparar seus danos e/ou per-
das.

De acordo com a literatura, T. occidentalis foi avali-
ada em experimentos in vitro e in vivo, e revelou signi-
ficativo potencial imunofarmacológico2,8. Naser et al.16,
em seu trabalho de revisão, sugerem que os ativos fito-
químicos presentes em extratos de T. occidentalis apre-
sentaram ação estimulante em citocinas e, modulam a
produção de anticorpos, além de atuarem na ativação de
macrófagos e outras células imunocompetentes.

A observação das características de cada fase de
germinação de A. nidulans permite-nos inferir se o tra-
tamento da amostra com o medicamento Thuya occi-
dentalis CH30, quando comparado ao controle, revela ou
não interferência nas fases de ativação metabólica e sín-
tese proteica (dormente-embebido) e no ciclo celular
(embebido-botão).

Na Tabela 2 observa-se que, nas amostras de A. nidu-
llas tratadas com Thuya occidentalis 30CH submetido à
radiação com luz UV, houve diminuição do número de
mal formados e significativo aumento de conídios mor-
tos, comparados ao grupo controle, indicando, portanto,
apoptose.

De acordo com Hiwasa et al.17, a radiação UV causa
danos ao DNA e induz à apoptose. No trabalho, foi pos-
sível observar que na análise entre o controle irradiada
com UV, e a amostra irradiada com UV e, tratada com
Thuya occidentalis 30CH, o medicamento dinamizado
intensificou a fase de ativação metabólica.

Tabela 2. Porcentagem de conídios da linhagem biA1methG1 em cada
fase de germinação em 2, 4, 6, 8 horas; (C) grupo controle sem expo-
sição à radiação ultravioleta; (T) grupo tratado com Thuya occidentalis
30 CH exposto a radiação ultravioleta; (UV) grupo irradiado com
radiação ultravioleta.

Com o uso de radiação ultravioleta (UV), houve o au-
mento da porcentagem de conídios mortos (dormentes +
embebidos com 8 horas) (Figura 1), e a diminuição de
mal formados, o que sugere que ocorreu apoptose.

O processo de morte celular programada ou apoptose
é de extrema importância na homeostase tecidual e como
meio de remoção de células com genomas instáveis10.
Suas principais características morfológicas são: frag-
mentação do DNA, condensação da cromatina e forma-
ção de corpos apoptóticos10,15.

A apoptose pode ser desencadeada por diferentes fa-
tores como ligações de moléculas e receptores de mem-
brana, radiação, danos no DNA, agentes quimioterápicos,
choque térmico, fatores de crescimento alterados, quan-
tidade de nutrientes baixa, outros18.

O processo apoptótico é desencadeado por comple-

2 horas 4 horas 6 horas 8 horas
(C) (UV) (T) (C) (UV) (T) (C) (UV) (T) (C) (UV) (T)

DORMENTE 30,2 61 59,1 11,5
2 36,3 35,3 5 14,6 9,8 2,9 8,6 8,8

EMBEBIDO 69,7 39 40,9 60 62,7 60,6 5 50,2 43,6 4,9 20,7 18,1
BOTÃO 0 0 0 16,5 0,9 4,1 4 18 15,7 0,9 9 12,5
GERMINA-
DO 0 0 0 11,9 0 0 80 17,1 30,9 6 59,9 58,3

MALFOR-
MADO 0 0 0 0 0 0 6 0 0 12,3 2 2,3
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xas vias de sinalização, conhecidas como via intrínseca e
via extrínseca, envolvendo a expressão de genes deter-
minantes na síntese de proteínas pró-apoptóticas e an-
ti-apoptóticas19,20.

Assim, o medicamento homeopático Thuya occiden-
talis 30CH revela sinais pró-apoptótico.

Figura 1. Gráfico comparativo para os valores em % de conídios da
linhagem biA1methG1 em cada fase de germinação em 2, 4, 6, 8 horas;
(C) grupo controle sem exposição à radiação ultravioleta; (T) grupo
tratado com Thuya occidentalis 30CH exposto a radiação ultravioleta;
(UV) grupo irradiado com radiação ultravioleta.

4. CONCLUSÃO

Em condições normais, o medicamento homeopático
Thuya occidentalis 30CH provocou aumento na atividade
da ativação metabólica, ativação de ciclo celular e ati-
vação do crescimento polarizado durante a germinação de
Aspergillus nidulans.

Nas amostras do fungo irradiadas com luz ultravio-
leta, o tratamento com Thuya occidentalis CH30 pro-
moveu a apoptose. Evidencia-se assim efeito
pró-homeostase que fundamenta o uso dessa preparação
como coadjuvante no tratamento de tumores.
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RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo verificar a satisfação
do cliente quanto aos serviços prestados pelas farmá-
cias/drogarias, bem como aspectos relacionados a fideliza-
ção dos clientes do varejo farmacêutico. Para tanto foi rea-
lizada uma pesquisa com metodologias quantitativas e qua-
litativas, utilizando um questionário, sendo entrevistadas
150 pessoas do gênero feminino e masculino, com idade
superior a 18 anos, consumidores de produtos e serviços em
farmácias e drogarias, na cidade de Maringá-PR. Os dados
foram tabulados em planilha Excel. Os resultados indica-
ram que os aspectos preço, atendimento e localização da
farmácia/drogaria são os mais relevantes para clientes fiéis
e não fiéis, sendo que o preço é um fator decisivo no mo-
mento da compra para 42% dos entrevistados, o preço e
atendimento foi citado por 24% dos entrevistos. Conclui-se
ainda que todos os entrevistados querem obter satisfação ao
escolher uma farmácia/drogaria, mas nem todos estão aptos
a manter fidelização com determinada farmácia/drogaria,
apenas busca o melhor preço ou compram na farmácia mais
próxima.

PALAVRAS-CHAVE: Consumidores de farmácias, fide-
lização, satisfação dos clientes.

ABSTRACT
The following research aimed to verify the customers’ satisfac-
tion about the services prested by pharmacies/dugstores, as well
as aspects related to customer’s loyalty in the pharmaceutical
market. To achieve this it was performed one research with
quantitative and qualitative methodologies using a question-
naire to interview 150 persons of both genders with age over 18
years, consumers of pharmacies and drugstores in the city of
Maringá, State of Paraná. The data was tabulated in a Mi-
crosoft’s Excel spreadsheet. The results indicated that the var-
iables price, service and location of the pharmacy/drugstore are

the most relevant to customers, loyal or not, being the price a
decisive fator at the time of purchase for 42% of the inter-
viewed, the price and service was indicated by 24% of the
respondents. It was also concluded that all the people inter-
viewed wish to obtain satisfaction when choosing a pharma-
cy/drugstore, but not everyone is able to remain faithful to a
single pharmacy/drugstore, they only seek the better price or
make their purchase at the nearest drugstore.

KEYWORDS: Consumers of pharmacies, loyalty, customers’
satisfaction.

1. INTRODUÇÃO
A satisfação do cliente é um conceito subjetivo e re-

lativo, dependendo de como o cliente percebe o desem-
penho do produto em comparação com suas expectativas,
seja em relação à situação da compra ou ao desempenho e
consumo do produto/serviço1,2. Para Anderson, Fornell e
Lehmann (1992)3, a satisfação é um constructo que de-
pende da função valor, sendo definida como o quociente
entre a qualidade percebida e o preço, ou a relação entre
os benefícios recebidos pelo cliente comparativamente
aos custos ou sacrifícios incorridos para sua obtenção.
“Para uma empresa ser competitiva precisa focar na qua-
lidade dos seus serviços e produtos para alcançar a sa-
tisfação dos seus clientes”4. Nesse sentido, as empresas
vêm realizando um conjunto de ações para fidelizar e
reter seus clientes mais valiosos, impedindo que eles
migrem para a concorrência.

No setor de serviços, as empresas buscam a fideliza-
ção e a retenção dos clientes por meio, principalmente,
da prestação de serviços com excelência, gerando uma
combinação de preço e qualidade que proporcione maior
valor ao cliente5. A fidelidade do cliente a uma marca ou
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empresa pode ser encarada como sua disposição em con-
tinuar a prestigiar uma empresa em longo prazo, com-
prando seus bens e serviços regularmente, e de preferên-
cia com exclusividade6. Berry e Parasuraman (1992)7

propõem uma estrutura para a conquista da lealdade, na
qual a administração eficiente das expectativas do clien-
te leva à superação delas, e, posteriormente, à conquista
da lealdade do cliente. Lovelock & Wirtz (2006)6 desta-
cam, ainda, que a fidelidade não pode ser considerada
como certa. Os clientes só se manterão fiéis enquanto
julgarem que estão recebendo o melhor valor do merca-
do.

Rossi & Braga (2004)8 e Porter (2004)9 lembram,
ainda, da relação direta entre clientes satisfeitos e fideli-
zação, porém, muito embora a busca pela satisfação
possa ser usada na busca pela fidelidade dos clientes, ela
não é por si só garantia de lealdade6. Crescitelli, Guima-
rães e Milani (2006)10 pontuam que “[...] a satisfação ou
insatisfação do cliente repercutirá certamente em futuros
processos de decisão de compra”.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para atender os objetivos propostos no presente tra-

balho foram utilizadas, as metodologias quantitativas e
qualitativas. Segundo Corrêa (2004)11, as duas aborda-
gens diferentes são igualmente legítimas e se comple-
mentam em pesquisas sociais. Além disso, trabalhar com
as duas metodologias possibilita que a abordagem quali-
tativa ajude a dar sentido aos dados quantitativos. O
universo desta pesquisa foi formado por pessoas do gê-
nero masculino e feminino, com idade superior a 18 anos,
consumidores de produtos e serviços em farmácias e
drogarias, na cidade de Maringá-PR.

Foram entrevistadas 150 pessoas, escolhidos de for-
ma aleatória utilizando um questionário composto por
questões relacionadas aos seguintes aspectos: caracteri-
zação da população; frequência e hábitos de compra;
motivos decisivos para escolha de uma farmácia; grau de
satisfação; busca de informações que possam contribuir
para a melhoria na qualidade dos serviços prestados pelas
farmácias/drogarias.
Por fim, os dados foram tabulados em planilha Excel e
analisados. As variáveis estudadas foram expressas na
forma de gráficos e tabelas com um olhar crítico e refle-
xivo.

3. RESULTADOS
Dentre os participantes da pesquisa 58.66% disseram

adquirir seus medicamentos sempre na mesma farmácia
e 41,33% disseram não ser fiéis. Neste último grupo,
48% responderam que costumam pesquisar o es-
tabelecimento com o menor preço e 52% responderam
que compram na farmácia mais próxima.

Portanto, os critérios preços, atendimento e localiza-
ção do estabelecimento são os principais fatores pre-

ponderantes na escolha de uma farmácia/drogaria. Os
resultados do trabalho de Corrêa (2004)11 não corrobo-
ram com os resultados apresentados nesta pesquisa, o de
que o sucesso de uma farmácia está diretamente ligado
ao atendimento e não a preços baixos, ou a campanhas
de desconto, como muitos acreditam. O preço é sim um
fator decisivo no momento da compra para 42% dos
entrevistados, o preço e atendimento foi citado por 24%
dos entrevistos, mostrando que somente o preço não é
um fator decisivo para determinados clientes de farmá-
cias/drogarias. A localização também foi citada pelos
entrevistados, evidenciando que a comodidade em fun-
ção das pequenas distâncias percorridas pelo consumidor,
é um fator considerado relevante pelos entrevistados.

Figura 1. Fatores que influenciam os consumidores no momento de
adquirir os medicamentos, Maringá-PR, 2014.

Todos os entrevistados acham importante à presença
do farmacêutico, mas apenas 61,55% conhecem o far-
macêutico (a) da farmácia que frequenta e 57,33% bus-
cam atendimento pelo farmacêutico.  Para Valentini &
Madalozzo (2005)12, o farmacêutico é o profissional da
saúde com maior conhecimento sobre os medicamentos
e seus efeitos no corpo humano, tem como objetivo ori-
entar e educar o paciente em matéria de medicamento,
quanto mais interação do farmacêutico com o paciente
mais fácil será identificar, resolver e prevenir os proble-
mas relacionados com medicamentos, melhorando assim
a qualidade de vida do paciente.

Em outra análise, avaliou-se a satisfação dos entre-
vistados e os pontos favoráveis e insatisfatórios da far-
mácia que são clientes. Todos os entrevistados estão
satisfeitos com os serviços e produtos oferecidos pelas
farmácias/drogarias, mas a maioria dos entrevistados
considera apenas bom (71%) e não excelente (17%) sua
satisfação em relação a farmácia/drogaria que frequen-
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tam. Apesar da satisfação podemos verificar que sempre
há algo a ser mudado ou melhorado, buscando sempre a
excelência. Os principais pontos favoráveis, citados pelos
participantes foram atendimento (21%), localização
(18%), estacionamento (10%) e baixo preço com (32%).
Do contrário, os pontos taxados como insuficientes fo-
ram, principalmente a falta de produtos (46%), localiza-
ção (28%).

4. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos nesta pesquisa mostram que
58,66% são clientes fiéis, e ao analisar os motivos que
levam os entrevistados a preferirem não ser fiéis a uma
determinada farmácia/drogaria, verificou-se que, os cri-
térios preços e conveniência quanto à localização do
estabelecimento são os principais fatores determinantes
na escolha de uma farmácia/drogaria. Portanto, esses
clientes preferem pesquisar o menor preço em diversas
farmácias/drogarias antes de comprar, ou ainda, comprar
na farmácia/drogaria mais próxima.

A partir da análise das respostas foi possível constatar
que os fatores decisivos no processo de escolha de uma
farmácia/drogaria, é o preço, atendimento e localização.
Devem ser levados em consideração no processo de fi-
delização de clientes.

Todos os entrevistados acham importante a presença
do farmacêutico no estabelecimento, mas nem todos
conhecem e buscam atendimento pelo mesmo.

Em relação ao grau de satisfação, todos estão satis-
feitos com a farmácia/drogaria que frequenta, mas a
maioria considera apenas bom e não excelente, isso nos
mostra que apesar da satisfação sempre a algo a ser me-
lhorado para melhor satisfação e até mesmo a fidelização
desses clientes.

Por fim, avaliamos que todos os entrevistados querem
ter satisfação ao escolher uma farmácia/drogaria, mas
nem todos estão aptos a manter fidelização com deter-
minada farmácia/drogaria, apenas busca o melhor preço
ou compram na farmácia mais próxima.
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RESUMO
O tumor odontogênico epitelial calcificante (TOEC) ou
Tumor de Pindborg é um tumor benigno e raro, com fre-
quência abaixo de 1% entre todos os tumores odontogênico.
Apresenta comportamento agressivo por ter crescimento
localmente invasivo e localiza-se normalmente em região
posterior de mandíbula, assemelhando-se, clinicamente, ao
ameloblastoma. A escolha da melhor conduta terapêutica
está baseada em uma série de critérios, existindo opções
conservadoras e radicais. O presente artigo tem por obje-
tivo relatar o caso de um paciente com lesão em sínfise e
corpo mandibular esquerdo diagnosticado como TOEC,
sendo planejada uma conduta cirúrgica radical como tra-
tamento através de ressecção mandibular parcial e recons-
trução imediata com enxerto de crista ilíaca anterior, com
resultados estéticos e funcionais satisfatórios.

PALAVRAS-CHAVE: Neoplasias, reconstrução, tumores
odontogênicos.

ABSTRACT
Calcifying epitelial odontogenic tumor (CEOT) or Pindborg
tumor is a benign and rare lesion, with frequency below 1% of
all odontogenic tumors. It has an aggressive pathological be-
havior by having locally invasive growth potential and it is
usually located on posterior region of mandible, similar, clini-
cally, with ameloblastoma. The choice of the best therapeutic
approach is based on a series of criteria, existing conservative
and radical options. This paper aims to report a case of a pa-
tient showing symphysis to mandibular left body CEOT which
was treated by partial mandibular resection and immediate
reconstruction with anterior illiac crest graft, with satisfactory
aesthetic and functional results.

KEYWORDS: Neoplasms, reconstruction, odontogenic tu-
mors.

1. INTRODUÇÃO
O tumor odontogênico epitelial calcificante (TOEC),

também conhecido como tumor de Pindborg, o qual fora
primeiramente descrito por Pindborg (1955), é uma lesão
odontogênica incomum que representa menos de 1%
entre todos os tumores odontogênicos1. Acredita-se que
os tumores odontogênicos epiteliais calcificantes surgem
dos remanescentes da lâmina dentária ou do estrato in-
termediário do órgão do esmalte2.

A localização mais comum para o TOEC é a mandí-
bula, na região de pré-molares e molares, e a sua apre-
sentação clínica é, geralmente, de uma massa indolor de
crescimento lento. Na maioria dos casos (cerca de dois
terços), o tumor é associado a um dente incluso. Os
achados radiográficos consistem em uma área radiolúci-
da unilocular ou multilocular com áreas radiopacas no
interior da lesão3.

O TOEC pode ser classificado como central ou peri-
férico. O tipo central ou intraósseo corresponde a 95%
de todos os TOEC, enquanto que o periférico ou extra
ósseo representa menos de 5% dos casos. Geralmente
são descobertos através da expansão dos maxilares ou da
observação acidental em exames radiográficos de roti-
na4,5.

Idealmente, um tratamento bem sucedido para tal le-
são requer excisão cirúrgica com margens livres. O pro-
cedimento cirúrgico pode envolver enucleação conser-
vadora, ressecção marginal (segmentar) ou ressecção
parcial em tumores maiores e mais agressivos, ou muito
raramente, ressecção composta nos casos em que há
transformação maligna associada6.

O presente artigo tem como objetivo relatar um caso
clínico de um paciente apresentando extenso tumor
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odontogênico epitelial calcificante em mandíbula e tra-
tado no serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxi-
lofacial do Hospital Regional do Agreste (Caruaru/PE), o
qual foi submetido a tratamento cirúrgico agressivo e
reconstrução imediata com enxerto autógeno.

2. RELATO DE CASO
Paciente do sexo masculino, 22 anos de idade, com-

pareceu ao Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-
maxilofacial do Hospital Regional do Agreste, Caru-
aru-PE, queixando-se de um “inchaço” indolor situado
no lado esquerdo da mandíbula, com aproximadamente 8
anos de evolução. O histórico médico atual e pregresso
revelou ausência de alterações sistêmicas. Nega etilismo
ou tabagismo.

Figura 1. A) e B) Aspecto clínico inicial: observar discreto aumento de
volume em região de corpo mandibular esquerdo.

Ao exame físico extra bucal, observou-se assimetria
facial, com discreto aumento de volume endurecido e
fixo na região posterior do lado esquerdo da mandíbula,
com aproximadamente 4 x 3 cm (Figura 1 - A e B).

Figura 2. Aspecto clínico intra oral inicial: aumento de volume e ex-
pansão cortical no local. Discreto deslocamento dentário.

Ausência de linfonodos cervicais palpáveis. O exame
intrabucal demonstrou expansão das corticais ósseas
vestibular e lingual, de canino a segundo molar inferior
ipsilateral, sem deslocamento ou mobilidade desses.
Ausência do segundo pré-molar e primeiro molar inferi-
ores, lado esquerdo. A mucosa oral estava intacta e sem
alteração da coloração. Sensibilidade e função motora
estavam normais. (Figura 2).

Figura 3. Tomografia computadorizada de feixe cônico: lesão multi-
locular com mistura de áreas hiperdensas e hipodensas. Presença de
expansão de corticais vestibular e lingual.

Foi solicitada tomografia computadorizada (TC), a
qual mostrava uma imagem mista, com áreas hipodensas
e outras hiperdensas, extensa, multilocular, bem circuns-
crita, com limites entre a parassínfise e o corpo mandí-
bular esquerdo e expansão das corticais no sentido ante-
roposterior e látero-medial, porém sem erosão dessas.
Não havia reabsorção radicular dos elementos dentários
envolvidos. (Figura 3).

Figura 4. A) Acesso submandibular, exposição da lesão e delimitação
das margens da osteotomia. B) Ressecção segmentar e fixação com
placa de reconstrução do sistema 2.7mm. C) Peça cirúrgica ressecada. D)
Radiografia pós- ressecção demonstrando total envolvimento da lesão.

Foi realizada biópsia incisional sob anestesia local, a
qual estabeleceu diagnóstico anatomopatológico de tu-
mor odontogênico epitelial calcificante (TOEC). Dessa
forma, optou-se por tratamento radical através de res-
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secção mandibular parcial com margens de segurança e
reconstrução imediata com placa de reconstrução e en-
xerto ósseo autógeno de crista ilíaca.

Figura 5. Reconstrução mandibular imediata com enxerto de crista
ilíaca anterior. Notar adequada adaptação do enxerto ao leito cirúrgico
após modelação do mesmo.

Sob anestesia geral, foi realizada infiltração local
com cloridrato de lidocaína a 2% com o vasoconstrictor
epinefrina a 1:200.000, incisão submandibular extensa e
exposição da lesão. (Figura 4 - A) Os limites das osteo-
tomias foram estabelecidos através da serra reciprocante,
distando 1 cm das margens do tumor, seguido de ressec-
ção da peça cirúrgica e adaptação da placa de reconstru-
ção 2.7mm (Figura 4 - B).

Figura 6. A) Aspecto clínico extra oral pós-operatório de 01 ano. Ma-
nutenção da simetria facial adequada. B) Aspecto clínico intra oral
pós-operatório: manutenção de oclusão prévia e reabilitação final com
prótese dentária. C) Radiografia panorâmica pós-operatória. Fixação
adequada e satisfatória integração do enxerto.

Após, foi realizada radiografia da peça cirúrgica,
comprovando envolvimento completo da lesão (Figura 4
- C e D).

Em seguida, o enxerto ósseo de crista ilíaca anterior
foi adaptado e fixado, na placa de reconstrução e na pla-
ca do sistema 2.0mm (Figura 05).

O acesso foi suturado por planos. Com 24 horas de
pós-operatório, o mesmo recebeu alta hospitalar e foi
encaminhado para acompanhamento ambulatorial.

Após 1 ano de pós-operatório, o paciente segue com
quadro clínico estável, reabilitado proteticamente e com
boa reparação tecidual (Figura 6 - A e B), além de au-
sência de sinais de recidiva da lesão observados radio-
graficamente (Figura 6 - C), sendo, portanto, atingidos
resultados funcionais e estéticos satisfatórios.

3. DISCUSSÃO
O TOEC é uma lesão incomum classificada como um

tumor benigno dos maxilares e com frequência menor
que 1% dentre todos os tumores odontogênico.5-7 É con-
senso que há predileção pelo acometimento da região
posterior de mandíbula, embora outros sítios como sín-
fise mandibular, maxila e osso zigomático também pos-
sam ser acometidos8.

Apesar de naturalmente benigno e de crescimento
lento, o TOEC é uma patologia com elevado poder de
crescimento e invasão tecidual local e cortical, assim
como o ameloblastoma, o que favorece às altas taxas de
recidiva associadas a essas lesões. Assim, observa-se
expansão e erosão cortical com aumento de volume,
além de mobilidade e deslocamento dentário associado
ou não a reabsorção radicular de elementos envolvi-
dos8,9.

Essa patologia caracteriza-se pela evolução do qua-
dro imagininológico, com predominância de lesões ini-
ciais radiolúcidas e, com seu crescimento, a mesma ten-
de a adquirir aspecto misto ou radiopaco. Apesar disso,
foram relatados casos de extensos tumores radiolúci-
dos8,10.

O TOEC faz diagnóstico diferencial com uma série
de lesões com características clínicas e imaginológicas
semelhantes, como o tumor odontogênico ceratocístico,
o cisto dentígero e o ameloblastoma, apesar de esses se
localizarem, geralmente, em regiões distintas e divergi-
rem quanto à faixa etária11,12.

Assim como no caso exposto, a literatura é concisa a
respeito do aspecto histopatológico do TOEC, caracteri-
zado pela presença de células epiteliais poliédricas
agrupadas em ilhas, cordões ou placas, localizando-se
dentro de um estroma fibroso e com seus núcleos mos-
trando variações quanto ao tamanho, forma e número.
Adicionalmente, existem calcificações em forma de
anéis concêntricos, conhecidos como “anéis de Leis-
gang”13. Existem relatos de transformação maligna dessa
lesão, nos quais foram observadas invasão vascular,
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pleomorfismo nuclear acentuado e significativa ativida-
de mitótica14.

Com relação a terapêutica a ser estabelecida, diver-
sos critérios devem ser analisados para definição da me-
lhor conduta, como: tamanho e localização anatômica da
lesão, as características histopatológicas do tumor e a
condição geral do paciente10,15. Alguns autores defendem
o emprego da técnica conservadora através de enuclea-
ção e curetagem para abordagens de lesões em mandí-
bula ou maxila16,17,18. Entretanto, sabe-se que o tumor de
Pindborg tem comportamento agressivo e consideráveis
taxas de recidiva associados, o que justifica a abordagem
agressiva por ressecção mandibular com margens de
segurança e reconstrução imediata, garantindo remoção
da lesão, retorno precoce a função e mínimo comprome-
timento à simetria facial em um único procedimento
cirúrgico10.

4. CONCLUSÃO

O TOEC ou Tumor de Pindborg é uma lesão inco-
mum que pode ser descoberta através de um achado ra-
diográfico usual de rotina. Este tumor tem comporta-
mento clínico agressivo com significante poder infiltra-
tivo, o que justifica as elevadas taxas de recorrências
relatadas na literatura. Assim, recomenda-se o tratamen-
to cirúrgico agressivo e acompanhamento ambulatorial
periódico a longo prazo, como executado no caso clínico
exposto, no qual obteve-se resultado estético e funcional
satisfatório.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi apresentar mais uma
alternativa para a escolha de dentes constituintes de uma
prótese total superior, visto que nenhum método descrito
até hoje se mostrou aplicável de forma absoluta a todos os
casos, cada paciente é único, com características de extrema
peculiaridade. Essas características devem ser atentadas
pelo profissional juntamente com as expectativas do paci-
ente. A escolha dos dentes da prótese do caso em questão foi
feita por meio da comparação dental, por meio de fotogra-
fias, entre indivíduos de uma mesma família, no caso, mãe e
filha, já que ambas possuem características muito seme-
lhantes (estatura, cor de pele, formato de rosto), visando
que a prótese além de funcional, ficasse com mais natura-
lidade e estética possível. As técnicas vêem sendo pesquisa-
das desde a antiguidade de modo a solucionar o problema
da estética dental. São vários os métodos de seleção de den-
tes em prótese total, levando-se em consideração três fato-
res: forma, tamanho e cor. Estes fatores também foram
levados em conta na comparação entre mãe e filha para a
confecção da prótese caracterizada em comum acordo com
a paciente, que teve dentro do possível as suas expectativas
atendidas, e satisfação extrema com sua nova prótese.

PALAVRAS-CHAVE: Prótese, seleção de dentes, estética.

ABSTRACT
The objective of this study was to present an alternative to the
choice of constituents teeth of a maxillary denture, since no
method to date has shown absolutely applicable to all cases,
each patient is unique, with characteristics of extreme peculiar-
ity. These characteristics should be atentadas by professional
along with patient expectations. The choice of the denture teeth
of the case was made through dental comparison, through
photographs , between individuals of the same family , in this
case, mother and daughter , since both have very similar char-
acteristics (height, skin color , face shape ), to the prosthesis as
well as functional , and stay more naturally aesthetic possible.
The techniques being researched view since antiquity in order

to solve the problem of dental aesthetics. There are several
methods for selecting denture teeth, taking into consideration
three factors: size, shape and color. These factors were also
taken into account in the comparison between mother and
daughter to make the prosthesis characterized by mutual
agreement with the patient, who had within their expectations
can be met, and extreme satisfaction with your new prosthesis.

KEYWORDS: Prosthesis, method of choice, aesthetics, com-
parison, family.

1. INTRODUÇÃO
As próteses totais e parciais ainda são de grande valia

para reposição de dentes perdidos mesmo nos dias de hoje
com o avanço da tecnologia e com os implantes em alta,
para uma grande parte de pacientes com envolvimento
sistêmico, que não querem se submeter ao processo ci-
rúrgico, e que não podem arcar com seu alto custo. Por
isto é importante que a técnica de confecção busque cada
vez mais, aprimoramentos a fim de tornar a prótese mais
funcional, estética1 e natural possível, atendendo da me-
lhor maneira possível as necessidades de seu portador. A
escolha de dentes ideais (tamanho2, forma e cor adequa-
da), é um dos, se não o principal, fator de sucesso e
aceitação da prótese. Os dentes artificiais existentes se-
guem padrões europeus, ficando os demais indivíduos,
com traços tão diversificados como africanos e brasilei-
ros, por exemplo, prejudicados3,4. O processo de seleção
dos dentes artificias é um dos aspectos mais importantes e
também um dos mais difíceis na confecção da prótese,
muitas vezes pela falta de critérios exatos5,6. Com o de-
correr dos anos, inúmeros métodos de escolha dos dentes
constituintes de próteses, foram propostos e fundamen-
tados7,8, no formato do rosto, sexo, idade, distância entre
caninos, algum dente remanescente, cartas molde, tem-
peramento, proporção biométrica entre outros. Mas ne-
nhum se mostra absoluto, todos apresentam prós e con-
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tras³.Por essa falta de exatidão, já optou-se até por con-
fecção de próteses com dentes naturais9. Cabe ao cirur-
gião dentista, ouvir atentamente as expectativas do pa-
ciente10, de modo a atendê-las da melhor maneira possí-
vel, assumindo assim diversas facetas de acordo com a
necessidade de seu paciente11,12, usando seu discerni-
mento para orientação do paciente sobre o que pode ou
não ser feito, e ofertá-lo o melhor tratamento possível13,
gerando satisfação mútua com o trabalho, tanto por parte
do paciente, quanto por parte do dentista14. Visto isso, o
presente artigo tem como objetivo a apresentação de mais
um método de escolha de dentes integrantes de uma
prótese, dessa vez, comparando indivíduos de mesmo
sexo e genética. A reabilitação com próteses de pacientes
parcial ou completamente desdentados é importante na
prática clínica, uma vez que o tratamento definitivo pode
melhorar a função oral, estética e qualidade de vida da
maioria dos pacientes15.

2. RELATO DE CASO
Paciente H.F.S, sexo feminino, parda, 56 anos.

Figura 1. Aspecto inicial da paciente

Compareceu a clínica de Prótese Total do 6º período
da Universidade Severino Sombra em Vassouras RJ,
querendo efetuar a troca de sua prótese total superior, pois
a mesma encontrava-se com oclusão e estética desfavo-
rável, apesar de pouco tempo de uso, apenas um ano, e
posterior confecção de prótese parcial removível inferior.

Figura 2. Aspecto clínico da filha

A paciente também reclamou que a prótese a atrapa-
lhava na pronúncia de certas palavras. A perda dos dentes
da paciente foi se dando na juventude, visto que os dentes
eram acometidos por cáries e afins e a paciente não dis-
punha de condições financeiras para tratamento, e então
foi se perdendo um a um dos superiores e alguns poste-
riores inferiores. A paciente faz uso de prótese total su-
perior há cerca de trinta anos. Na anamnese a paciente
não apresenta nenhuma exigência para a confecção,
dando liberdade ao profissional para confecção da esté-
tica da prótese. Após exame clínico, foi pedida a radio-
grafia panorâmica e adequação do meio bucal, por meio
da remoção de algumas cáries e posteriores restaurações
de resina composta, a fim de tornar ainda mais propícia a
estética.
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Após a adequação e radiografia feita, partiu-se para o
planejamento, seguindo todos os critérios de estética em
prótese total, onde foi proposto, que a escolha dos dentes
constituintes da prótese fossem baseados nos dentes da
filha da paciente, por apresentarem características físicas
semelhantes. Então, foram realizadas fotografias de am-
bas, nos mesmos perfis.

Através do paquímetro digital foram mensuradas a
distância intercaninos e também dimensões (altura e
largura) do incisivo central superior, da arcada da filha da
paciente.

Figura 3. A. Distância intercanino. B. Altura do incisivo central supe-
rior. C. Largura do incisivo central superior.

A arcada inferior foi moldada com alginato Hidrogum
(Zhermack, Alemanha). Para a arcada superior foram
feitas a moldagem anatômica, construída a moldeira in-
dividual e posteriormente realizada a moldagem funcio-
nal. Com o modelo final, foi confeccionada a base de
prova com plano de orientação em cera 07 para registro
das referências estéticas da futura Prótese Total. Os mo-
delos foram montados em articulador semi ajustável.

Figura 4. Molde da arcada inferior

O processo de seleção dos dentes foi feito através das
medidas obtidas com o paquímetro digital dos dentes da
filha, com a carta molde Classic (Hereaus, Alemanha) do
fabricante foi escolhido o modelo que mais se aproxi-
mava das medidas obtidas, que foi o modelo P475 que
além das medidas próximas as medidas filha, também
condizia com o tipo físico da paciente.

Figura 5. Vista esquerda e direita da paciente, em alginato dos modelos
com plano de cera e marcações estéticas.

Figura 6. Modelo de dente P 475 escolhido da carta molde da vita para
confecção da prótese.

A cor dos dentes e da gengiva da prótese, foi seleci-
onada com informações da própria paciente.As infor-
mações foram repassadas ao protético, para posterior
confecção. No ato da entrega das próteses, a paciente
mostrou-se extremamente satisfeita com o resultado.
Também foram feitas fotografias da paciente após a en-
trega das próteses novas, para comparação.
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Figura 7. Fotografias finais da paciente, após a instalação da prótese.

3. DISCUSSÃO
Há inúmeros métodos de escolha de dentes para pró-

teses removíveis, tanto totais quanto parciais. A seleção
dos dentes artificiais é um dos aspectos mais importantes
na confecção da prótese e também um dos mais difíceis
pela falta muitas vezes de critérios exatos1. O erro na
seleção dos dentes artificias pode acarretar rejeição das
próteses por pacientes insatisfeitos, apesar das mesmas
estarem confortáveis e funcionais7. Os métodos são ba-
seados em estudos que relacionam formato e/ou cor do
dente, com tipo facial, sexo, temperamento, cor de pele,
idade, distância intercanina, distância entre canto interno
dos olhos, distância interpupilar, interalar, bizigomática,
papila incisiva entre outras distâncias2,6,7,16. Essas teorias
não podem ser levadas à risca, visto que cada ser humano
possui características extremamente peculiares, mas de-
vem servir de norte para fundamento e início de plane-
jamento. Dentes artificiais anteriores, dentes naturais
remanescentes e registro pré-extração (tais como modelos
de gesso e fotografias) são as fontes primárias de infor-
mação para uma reabilitação protética que se aproxima
das características naturais do paciente4. Indo além, os
autores citados afirmam que os dentes perdidos perio-
dontalmente ou acidentalmente podem ser usados na
confecção de uma futura prótese5. Porém contrário a
esses autores, também foi dito que os dentes naturais,
quando presentes não devem servir sempre como refe-
rência devido a certas situações em que podem não estar
harmoniosamente dispostos nos arcos ou com colorações

alteradas por inúmeros fatores¹. Dentre estes fatores,
traumas, doença periodontal, entre outros.

A técnica alternativa para a escolha de dentes artifi-
ciais para a confecção da prótese, por meio da compara-
ção de indivíduos geneticamente semelhantes, neste caso
clínico em especial vêem ainda, solucionar a questão
levantada por alguns autores que é: informações sobre a
relação entre a cor do dente com idade, sexo e cor de pele
em africanos são limitadas. Podendo afetar a escolha de
dentes artificiais para pacientes negros completamente
desdentados3. Pois a comparação foi feita entre mãe e
filha (que são geneticamente semelhantes) onde ambas,
são de cor parda. E também a solução para o fato de que
fabricantes tendem a usar formas básicas na produção dos
moldes dentais e isso vem causando problemas nos di-
versos grupos raciais onde foi feita a comparação dos
dentes artificiais, que normalmente seguem padrões norte
americanos e europeus, com pacientes brasileiros, e viu
que, dentre as marcas utilizadas, nenhum segue os pa-
drões brasileiros, apresentando dentes artificiais, menores
do que o ideal4,7,14. E, já se sabe, que dentes menores do
que o ideal conferem uma aparência artificial à prótese2.
Então a comparação entre indivíduos geneticamente se-
melhantes, onde um é desdentado total e o outro apresenta
arcada completa e saudável, fornece medidas ideais, que
se não disponível o dente artificial de igual medida, ga-
rante pelo menos um dente de medida próxima, garan-
tindo o ar natural e estético da prótese, como visto no
presente trabalho.

A confecção de próteses totais é considerada por
muitos um processo técnico e rotineiro quando na ver-
dade não deveria ser, não atentando para o paciente como
um todo, deixando de lado muitas vezes aspectos sociais,
econômicos e culturais. Não percebendo que o problema
é muito maior do que a perda dentária em si, e esse pro-
blema faz com que o cirurgião dentista assuma papel de
médico, psicólogo, sociólogo, artista e técnico de labo-
ratório11. No primeiro contato é de suma importância o
entendimento da sua principal queixa, ouvindo atenta-
mente as explicações e expectativas quanto ao tratamento
reabilitador10. Na prática clínica contemporânea, os pa-
cientes estão cada vez mais, assumindo um papel ativo na
determinação de suas necessidades reais de tratamento,
afirmando suas expectativas e desejos15, para alcançar
tais metas veem se diversificando os procedimentos na
construção de próteses1. O conceito de estética é amplo e
as vezes subjetivo e o dentista não é totalmente livre para
criar, devendo, pois respeitar os limites mínimos impos-
tos pela natureza13 e também a conscientização do paci-
ente sobre esses limites na hora de atender as suas ex-
pectativas.  O método descrito no artigo foi proposto à
paciente após ouvir as expectativas do paciente, exame
clínico e traçado do seu perfil psicológico12.
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4. CONCLUSÃO
Após a realização desse trabalho, é possível sugerir

que o método alternativo proposto, comparando indiví-
duos geneticamente semelhantes, pode sim, ser um mé-
todo de escolha confiável, visto que nenhum método até
hoje se mostrou único e absoluto, e também visto que a
paciente mostrou-se extremamente de acordo, quando lhe
foi proposto, e muito satisfeita com o resultado alcança-
do.
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RESUMO
Durante anos o grande desafio da odontologia tem sido a
busca por métodos que reabilitem os pacientes de forma
menos traumática e eficaz do ponto de vista funcional e
estético. Nessa interface, os implantes dentários surgiram e
estão em pleno desenvolvimento tecnológico para garantir a
satisfação dos pacientes. Dessa forma, o objetivo deste
trabalho foi revisar a literatura sobre as superfícies de
implantes de titânio e sua capacidade de estimulo na
formação óssea, enfocando evidências científicas acerca das
alterações químicas e topográficas no contexto da
osseointegração.

PALAVRAS-CHAVE: Implante dentário, osseointegração,
propriedades químicas.

ABSTRACT
For years the big challenge of dentistry has been the search for
methods to rehabilitate patients less traumatic and effective
manner from a functional and aesthetic standpoint. In this in-
terface, dental implants are fully emerged and technological
development to ensure patient satisfaction. Thus, the aim of
this study was to review the literature on the surfaces of tita-
nium implants and their ability to stimulate bone formation,
focusing on scientific evidence about the chemical and topo-
graphical changes in the context of osseointegration.

KEYWORDS: Dental implant, osseointegration, chemical
properties.

1. INTRODUÇÃO
Restituir a saúde bucal do paciente mutilado pela

perda dentária sempre foi um grande desafio e mesmo
com a evolução das políticas preventivas em saúde bucal
se observa a crescente necessidade de reposição de

dentes perdidos, que tendencia a métodos cada vez mais
sofisticados. Em meio a esse cenário, surgiu a
implantologia como ciência, graças às constatações de
Branemark (1969)1 sobre a interação biomaterial-osso,
chamada de osseointegração.

Os implantes dentários são dispositivos de fixação ao
osso, que dependem de uma complexa interação entre
conjuntivo e oxido metálico, no processo denominado
osseointegração2, o qual está associado às respostas
celulares que resultam na formação de osso junto à
superfície dos implantes, a depender de fatores como:
estado do hospedeiro, técnica cirúrgica,
biocompatibilidade, desenho do implante, condições da
superfície e controle de cargas após a instalação3,4.

A superfície do implante vem recebendo uma maior
atenção, devido evidências que comprovem seu melhor
desempenho clínico frente a modificações.
Frequentemente se publica sobro o uso de tratamentos de
superficie em implantes para melhorar a resposta do
organismo e favorecer a formação óssea adequada para
suportar as cargas mastigatórias5. Baseado nisso, a
proposta deste estudo foi fazer um compilado de ideias
na forma de um levantamento bibliográfico sobre as
tendências atuais das superfícies dos implantes de titânio
e sua capacidade de estimulo a formação óssea.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo trata-se de uma revisão

bibliográfica realizada de forma sistemática, com artigos
cientificos indexados na Scielo, Medline e Lilacs entre
2000 e 2014, com as palavras-chave: Implante dentário
“Dental implant”, Osseointegração “Osseointegration”,
Propriedades químicas “Chemical Properties”.
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3. DISCUSSÃO
Nos primeiros 20 anos de experiência, a

biocompatibilidade do implante de titânio apoiou-se no
sucesso da osseointegração e dominou o pensamento
clínico. Subsequentemente, experiências com a
topografia de superfície e suas propriedades químicas
encorajaram novas considerações de melhorias na
formação óssea.

As características da superfície implicam no
complexo processo de osseointegração de diversas
formas. Vários trabalhos revelaram a natureza da
biocompatibilidade do implante de titânio
comercialmente puro e suas vantagens pragmáticas à
custa da camada de oxido de titânio (TiO2) e da baixa
sinalização inflamatória nas células adjacentes1.
Adicionalmente, o filme de TiO2 formado
espontaneamente, tem alta densidade, boa aderência ao
substrato, grande resistência à corrosão, estabilidade
térmica, baixa solubilidade e nenhuma toxicidade in vivo.
Porém, as propriedades desse óxido nativo não são as
melhores para garantir a resposta celular positivamente
integrativa, podendo a osseointegração durar de meses a
mais de um ano para se concretizar6.

Neste sentido, a ciência tem desenvolvido
mecanismos de otimização e controle da integração
óssea nos processos de usinagem e tratamentos
subsequentes, que determinam características da
superfície dos implantes, em especial: estrutura
eletrônica, cristalinidade, composição química,
propriedades quimico-mecânicas, além da capacidade
natural de formar fosfato de cálcio semelhante à apatita
sobre a superfície do óxido³.

Clínicamente é notavel a repercussão desses
tratamentos, expressos na forma de tecnologias que
objetivam: reduzir o tempo de carregamento após a
cirurgia, acelerar o crescimento e maturação óssea para
permitir o carregamento imediato, aumentar a
estabilidade primária, garantir o sucesso na aplicação em
osso com menor qualidade e quantidade, obter
crescimento ósseo diretamente na superfície do implante,
aumentar a área possível de osseointegração7. Nessa
interface relata-se1,4 que as mais importantes
propriedades de superfície, passíveis de modificação são
topografia, química, carga de superfície e molhabilidade.

Modificações na topografia, energia da superfície e
molhabilidade dos implantes, podem modificar a
resposta osteoblástica quanto ao número de células
adsorvidas na superfície, atividade da fosfatase alcalina e
osteocalcina, acelerando a osteogênese e
consequentemente a osseointegração e estabilidade
secundária4,8. Esses efeitos são potencializados quando
essas alterações cuminam no aumento da polaridade
desses dispositivos8.

A medida da estabilidade primária do implante com
morfologia de superfície rugosa e lisa foi estudada e

concluiu-se que implantes rugosos tem taxa de sucesso
significativamente mais alta9, talvez devido ao aumento
da camada de TiO2, disponível que é um dos fatores mais
importantes no processo de adesão e diferenciação
celular3. A superfície porosa tem sido considerada como
uma boa alternativa para revestimentos rugosos. Estes
são destinados a aperfeiçoar a resistência interfacial
material-osso, culminando na melhor fixação do
implante, graças à interdigitação do tecido ósseo ao
implante e o potencial aumento de adesão celular10. Uma
pesquisa avaliou a reparação óssea ao redor de implantes
de superfície porosa e rugosa, implantados em tíbia de
coelho, e concluiu que a superfície porosa contribuiu
mais para a osseointegração devido a sua maior
superfície de contato10. Adicionalmente, este tipo de
implante foi testado em um estudo retrospectivo com
Endopore por 9 anos de funcionamento, no qual foi
constatado uma taxa de sucesso de 97,5%11.

Existem numerosas classificações para as superfícies
dos implantes que levam em consideração os mais
diversos aspectos. Quanto a rugosidade superficial são
categorizadas em: minimamente rugosa (0.5-1 μm),
medianamente rugosa (1-2 μm) e rugosa (2-3 μm),
considerando-se lisa como sendo < 0.5 μm12. A
rugosidade entre 1-1,5 μm e diâmetro de 4 μm seriam
ideais com relação à capacidade de resistir à remoção
por cisalhamento13. Adicionalmente, quando a textura é
objeto de estudo, pode-se categorizar em: côncava
(tratamentos de adição como revestimento com HA e
spray de plasma de titânio) e convexa (tratamentos de
subtração como ataque ácido e jateamento)14.

Recentemente a nanotecnologia tornou-se tendência,
já que por meio de suas nanorrugosidades (1-100
nanômetros em ao menos uma das suas três dimensões)
facilita a osseointegração em escala nanométrica, à custa
do aumento considerável da área reativa para adesão
célular, proliferação e diferenciação15,16. Entretanto,
existem poucas pesquisas sobre a importância das
nanoestreturas na integração osso-implante, e os que
existem indicam que estes têm um impacto na
cicatrização óssea nos momentos inicias.

Potenciais desvantagens podem resultar da
rugosidade de superfície, dentre elas cita-se a maior taxa
de formação de biofilme e o aumento da
perimplantite17,18. Entretanto, um estudo comparou
superfícies moderadamente rugosas (tioblasted) e
superfícies minimamente rugosas (usinadas) em
pacientes acompanhados por até 12 anos, não sendo
encontradas diferenças entre os dois tipos de implantes
quanto à quantidade de osso, placa, cálculo, sangramento
e profundidade de sondagem18. Nesse contexto,
buscando elucidar essa problemática é necessário o
estudo e desenvolvimento de tecnologias de superfícies
que inibem ou reduzem a adesão bacteriana17,18.

Avaliou-se a rugosidade de superfície de implantes
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nanoestruturados, jateados e implantes SLA (superficie
tratada com jatos de areia e ataque ácido). A superfície
nanoestruturada mostrou valores de aspereza
estatisticamente mais altos que as duas outras superfícies,
com mais homogeneidade num arranjo de saliências e
depressões19. Um estudo comparativo analisou implantes
SLActive (mais hidrofílico que o SLA) entre 1,2-3,99
μm, e NanoTite (criado pela deposição de CaP cristais de
20-100nm), e não foram encontradas diferenças
estatísticas entre as superfícies, concluindo que
implantes rugosos e nanoestruturados induziram uma
resposta óssea similar após um período de 2, 4 e 8
semanas de implantação nas mandíbulas de cães20. É
importante ressaltar que em escala micro, a morfologia
da superfície dos implantes tratados e também a
interação do osso com os microporos e irregularidades
da superfície ainda não foram totalmente investigada21.

A Composição química da superfície do implante
também possui papel fundamental nos primeiros estágios
de formação óssea, sendo determinante no recrutamento
de células e proteínas da matriz extracelular, assim como
nas modificações estruturais subsequentes22.

As características químicas das superfícies dizem
respeito à energia de superfície e carga. Uma alta energia
de superfície representa melhor molhabilidade e maior
afinidade por adsorção, e isto determina se o biomaterial
é hidrofílico ou hidrofóbico. Em outras palavras,
implantes com alta energia de superfície devem
apresentar osseointegração mais forte, devido à melhor
adsorção das proteínas2,23 e melhor interação com fluidos
biológicos e células24.

Um estudo realizado em humanos comparou
superfícies moderadamente rugosas hidrofílicas e
hidrofóbicas quanto a que apresentava osseointegração
mais precoce, neste notou-se que o grau de
osseointegração em quatro semanas foi maior em
implantes com superfície hidrofílica25.

Idealmente, os agentes biomiméticos aplicados à
superfície de implantes devem possuir: (1) capacidade
de induzir diferenciação das célular especifica; (2) fácil
síntese ou produção; (3) capacidade de reabsorver em
resposta a ação osteogênica; (4) baixa ou menhuma
toxicidade; (5) estabilidade química até a colocação na
cavidade cirúrgica; e (6) bom custo-benefício. No
entanto, até o momento, nenhum dos materiais
disponíveis pode cumprir todos estes requisitos26.

Os processos de tratamentos de superfícies podem
ser divididos em métodos de adição e subtração. Este
pode ser representado por processos como: ataque ácido
da superfície e jateamento com óxidos ou areia, aquele
por adição de hidroxiapatita, aspersão térmica por
plasma, oxidação anódica, pó de titânio prensado à
superfície².

Implantes com propriedades biomiméticas, cujas
superfícies foram tratadas com biocerâmicas ou íons,

estão comercialmente disponíveis e tem demonstrado
maior velocidade de osseointegração23. Foi relatado que
o implante condicionado quimicamente apresentou uma
formação óssea mais precoce, constatando-se então que
a resposta celular pode ser positivamente afetada quando
diante de alterações químicas na superfície, talvez ate
operando acima dos efeitos topográficos27.

Seguindo a evidência da bioatividade, futuras
pesquisas podem identificar os fatores que podem
explicar as diferenças observadas em tratamentos
biomiméticos e de rugosidade superficial. A
problemática nesse caso é o uso de técnicas de
modificação de superfície isoladas, já que os tratamentos
biomiméticos geralmente levam a superficies mais
rugosas, gerando um viés e dificultando discernimento.

4. CONCLUSÃO

Ressalta-se a importância das propriedades da
superfície de implante na resposta biológica do receptor,
sob a dependência da qualidade das propriedades
mecânicas, topográficas e físico-químicas. Evidenciando
que a deposição óssea sobre os implantes ocorre
independentemente de serem polidas ou texturizadas.
Entretanto as superfícies texturizadas contribuem para o
maior contato osso-implante e neoformação óssea em
tempo hábil. Adicionalmente, deve-se ratificar que os
tratamentos químicos favorecem o prognóstico no
sentido de induzir a deposição óssea.
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RESUMO
Há mais de duas décadas atrás os carbapenêmicos eram
utilizados como último recurso no tratamento de entero-
bactérias multirresistentes a antibióticos. No entanto, a
partir da década passada, observamos a descoberta de en-
zimas capazes de degradar estes antibióticos, dentre elas a
que se destaca é a carbapenemase. A velocidade com que as
bactérias desenvolvem resistência aos antibióticos é maior
do que a velocidade com que novos fármacos são elabora-
dos. Portanto, este trabalho tem como objetivo uma sucinta
revisão bibliográfica sobre KPC focando na epidemiologia,
tratamento e diagnóstico. O perfil de resistência dos isola-
dos produtores de KPC tem como destaque a falsa sensibi-
lidade dos carbapenêmicos in vitro, já que todos apresen-
tam níveis relativamente baixos de resistência se compara-
do a outras drogas. Observa-se também que nenhum iso-
lado foi resistente a Polimixina B. A tigeciclina, que é um
bacteriostático, possui atividade contra a maioria das en-
terobacterias, incluindo as produtoras KPC. A maioria das
infecções ocorre em pacientes imunodeprimidos hospitali-
zados ou com dispositivos invasivos como cateter, sonda,
punção venosa periférica ou em outra situação que possa
favorecer a infecção bacteriana. O uso da PCR, em Tempo
Real, estabeleceu uma nova era no processamento de
amostras clínicas.

PALAVRAS-CHAVE: Antibióticos, Klebsiella pneumoniae,
resistência.

ABSTRACT
For more than two decades ago carbapenems were used as a
last resort in the treatment of multiresistant to antibiotics en-
terobacteria. However, from the last decade we see the discov-
ery of enzymes capable of degrading these antibiotics, among
them the one that stands out is the carbapenemase. The speed
with which bacteria develop resistance to antibiotics is higher
than the speed with which new drugs are developed. Therefore,
this work aims at a brief literature review on KPC focusing on
epidemiology, diagnosis and treatment. The resistance profile
of the isolates producing KPC is highlighted by false sensitivi-
ty of carbapenems in vitro, since all have relatively low levels

of resistance compared to other drugs. It is also observed that
no isolate was resistant to polymyxin B. Tigecycline, which is
bacteriostatic, has activity against most Enterobacteriaceae
including producing KPC. A most infections occur in immun-
ocompromised patients hospitalized depressed or invasive
devices such as catheters probe, peripheral or other situation
that may encourage bacterial infection venipuncture. The use
of PCR, Real-time, established a new era in processing clinical
samples.

KEYWORDS: Antibiotics, Klebsiella pneumoniae, re-
sistance.

1. INTRODUÇÃO
Há mais de duas décadas atrás os carbapenêmicos

eram utilizados como último recurso no tratamento de
enterobactérias multirresistentes a antibióticos1. No en-
tanto, a partir da década passada, observamos a desco-
berta de enzimas capazes de degradar estes antibióticos,
dentre elas a que se destaca é a carbapenemase. Esta
enzima de ocorrência mais comum na Klebsiella pneu-
moniae pode ser encontrada também em cepas de Kleb-
siella oxytoca, Enterobacter spp, Escherichia coli, Sal-
monella spp, Citrobacterfreundiie Serratiaspp2,3.

A primeira KPC (Klebsiella pneumoniae carbapene-
mase) foi detectada em um isolado do bacilo
Gram-negativo, Klebsiella pneumoniae, em 1996 no
leste dos Estados Unidos. Esta enzima é capaz hidrolisar
o anel β-lactâmico dos carbapenêmicos, com isso, ela
acaba também inativando outros anéis, como os dos
grupos da cefalosporina e penicilina. Outra peculiaridade
desta enzima é o seu gene, ele está localizado no plas-
mídeo gerando ampla difusão e transferência entre as
espécies bacterianas, causando resistência aos antibióti-
cos a um maior número de microrganismos1,2,3.

Esta disseminação dificulta o controle de epidemias e
preocupa os profissionais da área da saúde, pois o trata-
mento desta infecção é extremamente difícil, elevando as
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taxas de mortalidade, tornando imprescindível a vigilân-
cia microbiológica, juntamente com a ação de Controle
de Infecção Hospitalar (CCIH)1. Tornando-se, nos últi-
mos anos, um problema de saúde pública e preocupação
em todos os campos da saúde2.

A velocidade com que as bactérias desenvolvem re-
sistência aos antibióticos é maior do que a velocidade
com que novos fármacos são elaborados. Isto nos leva a
pensar que em breve não teremos mais antibióticos dis-
poníveis para o tratamento de determinadas infecções
bacterianas4.

De acordo com o sítio do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República do Brasil, no
Distrito Federal houve aumento no número de notifica-
ções de infecções de 426 casos em 2010 para 715 casos
em 2011, com 56 mortes neste último ano5.

E por isso é importante que entre profissionais de
saúde seja feito o uso correto e eficaz das medidas de
controle da infecção hospitalar, como também a consci-
entização da importância e necessidade do uso prudente
de antibióticos como medida para minimizar a emergên-
cia de bactérias antibiótico-resistentes6.

A confirmação do diagnóstico se dá por meio de um
exame laboratorial, PCR em Tempo Real para o gene
blaKPC mostrou ser um excelente método para detecção
da sensibilidade reduzida aos carbapenêmicos em Ente-
robactérias7.

Portanto, este trabalho tem como objetivo uma su-
cinta revisão bibliográfica sobre KPC focando na epi-
demiologia, tratamento e diagnóstico.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Estudo de revisão bibliográfica com produção aca-

dêmica, que tem como tema: Klebsiella pneumoniae
Carbapenemase: um problema sem solução? Informa-
ções obtidas através de dados científicos utilizando 29
referências, abrangendo a área de interesse do artigo em
questão.

3. RESULTADOS

Epidemiologia
Em 2003, foram isoladas quatro cepas de K. pneu-

moniae no nordeste dos EUA. Estas β-lactamases foram
denominadas KPC-2 e se mostraram sensíveis ao imipe-
nem e meropenem, em contraste a KPC da Carolina do
Norte, resistente aos dois antibióticos. Além disso, as
quatro cepas de K.pneumoniae eram totalmente resisten-
tes ao ertapenem8,9 . E também há descrito na literatura
um isolado de Klebsiella oxytoca demonstrando resis-
tência ao imipenem, meropenem, aztreonam e cefalos-
porinas de amplo-espectro. Esta cepa também apresen-
tava a β-lactamase KPC-2 e, ao contrário do primeiro
isolado de K.pneumoniae relatado, não foram detectadas

alterações nas purinas10.
Em 2004 ocorreu o primeiro relato de um surto de

Klebsiella pneumoniae produtora de KPC-3, em Nova
York, também no nordeste dos Estados Unidos. E estes
casos foram observados de 2000 a 2001. Infectaram 24
pacientes de unidades de terapia intensiva (UTI) de um
mesmo hospital. As infecções variavam de secreções
respiratórias a urina e sangue, levando as suspeitas de
contaminação do cateter de Foley11.

Em 2005, um estudo realizado em 2 hospitais do
Brooklin, Nova York, observou surtos rápidos de cepas
resistentes aos carbapenemicos envolvendo 58 pacientes,
com mortalidade de 47%. A maioria desses isolados
provaram ser diferentes por técnica molecular (ribotipa-
gem) o que indica disseminação clonal12.

Na China em 2008, 9 isolados de K. pneumoniae,
provenientes da UTI de um hospital, apresentaram re-
sultados similares de sensibilidade frente aos antibióti-
cos13.

No Brasil tivemos os primeiros relatos no Recife e no
Rio de Janeiro em 2009, onde foram constatados 4 iso-
lados KPC de pacientes internados na UTI de alguns
hospitais14.

Em 2010, Klebsiella pneumoniae carbapene-
mase,causou 18 mortes no Distrito Federal, com 183
contaminados, sendo também reconhecidos casos
na Paraíba, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Rio Grande do Sul e Paraná 6 . Com isto ocorreu
alarde em várias partes do Brasil. Segundo dados do
Ministério da Saúde, no Distrito Federal foram feitas
187 notificações de infecção nesse mesmo ano, sendo
registrados 18 óbitos. Em São Paulo, o Hospital das Clí-
nicas registrou 70 casos desde 200815.

O Hospital Universitário de Londrina, na região nor-
te do Paraná, anunciou o fechamento de uma UTI da
instituição. E o motivo é a contaminação de seis pacien-
tes pela superbactéria (KPC). Londrina é a cidade para-
naense com maior número de casos de superbactéria.
Foram 340 pacientes contaminados somente no municí-
pio e 357 no Paraná inteiro16.

Tratamento
De acordo com a Organização Mundial de Saúde

(OMS), mais de 50% das prescrições de antibióticos no
mundo são inadequadas17. As cepas de K. pneumoniae
em questão apresentavam resistência ou sensibilidade
reduzida ao imipenem e meropenem18. E alguns isolados
que indicam resistência são suspeitos de serem produto-
res de carbapenemases12.

Em hospitais particulares 71% dos isolados apresen-
taram KPC. E a falsa sensibilidade in vitro aos carbape-
nêmicos poderia explicar os episódios de várias tentati-
vas de controle de muitas infecções hospitalares12,19. O
quanto mais rápida é descoberta a bactéria, o tratamento
com antibiótico adequado tem se mostrado de maior
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importância na determinação do prognostico de pacien-
tes com infecções sistêmicas evoluindo para melhora20.

Perfil de resistência dos isolados produtores de KPC
tem como destaque a falsa sensibilidade dos carbapenê-
micos in vitro, já que todos apresentam níveis relativa-
mente baixos de resistência se comparado a outras dro-
gas. Observa-se também que nenhum isolado foi resis-
tente a Polimixina B sendo uma das opções terapêuti-
cas21. A tigeciclina, que e um bacteriostático, possui ati-
vidade contra a maioria das enterobactérias, incluindo as
produtoras KPC. Entretanto, seus níveis séricos baixos
devem ser levados em consideração no tratamento de
bacteremias. O uso depolimixinas tem causado êxito na
maioria dos tratamentos, entretanto a resistência a essa
classe de antibióticos também já foi relatado22.

O Hospital das Clínicas de São Paulo investigou o
efeito do ozônio em dez bactérias, incluindo as produto-
ras de KPC, e concluiu que essa substância pode des-
truí-las por meio de corrosão de suas membranas. Esse
gás há tempo vem sendo usado com sucesso
em infecções bacterianas23.

A prevenção é a arma principal no combate a KPC, já
que o tratamento é difícil devido sua alta resistência a
antimicrobianos. Desta forma, médicos e enfermeiros
devem tomar certos cuidados quanto à higienização das
mãos, assim como os visitantes, além de utilizar luvas e
máscaras para uma prevenção mais efetiva. O isolamen-
to de pacientes com suspeita de contaminação e preocu-
pação com a limpeza dos locais é outra questão impor-
tante para evitar a disseminação da bactéria com expres-
são do fenótipo KPC nas unidades de tratamento inten-
sivo ou nos locais de atendimento do pronto-socorro24.

Por tanto é necessário à conscientização da popula-
ção, que a principal arma contra a Klebsiella pneumoni-
ae (KPC) é a prevenção. A fim de reduzir o índice de
infecções e mortalidade9.

Diagnóstico
A maioria das infecções associadas à enterobactérias

produtora da enzima carbapenemase ocorre em pacientes
imunodeprimidos hospitalizados ou com dispositivos
invasivos como cateter, sonda, punção venosa periférica
ou em outra situação que possa favorecer a infecção
bacteriana25.

Alguns isolados KPC positivos, principalmente os de
Klebsiella pneumoniae positivaram para o teste de Hod-
ge Modificado, a presença de produção de KPC nestes
isolados foi confirmada pela presença do gene blaKPC
por técnicas moleculares26.

O teste de Hodge é considerado positivo quando
houver um alargamento da área de crescimento bacteri-
ano na inserção com o limite externo do halo de inibição
dos carbapenêmicos, sendo que o teste de Hodge modi-
ficado tem apresentado sensibilidade e especificidade
para confirmação de carbapenemases27.

O uso da PCR em Tempo Real estabeleceu uma nova
era no processamento de amostras clínicas.  A introdu-
ção de um novo método de diagnóstico em laboratório
clínico requer uma validação analítica e clínica, para
garantir maior confiabilidade ao protocolo de escolha, e
assim, impedir a interpretação duvidosa dos resultados7.

Teste com disco de ácido borônico tem por objetivo
demonstrar a habilidade em detectar a produção de KPC,
já que o ácido boronico e um inibidor da atividade da
enzima KPC. O teste consiste em inocular em Muel-
ler-Hinton discos com diferentes beta-lactamicos (imi-
penem, meropenem, ertapenem,cefepime, aztreonam,
ceftazidima e outros) com ou sem 400 microgramas de
ácido borônico no ágar. O teste e considerado positivo
quando a zona de diâmetro ao redor do disco contendo o
antibiótico combinado com o ácido borônico for maior
ou igual a 5 mm em comparação ao disco contendo so-
mente o antibiótico28.

Quando a identificação completa da espécie de Kleb-
siella não for possível por testes bioquímicos tradicio-
nais, podem ser utilizados métodos alternativos, como
resistência intrínseca das espécies conhecidas e produção
de β-lactamases 21. Pois a resistência aos antibióticos
β-lactâmicos pode ser resultado também de modificações
do alvo do antibiótico, impermeabilidade da membrana
citoplasmática, existência de proteínas de fluxo ou por
inativação enzimática do antibiótico29.

4. CONCLUSÃO

Com base nos dados obtidos nesta pesquisa biblio-
gráfica, podemos observar que a Klebsiella pneumoniae
se tornou um surto mundial, primeiramente atingindo os
Estados Unidos em 2004, seguido da China em 2008, e
por fim o Brasil em 2009, que só vem a aumentar com o
decorrer do tempo.

Podendo constatar que o quanto mais rápido a des-
coberta da infecção pela bactéria produtora de carbape-
namase, mais eficaz será o tratamento com antibiótico
adequado. Tendo como principais antibióticos para o
tratamento, a polimixa B e tigeciclina apesar de já haver
casos de resistência aos mesmos. Sendo que a prevenção
é a principal armar ao combate desta bactéria.

Para melhor diagnóstico são realizados testes de PCR,
Hodge e de disco de ácido borônico que garante uma
maior confiabilidade do resultado.
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RESUMO
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, causada pela
Mycobacterium leprae, de lenta evolução. É transmitida através
do contato com pacientes multibacilares e pode se manifestar
através de sinais e sintomas dermatológicos e neurológicos
como lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente na
região dos olhos, mãos e pés. A característica principal da do-
ença é o comprometimento dos nervos periféricos o que pode
gerar além de uma incapacidade física e funcional, problemas
psicossociais e até mesmo deformidades. O diagnóstico se dá
através do exame clínico da lesão, mostrando alteração da
sensibilidade, acometimento com espessamento neural e/ou
baciloscopia positiva. Trata-se a hanseníase com o objetivo de
curar o paciente, e interromper a transmissão para outras
pessoas e esse se dá através de uma poliquimioterapia e acom-
panhamento com especialistas. A importância de um trata-
mento precoce se dá devido à hanseníase causar um sofrimento
que ultrapassa a dor e o mal-estar estritamente vinculados ao
prejuízo físico, com grande impacto social e psicológico.

PALAVRAS-CHAVE: Hanseníase, Mycobacterium leprae.
Micobacteriose, lepra

ABSTRACT
Leprosy is an infectious disease caused by Mycobacterium leprae,
slow evolution. It is transmitted through contact with multibacil-
lary patients and can manifest as dermatological and neurological
signs and symptoms such as skin lesions and peripheral nerves,
especially around the eyes, hands and feet. The main feature of the
disease is the involvement of the peripheral nerves which can gen-
erate beyond a physical and functional disability, psychosocial
problems and even deformities. The diagnosis is through clinical
examination of the lesion, showing altered sensitivity, neural in-
volvement with thickening and / or positive smear. The aim of

leprosy treatment is the patients use and interrupts transmission to
others and this occurs through a multidrug therapy and follow-up
with specialists. The importance of early treatment is due to lepro-
sy cause pain beyond pain and malaise strictly linked to physical
damage, with great social and psychological impact.

KEYWORDS: Leprosy, mycobacterium leprae, mycobacterio-
sis.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, saúde é considerada um conceito amplo,

que engloba aspectos sociais e pessoais, e não somente a
capacidade individual física ou condições biológicas1.
Dentre as doenças infectocontagiosas consideradas como
um problema de saúde pública no país, a hanseníase se
destaca em um lugar importante, apresentando uma pre-
valência em torno de 6,4 casos para 10.000 habitantes,
colocando o Brasil em segundo lugar mundial em nú-
meros de casos, sendo superado apenas pela Índia2,3. É
considerada um sério problema de Saúde Pública devido
aos transtornos tanto emocionais quanto sociais que
acarreta para o doente e sua família4.

Cerca de 94% dos casos notificados na América e
ainda 94% dos novos diagnosticados estão no Brasil 5.

As dificuldades no seu diagnóstico são representadas
pelo longo período de incubação do bacilo, seus sinais e
seus sintomas insidiosos, e ainda, as deficiências opera-
cionais nos programas de controle6.

A hanseníase é uma doença causada pelo Mycobac-
terium leprae, que se manifesta, principalmente, através
de sinais e sintomas dermato-neurológico. É transmitida
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de pessoa para pessoa através do contato próximo e pro-
longado com pacientes sem tratamento1,3.

Sua alta morbidade está associada ao acometimento
neural, que pode levar a incapacidades físicas perma-
nentes e deformidades, o que geram, muitas vezes,
comportamentos de rejeição e discriminação da socie-
dade contra o paciente1.

Essa combinação entre preconceito social, limitação
funcional e sofrimento humano associados com a hanse-
níase podem explicar, ao menos em parte, porque a do-
ença é tão temida, as vezes, até mais do que outras do-
enças fatais. Nesse sentido, esse estudo tem como obje-
tivo caracterizar a importância do diagnóstico precoce da
hanseníase, principalmente no que se refere ao acometi-
mento neural, visando dessa forma, evitar futuras seque-
las e melhor qualidade de vida aos pacientes acometidos.

2. MATERIAL E MÉTODOS
A revisão bibliográfica foi feita a partir da busca por

artigos nos bancos de dados Scielo, Pubmed e Lilacs que
continham relatos ou descrições sobre abordagens diag-
nósticas da Hanseníase.
Como palavras-chave foram utilizadas para a pesquisa
“Hanseníase”, “Mycobaterium leprae”, “Micobacteri-
ose”, “Lepra”. A partir dos artigos obtidos selecionamos
os de maior relevância para o trabalho correspondente ao
período entre 2001 a 2014.

3. DESENVOLVIMENTO
A hanseníase caracteriza-se como uma doença gra-

nulomatosa, infecto-contagiosa de evolução crônica e
lenta, que acomete preferencialmente indivíduos adultos,
cujas apresentações possuem predominância pela pele
e/ou nervos periféricos7,8. Apresenta como agente etio-
lógico o Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, um
parasita intracelular obrigatório, com tropismo por célu-
las cutâneas e dos nervos periféricos6,9.

Trata-se de uma doença de apresentação focal, ou
seja, sua distribuição é restrita a espaços e ligados a fa-
tores ambientais, individuais, socioeconômicos e cultu-
rais. Nas residências onde vivem os pacientes com han-
seníase, esse pequeno espaço favorece a transmissão do
bacilo aos contatos expostos, por um período mínimo de
3 meses até cinco anos antes do diagnóstico, que no caso,
são os núcleos familiares ou pessoas do convívio famili-
ar, dessa forma apresentando um maior risco de contraí-
rem a doença10 .

Quando não investigado os contatos do paciente,
pressupõe a perda de um diagnóstico precoce, mantendo
a presença do bacilo dentro nesse espaço focal e assim
aumentando a incidência da doença10.

A sua transmissão se dá pelo contato interpessoal de
indivíduos acometidos e sem tratamento com aqueles

susceptíveis 6. A principal via de transmissão e porta de
entrada do parasita é através das vias aéreas superiores.
No entanto, esse patógeno apresenta uma alta taxa de
infectividade, mas uma baixa de patogenicidade, ou seja,
ele infecta muitos indivíduos, porém nem todos9,11.

A hanseníase apresenta um amplo espectro de mani-
festações clínicas, cujo diagnóstico principal, baseia-se
na presença de lesões de pele com perda da sensibilidade
e espessamento neural. Esse amplo espectro de manifes-
tações clínicas, está ligado aos diferentes níveis de res-
posta imune celular que o indivíduo desenvolve frente à
infecção pelo M. leprae12.

De acordo com os estudos dos pesquisadores Ridley
e Jopling, foi criado um sistema de classificação da do-
ença se baseando nos achados histopatológicos e no ní-
vel de imunidade celular que o paciente contaminado
apresentava e dessa forma estabeleceram cinco grupos,
dois polares e três intermediários. Em um grupo polar
ficou os pacientes que apresentaram vigorosa resposta
imune celular ao bacilo e que consequentemente limita-
vam a doença a poucas e bem definidas lesões ou tron-
cos nervosos, sendo este o polo tuberculóide13.

No outro grupo polar, o virchowiano, era caracteri-
zado por pacientes que com ausência de imunidade ce-
lular específica, que apresentavam uma proliferação in-
controlável de bacilos, com muitas lesões e infiltração
extensa de pele e nervos13.

O grupo dos intermediários era representado por pa-
cientes que eram imunologicamente instáveis, variando
de polo, ora para o tuberculoide, com imunidade celular
eficaz e baixa carga bacilar, ora para o outro, com au-
mento da carga bacilar e alto título de anticorpos. Se-
gundo essa classificação, a forma indeterminada incluía
os casos que não se enquadravam em nenhum dos cinco
grupos13.

Em relação ao tipo de resposta imunológica, a forma
tuberculoide desenvolve a reposta do tipo celular (Th1),
ao contrário, da forma virchowiana que direciona a sua
imunidade para o tipo humoral (Th2)14.

Sendo assim, a partir de uma resposta imunológica
competente, o paciente evolui para a forma clínica loca-
lizada e não contagiosa da doença (forma paucibacilar
ou tuberculoide), o contrário ocorre quando a competên-
cia do sistema imunológico falha, desenvolvendo assim
uma forma difusa e contagiosa da afecção (forma multi-
bacilar ou virchowiana)15,16,17. Dessa forma, a apresen-
tação da forma paucibacilar é a de uma doença mais
branda, caracterizada pelo aparecimento de até cinco
lesões de pele do tipo hipocrômica (avermelhadas ou
pálidas), com perda da sensibilidade nessa área. Já a
forma multibacilar leva ao surgimento de um número
maior de lesões de pele (mais de cinco), assim como,
nódulos, espessamento da derme ou infiltração cutânea,
placas e, em alguns casos ocorre ainda o acometimento
da mucosa nasal, desenvolvendo sintomas como con-
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gestão nasal e epistaxe15.  O quadro neurológico aco-
mete os nervos periféricos, atingindo desde as termina-
ções na derme até os troncos nervosos, comprometendo
fibras nervosas sensitivas, autonômicas e motoras, ca-
racterizando uma neuropatia mista. As sensibilidades
alteradas são a térmica, dolorosa e a táctil13.

Essas duas formas de apresentações, paucibacilar e
multibacilar são importantes tanto no diagnóstico quanto
no tratamento. A primeira apresenta a baciloscopia posi-
tiva, imunidade celular preservada e o teste de Mitsuda
positivo, enquanto, na segunda a imunidade específica
ao bacilo encontra-se reduzida ou ausente e a bacilosco-
pia positiva16.

É característico o longo período de incubação que a
hanseníase apresenta. No entanto, durante esse período,
já começam a se desenvolver distúrbios e alterações
neurológicas de leve intensidade18. O número e a gravi-
dade dos nervos periféricos acometidos durante a evolu-
ção da hanseníase pode variar, de acordo com a reposta
imunológica inerente a cada paciente. A neuropatia de-
corre, principalmente, de um processo inflamatório dos
nervos periféricos e, a sua intensidade, distribuição e
extensão dependem da forma clínica, da fase evolutiva
em que a doença se encontra e ainda dos fenômenos de
agudização durante os episódios reacionais19. A neurite
causada pela hanseníase pode ser decorrente tanto da
lesão do nervo pelo bacilo, quanto pela reação do orga-
nismo ao bacilo, ou ainda, por ambas9. As fibras finas
amielínicas ou as pouco mielinizadas são as mais vulne-
ráveis ao dano que o infiltrado inflamatório induzido
pelo Mycobacterium leprae provoca. Os nervos perifé-
ricos podem ser atingidos separados ou conjuntamente
nas suas porções motora, sensitiva e autonômica20.

Ao se alojar nos nervos periféricos o bacilo pode
provocar ulcerações nas plantas dos pés e nas mãos,
alopecia, inclusive na sobrancelha e cílios e perda da
sensibilidade nas extremidades, frequentemente nas
mãos, pés e olhos21,22. Outros sintomas relacionados in-
cluem dor e espessamento dos nervos periféricos, perda
da força nos músculos inervados acometidos, principal-
mente nos membros inferiores e superiores e nas pálpe-
bras9.

A manifestação da neurite frequente é por meio de
um processo agudo, com sintoma de dor intensa e a pre-
sença de edema. Inicialmente o comprometimento fun-
cional do nervo não é por vezes evidente, no entanto, ao
tornar-se crônica, esse comprometimento passa a se ma-
nifestar através da perda da capacidade de suar, o que
desencadeia o ressecamento da pele. A perda da sensibi-
lidade leva à dormência e a perda da força muscular de-
sencadeia paralisia nas áreas inervadas pelos nervos
acometidos. Uma vez não instituído o tratamento, esse
acometimento neural pode provocar incapacidades e
deformidades9. Estima-se que 25% das pessoas com
hanseníase possuem deficiências, segundo os dados da

Organização Mundial de Saúde (OMS). Espera-se que
em 2020, cerca de um milhão de pessoas sejam afetadas
pela hanseníase e que vivam com algum tipo de incapa-
cidade22.

As incapacidades são classificadas, de acordo com o
Ministério da Saúde em grau I e II. O grau I ocorre
quando há perda da sensibilidade protetora, tanto dos
olhos como dos membros superiores e inferiores. No
grau II, o paciente pode apresentar lagoftalmo e/ou ec-
trópio, triquíase, opacidade corneana central, acuidade
visual menor que 0,1 ou incapacidade de contar dedos a
6m. Pode apresentar também, nas mãos, lesões tróficas
ou traumáticas, garras, reabsorção ou mão caída. Nos
pés, pode apresentar igualmente lesões tróficas ou trau-
máticas, garras, reabsorção e também pé caído e contra-
turas do tornozelo3.

Para fins de tratamento, a OMS utiliza-se da classifi-
cação em pacientes paucibacilares e pacientes multiba-
cilares. O tratamento é feito por meio dos esquemas de
poliquimioterapia com três antibióticos, Dapsona, Ri-
fampicina e Clofazimina. Para pacientes paucibacilares,
a duração do tratamento é de seis meses e é composto
por Rifampicina (RFM): dose mensal de 600 mg (2 cáp-
sulas de 300 mg) com administração supervisionada e
Dapsona (DDS): dose mensal de 100 mg supervisionada
e dose diária de 100 mg autoadministrada. Para os paci-
entes multibacilares, a duração do tratamento é de 12
meses, com Rifampicina (RFM): dose mensal de 600 mg
(2 cápsulas de 300 mg) com administração supervisio-
nada; Dapsona (DDS): dose mensal de 100 mg supervi-
sionada e uma dose diária de 100 mg autoadministrada e
Clofazimina (CFZ): dose mensal de 300 mg (3 cápsulas
de 100mg) com administração supervisionada e uma
dose diária de 50 mg autoadministrada13.

A hanseníase pode ainda, durante seu curso ou até
mesmo após a cura, apresentar reações. Há dois tipos de
reações a do tipo 1 e a do tipo 2, caracterizando a tipo 1,
pacientes com algum grau de imunidade celular, como
os tuberculoides e dimorfos (resposta do tipo Th1), e as
do tipo 2, mediadas por anticorpos, ocorrem nos vircho-
wianos e também em alguns dimorfos (resposta do tipo
Th2). Sendo a manifestação clinica mais frequente do
tipo 2, o eritema nodoso hansênico13.

Ao longo de muito tempo, as estratégias de enfren-
tamento para a doença foram baseadas em isolamentos
compulsórios e exclusão social, levando a um processo
de construção de estigmas que afetavam negativamente a
qualidade de vida das pessoas, o que ainda ocorre hoje23.

De acordo com a literatura, observou-se que quanto
mais velho o paciente, maiores eram as dificuldades para
a socialização, e essas dificuldades estavam ligadas di-
retamente à história de preconceito aos pacientes doentes
e as perdas e deficiências por partes deste que influenci-
avam negativamente em sua vida diária, considerando
que a doença apresenta um potencial risco de levar a



Godinho et al. / Braz. J. Surg. Clin. Res. V.9,n.1,pp.49-53 (Dez 2014 - Fev 2015)

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

deformidades e de afetar principalmente uma população
economicamente ativa1,24.

Pacientes portadores de hanseníase são tratados em
centros municipais de saúde e hospitais estaduais, hos-
pitais, unidades básicas de saúde e as ex-colônias só
aceitam pacientes com deficiências graves ou problemas
sociais24,25.

4. CONCLUSÃO

As características epidemiológicas da hanseníase tem
sido motivo para numerosos estudos nas últimas décadas,
objetivando compreender não só os fatores que contri-
buem para a manutenção da endemia como também es-
tabelecer novas estratégias no controle da doença que é
um considerável problema de saúde pública, evitando
assim que o diagnóstico da doença seja tardio e que o
paciente chegue a um estado avançado com presença de
sequelas irreversíveis que podem modificar sua funcio-
nalidade no dia a dia.
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RESUMO
A obesidade se associa a inúmeros riscos e complicações para
a saúde, como as doenças cardiovasculares e o diabetes. Uma
alimentação pobre em frutas, legumes e verduras, com eleva-
do consumo de gorduras saturadas, carboidratos simples e
álcool atrelado ao sedentarismo é fator predisponente às disli-
pidemias e doença arteriais coronarianas, aliado à predispo-
sição genética. O desenvolvimento da obesidade torna-se cada
vez mais precoce, sendo considerado um problema de saúde
pública com tendência à perpetuação em todas as fases da
vida do indivíduo. O diagnóstico de obesidade é clínico e se faz
por meio da história clínica-nutricional, exame físico minuci-
oso, e medidas antropométricas. As formas de tratamento vão
desde a dietoterapia e exercícios físicos regulares até medica-
mentos, como o orlistate e fitoterápicos, além de terapias al-
ternativas, como o chá verde. Já a cirurgia bariátrica visa
reduzir o peso do paciente e tratar as doenças relacionadas ou
agravadas pela obesidade, tendo estes parâmetros de indica-
ção específicos. Tendo em vista a importância do tema, o pre-
sente trabalho tem por objetivo discorrer sobre a obesidade e
potenciais tratamentos na atualidade. Descobertas atuais,
especialmente aquelas que cercam a leptina adipocitária e a
grelina gástrica, determinam caminhos futuros para a pes-
quisa que visa controlar a obesidade, especialmente no que diz
respeito à nutrição e metabolismo, representando preâmbulos
das possíveis abordagens terapêuticas no tratamento da obe-
sidade. A atuação em nível de atenção primária preventiva na
obesidade infantil representa a estratégia prioritária no con-
trole do que é considerado um desequilíbrio nutricional. Há
prima necessidade de pesquisas que visem a elucidação de
terapêuticas farmacológicas eficientes. Uma dieta balanceada
ajuda não só na manutenção ponderal, quanto no balanço
negativo e perda de peso. Mais estudos acerca de fármacos
antiobesidade são necessários, haja vista crescer exponencial-
mente a obesidade em todas as faixas etárias, agregando inú-
meras comorbidades.

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, drogas antiobesidade,
cirurgia bariátrica.

ABSTRACT
Obesity is associated with numerous risks and health complica-
tions such as cardiovascular diseases and diabetes. A diet low in
fruits and vegetables, with high consumption of saturated fats,
simple carbohydrates and alcohol linked to sedentary lifestyle is a
predisposing with dyslipidemia and coronary artery disease, cou-

pled with genetic predisposition factor. The development of obe-
sity becomes increasingly early, being considered a public health
problem with a tendency to perpetuate at all stages of life of the
individual. The obesity diagnosis is clinical and is made by clini-
cal and nutritional history, physical examination, and anthropo-
metric measures. Treatment options range from dietotetherapy and
regular exercise to medications such as orlistat and herbal and
alternative therapies such as green tea. The bariatric surgery aims
to reduce the weight of the patient and treat related diseases or
aggravated by obesity, the latter parameters specific indication.
Given the importance of this issue, this paper aims at discussing
obesity and potential treatments today. Current findings, especial-
ly those that surrounding the adipocyte leptin and ghrelin gastric
determine future avenues of research that aims to control obesity,
especially with regard to nutrition and metabolism, representing
the preambles of possible therapeutic approaches in the treatment
of obesity. The performance level of preventive primary care in
childhood obesity is a priority strategy in control of what is con-
sidered a nutritional imbalance. There is need for material re-
search aimed at elucidating effective drug therapies. A balanced
diet not only helps in weight maintenance, as the negative balance
and weight loss, More studies on anti -obesity drugs are needed,
given growing exponentially obesity in all age groups, adding
numerous comorbidities .

KEYWORDS: Obesity, anti-obesity, bariatric surgery.

1. INTRODUÇÃO

A obesidade, uma doença crônica, complexa e epi-
genética, pode ser definida como o aumento do arma-
zenamento de tecido adiposo no organismo, se associa a
inúmeros riscos para a saúde, em detrimento de inúme-
ras complicações metabólicas correlacionadas a tal
morbidade, cujo enfoque principal paira sobre as doen-
ças de cunho cardiovascular e o diabetes. Riscos mar-
cantes à saúde podem ser percebidos à somatória de
dados como o Índice de Massa Corporal (IMC), o taba-
gismo, a hipertensão, a dislipidemia. A má-alimentação,
com escassez de frutas, legumes e verduras, e alto con-
sumo de gorduras saturadas, carboidratos simples e ál-
cool, além do sedentarismo, são fatores que podem levar
à doença arterial coronariana, especialmente se existe
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predisposição genética1,2,3.
Fatores emocionais (ansiedade, estresse, a culpa e a

preocupação, traumas e medo, a tristeza, frustração e
raiva), motivam tanto a fadiga física, como algias e
alergias, dificultando o tratamento da obesidade4. Os
meios terapêuticos disponíveis para tal enfermidade
englobam as mudanças no estilo de vida, com reeduca-
ção alimentar e atividade física regular, redução de peso,
somado ao apoio medicamentoso dos fármacos an-
ti-obesidade, e a cirurgia bariátrica5,6,7.

Almejam-se pesquisas inovadoras que tangenciem
uma abordagem dinâmica da obesidade, por meio da
atualização continuada dos consensos e diretrizes, com
o intuito de guiar os profissionais da saúde para o aten-
dimento ao paciente obeso nacionalmente, sem focar na
individualização dos mesmos8.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão bibliográfica com o obje-

tivo de abordar a obesidade e terapêuticas existentes na
atualidade, nas bases de dados Pubmed, LiLACS e Sci-
ELO, tendo como palavras-chave: obesidade, drogas
antiobesidade, cirurgia bariátrica. Foram selecionados e
revisados os artigos de maior relevância corresponden-
tes ao período entre 2000 a 2014, conforme sua relevân-
cia para o presente estudo.

3. DESENVOLVIMENTO
A conjectura atual remete à globalização e formata-

ção dos padrões de vida, que determinam alterações e
inadequações alimentares globais, com evidente seden-
tarismo. O Brasil e demais países em desenvolvimento
permeiam um período de transição epidemiológica, com
nítida mudança no perfil concernente à saúde pública,
com preponderância das doenças crônico-degenerativas
e permanência não resolutiva das doenças infectoconta-
giosas. Tal trajetória apresenta-se concomitante às mo-
dificações observadas em nível demográfi-
co-nutricionais, sendo que a desnutrição se abrevia en-
quanto a obesidade se ergue a proporções consideradas
epidêmicas9.

O incremento da obesidade torna-se cada vez mais
precoce, sendo considerado um problema de saúde pú-
blica com tendência à perpetuação em todas as fases da
vida do indivíduo. Em infantes menores de cinco anos,
no estado de São Paulo, a prevalência da obesidade foi
de 6,6%. A obesidade infantil traz consequências em
curto e longo prazo, o que destaca a importância da
prevenção desde o nascimento, visto que os hábitos
alimentares são fomentados na tenra infância, e uma vez
acostumados à grande quantidade de açúcar ou sal, a
tendência da criança é não aceitar outros meios de pre-

paração dos alimentos9.
O consumo de alimentos com elevada densidade

energética declina a qualidade alimentar, originando
acréscimo ponderal e ingestão insuficiente de micronu-
trientes, o que pode desencadeada pela baixa renda fa-
miliar. A alteração no padrão de consumo alimentar vem
ditada pela mídia, indústria alimentícia e redes de “fast
food”, com incorporação de alimentos com sabor mar-
cante, acessíveis, em quantidades exageradas, com
concomitante redução da atividade física e do lazer ati-
vo (substituída pela televisão e “games”), favorecendo o
sedentarismo e ganho ponderal10,11.

A elevação do sobrepeso e obesidade na infância se
associa a complicações cardiovasculares, pulmonares,
metabólicas, ortopédicas e psicológicas, além de se ligar
a certos tipos de câncer na idade adulta. O desmame
precoce, a iniciação de alimentos complementares ina-
dequados, as fórmulas lácteas inadequadamente prepa-
radas, distúrbios da conduta alimentar e relação familiar
imprópria são fatores de risco para a obesidade não en-
dógena na infância9,12,13,14.

Os adipócitos sintetizam substâncias como a adipo-
nectina, os glicocorticoides, o TNF (Fator de necrose
tumoral alfa), hormônios sexuais, interleucina 6 (IL- 6)
e leptina, os quais agem no metabolismo. A leptina é
uma proteína a qual atua no controle da ingestão ali-
mentar, no sistema nervoso central derivando uma re-
dução da ingestão alimentar e elevação do gasto energé-
tico. A leptina atenua o apetite pela inibição da síntese
de neuropeptídeos (neuropeptídeo Y), e aumento da
expressão de neuropeptídeos anorexígenos (hormônio
estimulante de α-melanócito, α-MSH; hormônio libera-
dor de corticotropina, CRH)15.

Um hormônio gastrointestinal denominado grelina se
mostrou responsável por elevar a secreção do hormônio
do crescimento (GH), sendo sintetizado pelas células
oxínticas gástricas e células do trato gastrointestinal, e
em quantidades mínimas, no coração, sistema nervoso
central, rins, placenta, com função sinalizadora hipo-
talâmica na regulação da ingestão alimentar e balanço
energético, aparentemente envolto no estímulo inicial da
refeição. Possui níveis elevados durante o jejum pro-
longado e hipoglicemia, com rebaixamento pós-prandial
ou glicose endovenosa15.

Outros hormônios orexígenos são o MCH (hormônio
concentrador de melanina), as orexinas A e B e a AGRP
(proteína relacionada ao gene Agouti - antagonista dos
receptores MC3 e MC4 - melanocortina 3 e 4). Já entre
os neuropeptídeos anorexígenos, podem ser menciona-
dos o MSH (hormônio melanócito-estimulante), o CRH
(hormônio liberador de corticotrofina), o TRH (hormô-
nio liberador de tireotrofina), o CART (transcrito regu-
lado por cocaína e anfetamina) e a IL-1 (interleucina-1).
Os peptídeos melanocortinas (MSH), provenientes da
pró-opio-melanocortina (POMC), atuam nos receptores
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MC3 e MC4, que ativados suprimem a ingestão alimen-
tar 9. A Oxintomodulina (OXM) também possui efeito
anorexígeno, e é sintetizada por células enteroendócri-
nas, com pico máximo 30 minutos após as refeições,
podendo ser considerada um agente anti-obesidade.
Aparentemente a OXM e o GLP-1 (Peptide like gluca-
gon 1, outro hormônio anorexígeno) atuam em recepto-
res GLP-1, sendo o OXM inibido através de antagonis-
tas desse receptor, o exenatide16.

Diagnóstico
O diagnóstico de obesidade é clínico, edificado a

partir da história clínica-nutricional, exame físico minu-
cioso, e medidas antropométricas. Os exames comple-
mentares são úteis na investigação etiológica e para de-
terminação de repercussões metabólicas (dislipidemias,
hiperglicemia, hipertensão arterial, Esteato-hepatite não
alcoólica, Síndrome da Apneia Obstrutiva do sono e
síndrome dos ovários policísticos.

A aferição das pregas cutâneas, da circunferência do
braço e circunferência abdominal (Quadro 1), Bioimpe-
dância e Absormetria Radiológica de dupla energia po-
dem somar ao diagnóstico e propedêutica17.
Quadro 1. Circunferência Abdominal e Risco de Complicações Me-
tabólicas

Risco de complicações metabólicas Homem Mulher
 ≥94 cm ≥80 cm
 ≥102 cm ≥88 cm

Fonte: Adaptado de ABESO18, 2010, p.13.

Tratamento
Uma atitude de vida benéfica, dotada de reeducação

alimentar e incitação ao exercício físico são estratégias
no combate à obesidade e demais comorbidades associ-
adas, como a SM (Síndrome Metabólica). A perda pon-
deral, o controle pressórico arterial, e o adequado ma-
nejo das dislipidemias e da hiperglicemia são metas
almejadas no tratamento da SM12, e uma equipe multi-
profissional é necessária. A terapêutica de crianças e
adolescentes com sobrepeso ou obesidade não deve ser
postergada, haja vista que a elevada taxa de persistência
na vida adulta se correlaciona à gravidade e duração da
doença3,19.

Dietoterapia
Uma alimentação pouco saudável eleva o risco de

obesidade e distúrbios metabólicos entre crianças e
adolescentes. O café da manhã, por exemplo, pode in-
fluenciar na composição ponderal, haja vista que seu
consumo escasso se associa ao aumento da adiposidade
e obesidade central20.

Os objetivos para perda ponderal mais almejados são
indução de um balanço energético negativo com a fina-
lidade de redução do peso corporal e manutenção do
mesmo em longo prazo, sendo considerado sucesso re-

dução de cinco a 15% do peso inicial. O alvo inicial é a
diminuição ponderal de 10% em seis meses, meta árdua
no que diz respeito à perda ponderal, e manutenção do
peso corporal. Balanço energético negativo, (500 – 600
kcal/dia), determina perda de 0,5 a 1,0 kg/semana. Tra-
tamentos a curto ou longo prazo baseados em dietas
escassas em carboidratos ou de alta ingestão de proteí-
nas parecem apresentar benefícios. Dietas pobres em
carboidratos recomendam restrição da ingestão para
menos de 100 gramas de carboidratos/dia (55-65% da
ingestão calórica total proveniente de gordura). Entre-
tanto há diversas controvérsias acerca das dietas a serem
adotadas21.

Tratamento farmacológico
O sucesso terapêutico da obesidade se relaciona ao

nível da obesidade, da perda ponderal e diminuição dos
fatores de risco no princípio do tratamento. A interven-
ção é ponderada como eficiente se houver declínio ≥1%
do peso corporal / mês, alcançando 5% em três a seis
meses, o que cursa com diminuição significativa dos
fatores de risco para diabetes e DCVs. Como o percen-
tual de pacientes com resultados insatisfatórios quando
da adoção de medidas conservadoras é elevado, em ca-
sos onde a perda ponderal mediada por medidas não
farmacológicas seja pouco eficaz, a terapia medicamen-
tosa deve ser considerada22,23.

Deve-se utilizar medicamentos se houver falha do
tratamento não farmacológico em pacientes dentro do
perfil do quadro 222.
Quadro 2. Falha do Tratamento Conservador e Indicação de Inter-
venção Medicamentosa

IMC (índice de massa corporal) ≥ 30 kg/m²; OU
IMC≥ 25 kg/m² + outros fatores de risco (HAS, DM 2, dislip i-
demia, síndrome da apneia do sono, osteoartrose, gota, entre
outras); OU
Pacientes com circunferência abdominal ≥102 cm

Fonte: Adaptado de SBE22, 2010, p.24.

A droga atualmente disponível é o Orlistate (Xeni-
cal®), que possui ação intestinal, inibindo lipases pan-
creáticas, com redução de 30% na absorção lipídica
ingerida, as quais são eliminadas através do bolo fecal.
Uma fração mínima do medicamento é absorvida (me-
nos de 1%), sendo que não há ação em nível do SNC. O
Orlistate é considerado um medicamento anti-obesidade
seguro, não devendo ser utilizado em pacientes com
síndrome de má absorção crônica, colestase, ou conco-
mitante ao uso de drogas lipofílicas (amiodarona, varfa-
rina ou ciclosporina). Recomenda-se que o Orlistate seja
usado nas doses de 120 mg, 3 vezes ao dia, nas refei-
ções principais, podendo ser empregado na faixa etária
dos 12 aos 81anos (com monitorização de vitamina D a
partir dos 80 anos)22.

De acordo com Hong et al. (2013)24, apesar de de-
terminadas pesquisas ligarem o uso desse medicamento
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ao câncer colorretal, seu uso não foi associado a um
maior risco de neoplasia24.
Tratamento alternativo

Os medicamentos fitoterápicos, com eficácia e qua-
lidade comprovadas cientificamente e registradas em
órgão federal competente, são tidos como vias alterna-
tivas plausíveis de serem adotadas no arsenal terapêuti-
co2.

O chá verde (Camellia sinensis) vem sendo utilizado
como assistencial ao tratamento da perda de peso. Ori-
ginado na China há cerca de 3 mil anos, é cultivado em
diversos países8. A parte aproveitada para elaboração do
chá é a folha, devendo ser consumido quente após as
refeições. Possui em sua composição química alcaloides
(cafeína), taninos (polifenóis), catequinas, óleo volátil,
flúor, ácido cafeico, teofilina, entre outros.  Estudos
comprovam que o chá verde reduz os níveis séricos de
colesterol e ácidos graxos livres (AGLs). Além de mo-
dular o sistema da glicose no tecido adiposo e músculo
esquelético e suprime a expressão e /ou ativação da
adipogênese2, 25,26.

A obesidade e a cirurgia bariátrica
O tratamento por meio da cirurgia bariátrica se tra-

duz por uma série de técnicas cirúrgicas com o objetivo
de reduzir o peso do paciente e tratar as doenças relaci-
onadas ou agravadas pela obesidade. A indicação cirúr-
gica para obesidade se dá quando os tratamentos far-
macológicos e dietéticos resultaram em insucesso, além
de ser aplicada aos pacientes que se enquadrem nos pa-
râmetros abaixo (QUADRO 3), na ausência de etiologia
endócrina de obesidade, possuindo o paciente condições
psicológicas adequadas inerentes à submissão ao proce-
dimento cirúrgico27.
Quadro 3. Indicação de Intervenção Cirúrgica

IMC ≥ 40 kg/m2, OU
≥35 kg/m2 + comorbidades (apneia do sono, dificuldades de se
locomover, DM, HAS e hiperlipidemias, tentativas anteriores
infrutíferas de tratamentos para emagrecimento).

Fonte: Adaptado de Dadalt27, 2010, p.17.

Em 2006 novos critérios foram agregados aos pree-
xistentes (IMC entre 30 e 35 kg/m2 + comorbidades
grave; intratabilidade clínica da obesidade; IMC e co-
morbidades em faixa de risco há no mínimo dois anos).
Conforme Dadalt (2010)27, a cirurgia bariátrica é dis-
posta em “três tipos de técnicas operatórias: restritivas,
mau-absortivas e mistas”. A cirurgia do tipo restritiva
abrange redução da aptidão gástrica acarretando sacie-
dade precoce, diminuição da ingestão alimentar e perda
ponderal. A técnica mais distinta desta intervenção é
gastroplastia de bandagem vertical27.

Prevenção
No Brasil, cerca de três milhões de crianças com

menos de dez anos configuram excesso de peso, sendo
que 95% devido à má alimentação e 5% por doenças
endógenas. A doença figura entre crianças da classe
média e alta, e cresce entre os infantes menos favoreci-
dos, sendo uma amostra das mudanças no estilo de vida,
com predomínio da televisão e jogos de computadores,
com dificuldades de brincar na rua - inerente à falta de
segurança, somado aos hábitos alimentares hipercalóri-
cos28.

Dessa forma, precaver a obesidade desde a tenra in-
fância é a forma mais eficiente de conter essa doença
grave e crônica. A associação da obesidade com doenças
crônicas remanescentes na vida adulta torna essencial a
adoção de hábitos alimentares e estilo de vida saudáveis
desde a alimentação do lactente, passando pelo
pré-escolar, escolar até os adolescentes, exigindo para
isso, metas e alvos a serem buscados, acompanhados
por uma equipe multidisciplinar3,19.

4. CONCLUSÃO

Descobertas atuais, especialmente as que se referem
à leptina adipocitária e a grelina gástrica, determinam
caminhos futuros para a pesquisa que visa controlar a
obesidade, especialmente no que diz respeito à nutrição
e metabolismo, representando preâmbulos das possíveis
abordagens terapêuticas no tratamento da obesidade.

A atuação em nível de atenção primária preventiva
na obesidade infantil representa a estratégia prioritária
no controle do que é considerado um desequilíbrio nu-
tricional. As ações devem se iniciar ao nascimento,
através do aleitamento materno e adequada introdução
alimentar. Uma puericultura de qualidade prevê desvios
da curva ponderal, favorecendo uma detecção precoce,
com abordagem eficaz.

O uso do chá verde ou extrato de chá verde deter-
minam benefícios por meio de uma diminuição ponderal
e plasmática de lipídeos, com diminuição da gordura
visceral e subcutânea, em detrimento da adipogênese.

A obesidade estabelecida se associa a afecções como
a hipertensão arterial sistêmica, resistência insulínica e
elevação da glicemia, apneia do sono, osteoartrose, dis-
lipidemia, somados aos aspectos psicossociais.

Há prima necessidade de pesquisas que visem à elu-
cidação de terapêuticas farmacológicas eficientes. É
sabido que a motivação atrelada aos exercícios físicos
regulares e

Uma dieta balanceada ajuda não só na manutenção
ponderal, quanto no balanço negativo e perda de peso.

A oxintomodulina diminui a ingestão alimentar, o
peso e a adiposidade refreando o avanço da obesidade.
A ingestão das gorduras saturadas, em longo prazo, deve
ser evitada.

Mais estudos acerca de fármacos antiobesidade são
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necessários, haja vista crescer exponencialmente a obe-
sidade em todas as faixas etárias, agregando inúmeras
comorbidades.
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RESUMO
Desde os primórdios, a humanidade busca junto a natureza
alternativas para o tratamento dos seus males. Nos dias
atuais, a Fitoterapia tem auxiliado o homem moderno na
manutenção de sua saúde, no entanto, essa modalidade
terapêutica deve ser orientada e acompanhada por profis-
sionais de saúde, devido aos riscos de toxicidade. No trans-
torno de ansiedade generalizada (TAG), doença muito co-
mum atualmente, a busca por tratamentos alternativos é
frequente. Dentro do arsenal terapêutico para o tratamento
deste transtorno, Piper methysticum, conhecida popular-
mente como kava-kava, tem sido tradicionalmente empre-
gada. O medicamento fitoterápico, obtido a partir da ka-
va-kava, apresenta boa eficácia terapêutica sem causar
grandes efeitos colaterais, quando utilizados em doses
adequadas e com orientação médica. O presente estudo tem
por finalidade, demonstrar as vantagens da utilização ade-
quada do P. methysticum no tratamento da ansiedade ge-
neralizada (TAG), em comparação ao uso dos ansiolíticos
sintéticos, que causam dependência e podem ocasionar
síndrome de retirada.

PALAVRAS-CHAVE: Piper methysticum, Kava-Kava,
transtorno de ansiedade generalizada, fitoterapia, medicamento
fitoterápico.

ABSTRACT
Since the early days, humanity searching along the nature,
alternatives for treatment of their ailments. Nowadays, phyto-
therapy has helped modern man in maintaining your health;
however, this treatment modality should be guided and moni-
tored by health professionals because of the risks of toxicity. In

generalized anxiety disorder (GAD), very common illness in
the days of current, the search for alternative treatments is is
very common. Thus, within the therapeutic arsenal for the
treatment of this disorder, Piper methysticum, commonly
known as kawa-kawa, has been employed in the treatment of
GAD. The polyherbal formulation, derived from the ka-
wa-kawa, has good therapeutic efficacy without serious side
effects when used in appropriate doses and medical guidance.
This study aims to demonstrate the benefits of appropriate use
of P. methysticum in the treatment of generalized anxiety dis-
order (GAD), compared to the use of synthetic anxiolytics,
addictive and may cause withdrawal syndrome.

KEYWORDS: Piper methysticum, Kawa-Kawa, generalized
anxiety disorder, phytotherapy, polyherbal formulation.

1. INTRODUÇÃO
A utilização medicinal das plantas tem sido aplicada

desde os tempos remotos. Seu poder curativo é tão anti-
go quanto o aparecimento da espécie humana. O homem
primitivo buscava na natureza a cura para diversos males,
sendo de ordem espiritual ou física. Por muito tempo as
plantas medicinais foram utilizadas como única alterna-
tiva de cura, e mesmo com desenvolvimento dos medi-
camentos obtidos por síntese química, e os avanços na
farmacologia e terapêutica, ainda se buscam tratamento
para diversos males com a fitoterapia1.

A sociedade moderna impõe ao homem o desafio de
uma adaptação rápida em muitos âmbitos da vida. De-
vido a exigências como essa, várias patologias relacio-
nadas ao estresse, fobia e ansiedade tornam-se comuns
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ao nosso cotidiano2.
Devido ao padrão de vida da sociedade atual, a ansi-

edade tem afligido cada vez mais pessoas, o que desen-
cadeia altos índices de prescrição, produção e vendagem
de ansiolíticos sintéticos3.

Considerando-se que o Piper methysticum G. Forst.
(Piperaceae), conhecido popularmente como Kava-Kava,
pode ser uma opção fitoterápica na terapêutica do
Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e distúr-
bios simples de ansiedade o presente trabalho bibliográ-
fico tem por objetivo apresentar sua viabilidade e segu-
rança no auxílio a prescrições médicas, e na atenção
farmacêutica de pacientes acometidos por esses trans-
tornos.

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

fica com artigos nacionais e internacionais obtidos das
bases de dados BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde),
PUBMED (US National Library of Medicine), LILACS
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências
da Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library),
com o intuito de realizar uma análise interpretativa sobre
o uso racional da P. methysticum nos transtornos de an-
siedade.

3. DESENVOLVIMENTO
Identificação e caracterização do problema

Os transtornos de ansiedade geram impactos negati-
vos e redução significativa na qualidade de vida do indi-
víduo por eles afetado. Tais transtornos geram grandes
custos sociais, tanto em função do sofrimento individual
quanto pelos reflexos indiretos como, baixa produtivi-
dade, afastamento laboral, maior morbidade e mortali-
dade, e altas taxas de comorbidade4.

Estima-se que a prevalência do TAG ao longo de to-
da a vida seja de 5,7% e de cerca de 3,1% em períodos
de 12 meses. No entanto, cerca de 10% da população em
geral apresenta traços de nervosismo, tensão e tendência
crônica a remoer preocupações em intensidade capaz de
prejudicar seu desempenho na vida cotidiana. O perfil
sociodemográfico dos pacientes com TAG sugere que
este é mais comum em mulheres, pessoas solteiras e de
classes sociais mais baixas5.

A ansiedade e o medo são emoções presentes em to-
dos os seres humanos independente do contexto socio-
cultural que se encontram, e passam a ser reconhecidos
como patológicos quando são exagerados, desproporci-
onais em relação ao estímulo e interferem com a quali-
dade de vida, conforto emocional ou o desempenho diá-
rio do indivíduo6.

O TAG é caracterizado por sintomas ansiosos persis-
tentes que afetam uma extensa variedade de comporta-

mentos do paciente nas mais diversas situações. Essas
manifestações podem variar ao longo da vida e incluem:
sintomas de tensão motora, como tremores, incapacidade
para relaxar, fadiga e cefaleia; sintomas de hiperativida-
de autonômica como palpitações, sudorese, tonturas,
ondas de frio ou calor, falta de ar e urgência miccional; e
sintomas de hipervigilância, como insônia, irritabilidade
e dificuldade de concentração. Além dos sintomas somá-
ticos, que caracteriza através da presença de um humor
ansioso com preocupação constante na forma de expec-
tativa apreensiva sobre possíveis consequências catas-
tróficas de situações comuns ligadas ao trabalho, estudo
ou vida familiar5.

O arsenal terapêutico atual para o tratamento do
transtorno de ansiedade generalizada (TAG) conta com
medicamentos de ação ansiolítica, como os benzodia-
zepínicos, a buspirona, antidepressivos tricíclicos (ADT),
antidepressivos seletivo da recaptação de serotonina
(ISRS), β-bloqueadores, antipsicóticos, e ainda alguns
relatos de uso de anti-histamínicos no tratamento dos
transtornos de ansiedade7.

De acordo com Cordioli8, o uso de ansiolíticos em
doses altas por um longo período podem gerar quadro de
dependência ou ainda ocasionar uma síndrome de reti-
rada, gerando um quadro semelhante ao provocado pela
ansiedade, podendo ocorrer, em casos mais graves, con-
vulsões, confusão, delirium e sintomas psicóticos.

Nesse contexto, observa-se a busca por medidas não
farmacológicas, tal como psicoterapia e ainda a busca
por alternativas junto a fitoterapia, como o uso de medi-
camentos fitoterápicos a base de extratos de P. methysti-
cum9.

Considerações sobre Piper methysticum

Uso popular

P. methysticum conhecida popularmente por ka-
va-kava, pimenta embriagante, yagona, entre outros no-
mes, pertence à família Piperaceae. É nativa das ilhas do
Oceano Pacifico Sul, onde é utilizada em rituais e ceri-
mônias culturais e religiosas. Trata-se do seu emprego
como bebida psicoativa, preparada a partir do rizoma da
droga vegetal10. O uso do Kava-Kava nestes rituais é
considerado como um meio de promover o bem estar,
diminuindo a fadiga e da ansiedade, portanto, utilizado
popularmente por esses povos a muitos anos11.

Na atualidade essa planta tem sido utilizada no tra-
tamento de ansiedade, e de distúrbios relacionados ao
stress, entre outras enfermidades psiquiátricas. Além
disso, relatos sugerem o uso empírico de extratos de P.
methysticum no tratamento de infecções, principalmente
dos órgãos genitais. No entanto, a falta de informações
científicas para esse uso, limita seu emprego, devendo
ser levada em consideração o risco e benefício antes do
seu uso12.
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Aspectos Botânicos
A primeira descrição botânica de P. methysticum foi

feita pelo botânico sueco Johann G. Foster, durante as
expedições do capitão James Cook em áreas do pacífico
sul no período de 1768 a 1771. A denominação Piper,
faz alusão a seu sabor picante e methysticum, seria uma
tradução da palavra grega “methu”, que significa bebida
embriagante13.

P. methysticum (Figura 1) trata-se de um arbusto di-
oico, vertical, com dois a três metros de altura, com fo-
lhas grandes e rígidas em forma de coração. Possuem de
9 a 13 nervuras, sendo menos salientes na face interior;
estípulas presentes e grandes. A parte central da raiz é
bastante porosa com feixes lenhosos e finos que são tor-
cidos de forma irregular e separados por espaços medu-
lares, dando origem a malhas sob a casca. O caule é
subterrâneo do tipo rizoma, podendo pesar até 10 kg,
ramificado, corpulento, com várias raízes11.

Figura 1. Piper methysticum, folhas (A); rizomas (B). Fonte: JUSTO
& SILVA14.

Estudos Químicos

Figura 2. Cavalactonas isoladas de P. methisticum.

O estudo da composição química de P. methysticum,
aponta até o presente, raízes e rizomas ricos em ácido
benzóico, ácido cinâmico, cavalactonas (relacionadas
com as -pironas: cavaína, dihidrocavaína, metisticina e
dihidrometisticina) (Figura 2), estigmasterol, flavonoides,
alcaloides, além de minerais como o potássio, entre ou-
tros15-17, substâncias estas que provavelmente estejam
relacionadas com as propriedades responsáveis pelos
efeitos ansiolíticos e antidepressivos do extrato de ka-
va-kava18.

Atividade biológica
Os princípios ativos de P. methysticum, tradicional-

mente utilizados na fitoterapia encontram-se na raiz e no
rizoma da espécie vegetal, e são utilizados geralmente na
forma de extrato seco padronizado em 30% de cavalac-
tonas. Estudos farmacológicos apontam, que os efeitos
proporcionados pelo extrato padronizado, como por
exemplo, o relaxamento muscular central, útil em esta-
dos de tensão e estresse, que influenciam no controle da
ansiedade, são superiores aos efeitos terapêuticos dos
compostos isolados. Isso se deve principalmente pela
ação sinérgica dos princípios ativos presentes na droga
vegetal, tais como as cavapironas e flavonoides19.

De acordo com experimentos em animais, as cava-
lactonas têm ação relaxante muscular, espasmolítica,
anestésica local e antiarrítimica. Em estudos clínicos,
elas têm mostrado um perfil de ação claramente ansiolí-
tico, sem sinais de vício e dependência nas doses avali-
adas20,21.

De acordo com Justo & Silva14, que realizaram um
estudo comparativo, entre o efeito terapêutico de uma
dose diária equivalente a 210 mg de cavalactonas, em
comparação ao efeito de 15 mg/dia de oxazepam ou 9
mg/dia de bromazepam em um estudo de seis meses de
duração, os resultados foram bastantes significativos,
quanto ao uso do fitofármaco.

Estudos recentes sugerem vantagens no uso da P.
methysticum, em comparação aos ansiolíticos tradicio-
nais. Segundo os autores, a utilização do extrato padro-
nizado de kava-kava apresenta boa eficácia e tolerabili-
dade, além de agir sem provocar sonolência quando ad-
ministrada em doses com variação entre 50-70 miligra-
mas de cavalactonas em duas ou quatro administrações
diárias11.

Além disso, estudos sobre os efeitos de P. methysti-
cum sobre o Sistema Nervoso Central, apontam proprie-
dades anti-convulsionantes, que são atribuídas a ação da
cavaína sobre os canais de sódio dependentes de volta-
gem22.

As propriedades farmacológicas do kava-kava são
comparáveis às dos benzodiazepínicos, no entanto, so-
mente uma fraca ligação entre as cavalactonas e os re-
ceptores GABAa e benzodiazepínicos foi detectada21.
Assim, receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) e/ou
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canais de Ca2+ voltagem-dependentes devem estar en-
volvidos no mecanismo de ação das cavalactonas. As
propriedades anticonvulsivantes são semelhantes às ob-
servadas para os anestésicos locais, especialmente a
procaína. A analgesia produzida pelo kava-kava ocorre
por via diferente da via dos opiáceos11,22.

Segurança
O uso seguro de P. methysticum engloba três sujeitos

do tratamento, o médico prescritor, o paciente e o far-
macêutico. O médico tem a função de estabelecer a tera-
pia correta, porém a eficácia dessa terapia necessita do
correto cumprimento das orientações pelo paciente.
Neste contexto, o profissional farmacêutico como um
aproximador entre o paciente e a correta utilização do
medicamento prescrito, é fator primordial no segmento
farmacoterapêutico, pela atenção farmacêutica que
exerce no momento da dispensação do medicamento,
pois é através desta ferramenta, que o paciente irá se
comprometer com o tratamento13.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece
que P. methysticum, não seja administrada por mais de
três meses sem orientação médica; até mesmo dentro da
posologia indicada, pois os reflexos motores e a habili-
dade na direção ou a operação de equipamentos pesados
poderá ser afetada de maneira significativa23.

É indicada a suspensão do tratamento caso o paciente
venha a apresentar leve amarelamento de olhos, pele,
cabelo e unhas, pois tal quadro pode ser um indicativo
de intoxicação hepática. A conduta médica para casos de
superdosagem consiste na interrupção imediata do tra-
tamento e a tomada de medidas para a manutenção das
funções vitais. Para as doses excessivas administradas
em curso rápido e intenso, além das medidas profiláticas
de manutenção das funções vitais, recomenda-se a pas-
sagem de sonda nasogástrica, esvaziamento e lavagem
gástrica, podendo ser necessário o uso de corticoides,
caso o paciente apresente inchaço ou vermelhidão pelo
corpo12.

Para garantir a segurança do tratamento, ainda se re-
comenda a observação do prazo de validade, das carac-
terísticas apresentadas pelo produto e os cuidados de
conservação e armazenamento.

A dosagem diária recomendada de P. methysticum
para que os efeitos biológicos sejam atingidos, pode va-
riar entre 60 mg e 90 mg de cavalactonas divididas em
até 4 tomadas. No entanto, a dosagem limítrofe diária
segura de é de 210 mg de cavalactonas24.

Quando utilizada nessas dosagens, geralmente não
ocasionam efeitos adversos. No entanto, cuidados e ava-
liação do risco-benefício devem ser tomadas em pacien-
tes portadores de problemas hepáticos e, em idosos com
doença de Parkinson.

Efeitos adversos e Hepatotoxicidade

Atualmente são comercializadas preparações farma-
cológicas do extrato de P. methysticum em vários países
Europeus, Estados Unidos e Brasil. Porém sua venda foi
proibida na Suíça, e Alemanha estuda uma possível pro-
ibição de venda devido a relatos de hepatotoxicidade.

No Brasil, relatados de hepatotoxicidade, levaram a
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a
incluir os medicamentos à base de P. methysticum, na
lista de medicamento vendidos somente com prescrição
médica, segundo a Resolução-RE n.356 de 28 de feve-
reiro de 200224.

De acordo com notificações recebidas pela ANVISA,
ocorreram no Brasil alguns casos graves de intoxicações
hepáticas, gerando óbito ou necessidade de transplante
hepático. O que acarreta uma atuante farmacovigilancia
e necessidades de orientações precisas ao paciente, tanto
por parte do prescritor quanto pelo farmacêutico sobre o
uso desse fitoterápico11.

A metabolização dos fármacos pelo organismo en-
volve uma série de processos como oxidação, redução e
hidrólise, em uma primeira fase, e glucuronização, sul-
fatação, acetilação e metilação em uma segunda fase.
Para que ocorra a hepatotoxicidade e essa venha a resul-
tar em lesão hepática, geralmente ocorre a participação
de metabólitos tóxicos que desencadeiam uma resposta
imunitária ou afetam de forma direta a composição bio-
química das células25.

Nesse contexto, os relatos de hepatotoxicidade de-
sencadeada pelo uso de P. methysticum, devem-se a três
possíveis mecanismos desencadeadores desse processo,
sendo eles, a inibição do citocromo P450 (CYP450), a
redução dos níveis de glutationa hepática, e com menor
possibilidade, a inibição da atividade da enzima cicloo-
xigenase (COX)13.

Nota-se que as interações medicamentosas oferecem
aumento na possibilidade de reações adversas, dessa
forma, o uso concomitante de kava-kava com outros
fármacos, fitoterápicos ou sintéticos, aumenta a possibi-
lidade de hepatotoxicidade. Além disso, fatores indivi-
duais, como maior suscetibilidade individual à essa con-
dição, devido às características singulares metabolismo
do paciente10.

Quanto às contraindicações alguns estudos apontam
a possibilidade de perda do tônus uterino provocando
complicações durante a gravidez, além de seus princí-
pios ativos serem excretados no leite materno, recomen-
dando dessa forma, sua contraindicação em caso de gra-
videz e amamentação. Destaca-se também a necessidade
de não utilização concomitante com álcool e outras
substancias que atuem sobre o SNC12.

Todavia, relatos demonstram que a kava-kava pode
causar algumas adversas com o uso prolongado como
reações alérgicas, pigmentação da pele, fadiga matinal
no início do tratamento, movimentos involuntários, pre-
juízos de deglutição e respiração, contrações involuntá-



Peres et al. / Braz. J. Surg. Clin. Res. V.9,n.1,pp.67-72 (Dez 2014 - Fev 2015)

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

rias não ritmadas e continuas nas extremidades, descon-
forto gastrointestinal, cefaleias, tonturas, má nutrição
perda de peso, perda da função hepática e renal18.

Assim, o conhecimento da toxicidade do medica-
mento fitoterápicos, dito “alternativo” ressalta que pro-
gramas de vigilância e controle de qualidade são de ex-
trema importância na fabricação desses produtos quando
industrializados ou na preparação quando utilizados de
forma tradicional (chás e extratos caseiros). Assim, clí-
nicos prescritores e todos os profissionais da saúde, de-
vem estar cientes dos potenciais tóxicos dos produtos à
base de extratos vegetais, para garantir a segurança de
sua utilização25.

4. CONCLUSÃO

Ao abordar os relatos de literatura, aqui expostos,
nota-se que a Kava-kava ganha destaque devido a seus
princípios ativos possuírem efeitos ansiolíticos, além de
induzirem o relaxamento e o sono. Sendo usada portanto,
como tratamento fitoterápico em casos de ansiedade e
outros distúrbios neuropsiquiátricos, tais como: cansaço,
depressão, estresse, dentre outras doenças que atingem o
SNC.

No entanto, observa-se que o uso indiscriminado de
fitoterápicos, devido à crença popular de que medica-
mentos naturais não são prejudiciais à saúde, coloca em
risco a saúde da população. Através da realização deste
estudo, foi possível enfatizar a necessidade de controle
no uso desses medicamentos uma vez que podem ocorrer
interações medicamentosas e intoxicações no caso de
automedicação.

No caso da P. methysticum, destaca-se a possibilida-
de de hepatotoxicidade em uso prolongado ou em doses
elevadas, o que reforça a necessidade de prescrição mé-
dica e orientação farmacêutica para que o tratamento
seja feito de maneira correta e se obtenha os efeitos es-
perados sem interferentes.

Os benefícios do uso da kava-kava como medica-
mento ansiolítico, em comparação aos fármacos sintéti-
cos comumente utilizados no tratamento da TGA, são
devido a menor incidência de efeitos colaterais, tais co-
mo: sonolência e sedação, e ainda por não ocasionar
dependência física, podendo ocorrer a suspensão do tra-
tamento com maior facilidade sem ocasionar síndromes
de retirada.

No entanto, no Brasil a ANVISA recomenda seu uso,
apenas em manifestações leves de ansiedade, nervosis-
mo e tensão. Reforçando a necessidade de prescrição
médica para a sua comercialização, devido aos riscos
oferecidos pela automedicação, uma vez que seu uso
indiscriminado pode resultar intoxicações, lesões hepá-
ticas graves e óbito.

Devido a possibilidade de interações medicamento-
sas entre kava-kava e outros fármacos, sejam eles sinté-

ticos ou fitoterápicos, o que oferecem aumento na pro-
babilidade de reações adversas, torna-se extremamente
necessário o acompanhamento médico e farmacêutico, a
fim de avaliar os fatores de risco-benefício e adequação
da posologia ao paciente a ser medicado com extratos de
P. methysticum, uma vez que o uso indiscriminado e
fatores de pré-disposição orgânica são citados como de-
sencadeantes de processos hepatotóxicos.
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RESUMO
A Trombose venosa profunda é um diagnóstico clinico grave,
que se caracteriza pela formação de trombos dentro de veias
profundas. Sendo a parte patológica da hemostasia normal,
ocorre à formação de um coágulo sanguíneo dentro de vasos
intactos, esse efeito está ligado diretamente a turbulência san-
guínea, lesões no endotélio e estados de hipercoagulabilidade.
Dentro do estado de hipercoagulabilidade se registra o uso de
contraceptivos orais como uma das causas que pode vir a in-
duzir o desenvolvimento de um estado trombótico. As pílulas
de anticoncepcionais são oriundas de derivados de progeste-
rona, que são conhecidas como estrógenos e progestágenos.
Nos progestágenos se encontra em sua divisão a classe dos
sintéticos que possuem mudanças estruturais que podem pro-
vocar diferenças na atividade de cada um, podendo escalar os
hormônios com menor ou maior efeito androgênico, buscando
uma mimetização em usuários que possuem uma predisposição
para desenvolver um quadro de trombose.

PALAVRAS-CHAVE: Trombose, anticoncepcionais, proges-
tagênios, risco, estrogênio.

ABSTRACT
Deep vein thrombosis is a clinical diagnosis serious, which is
characterized by the formation of thrombus in deep veins. Being a
part of normal hemostasis, pathological occurs to the formation of a
blood clot within vessels intact, that effect this connected directly to
blood, turbulence injuries in the endothelium and hypercoagulable
States. Within the State of hypercoagulability register the use of oral
contraceptives as one of the causes that might induce the devel-
opment of thrombotic State. The contraceptive pills are from de-
rived from progesterone, that are known as estrogens and proges-
tagens. At the progestogens lies in its synthetic class division that
have structural changes that may cause differences in the activity of
each one, and can climb the hormones with smaller or larger an-
drogenic effect, seeking a masquerading in users who have a pre-
disposition to develop a framework of thrombosis.

KEYWORDS: Thrombosis, contraception, progestogens, risk,
estrogens.

1. INTRODUÇÃO
A Trombose venosa é a formação de trombos (coá-

gulos) no sistema nervoso superficial ou profundo, pro-
vocando oclusão total ou parcial da veia. Os trombos
formam-se espontaneamente ou como resultado de lesão
parietal traumática ou inflamatória.  Aplica a denomi-
nação de Trombose Venosa Profunda (TVP) quando os
trombos atingem o sistema venoso profundo e trombo
flebite superficial quando as veias superficiais são aco-
metidas1.

Segundo MAFFEI2 a trombose venosa profunda é
uma entidade clinica grave, caracterizada pela formação
de trombos dentro de veias profundas, mais comum em
membros inferiores (80 a 95% dos casos).

Embora a TVP ocorra com frequência em pacientes
sem qualquer antecedente ou predisposição, sua incidên-
cia é maior em algumas situações, por decorrência do
estado de hipercoagulabilidade, diminuição de atividade
fibrinolítica e imobilidade, pacientes submetidos a trau-
mas, doenças malignas, idade avançada, falência cardía-
ca, imobilização prolongada, obesidade, varizes, uso de
hormônios femininos, que favorecem a ocorrência de
trombose3.

Todos os anticoncepcionais orais e também outros
métodos que liberam hormônio, tem como um de seus
efeitos colaterais uma chance maior de desenvolver a
TVP, isso porque esses medicamentos trazem em sua
formulação hormônios, como o estrógeno e a progeste-
rona, que podem afetar a coagulação sanguínea4.

O risco TVP quando associada a um anticoncepcio-
nal oral é proporcional à dosagem de estrógenos. As pí-
lulas anticoncepcionais atuais apresentam níveis de es-
trógeno menor do que as antigas1.

Vários estudos epidemiológicos demonstram uma
associação entre o uso de contraceptivos orais combina-
dos (COC) e o aumento de risco para trombose venosa e
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arterial5. A associação de um estrogênio (em geral,
etinilestradiol) e um progestagênio; ou em apresentações
de progestagênio isolado sem o componente estrogênico,
agem bloqueando a ovulação, na inibição de secreção
dos hormônios folículo-estimulante e luteinizante; es-
pessam o muco cervical dificultando a passagem dos
espermatozóides, tornam o endométrio não receptivo à
implantação e alteram a secreção e peristalse das trom-
pas uterinas. Os efeitos dos hormônios sexuais femininos
sobre o sistema cardiovascular vêm sendo tema de nu-
merosos interesses científicos, devido os vasos sanguí-
neos serem alvo dos efeitos desses hormônios, uma vez
que existem receptores de estrogênio e progesterona em
todas as camadas que constituem os vasos sanguíneos6.

O objetivo dessa revisão bibliográfica foi evidenciar
e discutir criticamente o uso de classes de anticoncepci-
onais orais, correlacionando os aos quadros de Trombose
Venosa.

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

fica com artigos nacionais e internacionais obtidos das
bases de dados PUBMED (US National Library of Me-
dicine), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Ca-
ribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific Ele-
tronic Library), com o intuito de realizar uma analise
critica sobre a relação de estados de Trombose Venosa
Profunda com o uso de Anticoncepcionais Orais.

3. DESENVOLVIMENTO

A Trombose Venosa Profunda (TVP) é um diagnós-
tico clinico grave, que se caracteriza pela formação de
trombos dentro de veias profundas, principalmente em
membros inferiores (80 a 95% dos casos)2.

Segundo Robbins & Cotran7 trombose é a parte pa-
tológica da hemostasia normal, que envolve a formação
de um coágulo sanguíneo (trombo) dentro de vasos in-
tactos, sendo que hemostasia normal é um processo bas-
tante regulado que mantém o sangue em estado líquido
nos vasos normais e que também pode acarretar a for-
mação de um tampão hemostático onde pode incidir uma
lesão vascular. Estão diretamente ligadas a êxtase ou
turbulência sanguínea, as lesões no endotélio e os esta-
dos de hipercoagulabilidade e estes são denominados
como Tríade de Virchow.

As lesões endoteliais estão envolvidas na formação
de trombos no coração ou na circulação arterial, onde
normalmente as taxas do fluxo podem de outro modo
impedir a coagulação por prevenir a adesão plaquetária e
diluir os fatores de coagulação ativados. A formação de
trombos dentro de câmaras cardíacas sobre as placas
ulceradas nas artérias ateroscleróticas ou em locais de
lesão vascular inflamatória ou traumática (vasculite) é
consequência de uma lesão na célula endotelial, de for-

ma evidente a perda física do endotélio podendo levar a
exposição da matriz extracelular (MEC) subendotelial, à
adesão das plaquetas, à liberação de fator tecidual, e a
depleção local de prostaglandinas (PGI) e ativadores de
plasminogênio. Assim as células endoteliais disfuncio-
nais podem produzir fatores pró-coagulantes (p.ex. mo-
léculas de adesão plaquetária, fator tecidual e PAI) ou
podem sintetizar uma menor quantidade de efeitos anti-
coagulantes (p.ex., trombomodulina, PGI e t-PA).

Nas alterações de Fluxo Sanguíneo Normal, a turbu-
lência contribui para a trombose arterial e cardíaca por
causar lesão ou disfunção endotelial, assim como pela
formação de bolsões contracorrentes e locais de estase. A
estase é o fator principal no desenvolvimento de um
trombo venoso. O fluxo sanguíneo normal é laminar,
com as plaquetas (e outros elementos das células san-
guíneas) fluindo centralmente no lúmen do vaso, sepa-
rado do endotélio por uma camada de plasma de movi-
mento lento. A turbulência e a estase contribuem para as
tromboses em várias condições clínicas, as placas ate-
roscleróticas ulceradas não somente expõem a MEC
subendotelial, mas também causam turbulência. O in-
farto agudo do miocárdio resulta em áreas do miocárdio
não contráctil e algumas vezes em aneurismas cardíacos,
ambos estão associados à estase e fluxo anormal que
promovem a formação de trombos cardíacos murais.

A hipercoagulabilidade é conhecida como trombifilia
e contribui com menor frequência para o estado trombó-
tico. É conhecida como qualquer alteração nas vias da
coagulação que predispõe à trombose, podendo ser divi-
didas em desordens primarias (genéticas) como: Muta-
ção no gene do fator V, mutação no gene da Protrombina,
aumento dos níveis do fator VIII, IX, XI ou fibrinogênio,
deficiência da antitrombina III, deficiência da proteína G,
deficiência da proteína S, defeitos na fibrinólise, homo-
cistinúria homozigótica e secundaria (adquiridas) como
repouso ou imobilização prolongado, uso de anticoncep-
cionais orais, infarto do miocárdio, fibrilação atrial, le-
são tecidual, câncer, válvulas cardíacas protéticas, sín-
drome nefrônica, tabagismo, anemia de células falcifor-
mes7.

O uso de contraceptivos orais resulta em um aumento
aproximado de três vezes o risco de trombose venosa e
de tromboembolismo pulmonar. Esse risco é ainda maior
em portadores de mutações na protrombina e no fator V
de Leiden. O aumento no risco trombótico aparenta ser
consequência da resposta da fase aguda, com aumento
nas proteínas C-reativa e nos fatores de coagulação (fa-
tores VII, IX, X, XII e XIII) e redução de anticoagulan-
tes (proteína S e antitrombina III)7.

Isso ocorre devido a proteína C ser anticoagulante
endógeno, que vem depender de vitamina K, é ativada
após a ligação de trombina ao receptor endotelial trom-
bomodulina e inibe a coagulação, acarretando a clivação
dos fatos Va e VIIIa. A proteína S potencializa essas re-
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ações, atuando como um cofator enzimático. Foi verifi-
cada que uma deficiência dos anticoagulantes naturais,
proteínas C e S, se tornam associadas a um estado de
hipercoagulabilidade e a um risco maior de tromboem-
bolismo venoso. A proteína C se origina do cromossomo
2, e a S do cromossomo 3. A carência dessas proteínas é
chamada de herança autossômica dominante e a hetero-
zigose dessas proteínas podem ocasionar um estado de
hipercoagulabilidade8. Integralmente 50% dos pacientes
com deficiência de proteína C ou S podem desenvolver
um estado trombótico até os 26 anos de idade, e 63%
podem apresentar uma recorrência9.

A História da anticoncepção medicamentosa come-
çou a mais de dois mil anos. A excelente revisão de Hi-
mes relata que os primeiros remédios continham arsêni-
co, estricnina e mercúrio, causando complicações tóxicas,
e eventualmente fatais10.

O interesse pela fisiologia de reprodução humana foi
iniciado nos fins do século XVII por de Graaf, com a
demonstração da existência de folículos ovarianos, tendo
Knauer sugerido à produção hormonal a partir dos refe-
ridos folículos11.

O Corpo ativo do corpo lúteo foi identificado em
1928 por Corner & Allen, que comprovaram o prolon-
gamento da gestação em coelhas ovariectomizadas pela
injeção de corpo lúteo. Esse hormônio, que se mostrou
eficaz para proteger a gestação, foi denominado de pro-
gesterona12.

Com os doutores Chang & Rock na Fundação Wor-
cester, Pincus descobriram os estrógenos e progestáge-
nos, derivados da progesterona que mais inibiam a ovu-
lação e deles saiu à pílula anticoncepcional10.

Os progestágenos são esteróides que podem ser sin-
téticos ou naturais. Os progestágenos sintéticos camu-
flam o efeito da progesterona, e são conhecidos como
progestinas13.

Segundo WARE14 progestinas oriundas da progeste-
rona são derivadas da 17-alfa-hidroxiprogesterona (17
α-OH-Progesterona) e da 19-Nortestosterona, apresen-
tando as formas acetilada e não-acetilada. Os derivados
da 19-Nortestosterona são subdivididos em estranos (18
carbonos) e gonanos (17 carbonos). A drospirenona é um
análogo da espironolactona.

As progestinas além de serem subdivididas quanto a
sua origem, também o são em gerações. A progestina de
primeira geração, comercializadas desde a década de
1960, são derivadas da testosterona e da progesterona e
foram usadas principalmente em contraceptivos orais
(CO). Por essa razão tinham como objetivo principal
mimetizar o efeito antigonadotrófico da progesterona
natural. As de primeira geração e derivadas da testoste-
rona são chamadas de estranos. As de segunda geração,
derivadas da 19-Nortestosterona (gonanas), são repre-
sentadas pelo norgestrel e levonorgestrel. As gonanas
possuem maior atividade progestagênica que as estranas.

O levornogestrel é a forma ativa do norgestrel. A partir
do levonorgestrel originam-se as chamadas de terceira
geração que foram criadas com o objetivo de produzir a
progestina ideal, que tivesse os benefícios da progeste-
rona natural sem os efeitos androgênicos indesejáveis
das progestinas mais antigas, como acne, retenção hídri-
ca e queda do HDL15. Ainda são encontradas também as
de quarta geração de progestinas que são exemplificadas
pelo dienogest, nestorone, acetato de nomegestrol, tri-
megestonee drospirenona16.

Inicialmente achava-se que a trombose era resultado
apenas da dose de estrogênio utilizado, MAMMEN17,
cita que o Etinilestradiol (EE) é capaz de induzir altera-
ções significativas no sistema de coagulação, culminan-
do com aumento da geração de trombina, ocorrendo
também aumento dos fatores de coagulação e redução
dos inibidores naturais da coagulação (proteína S e anti-
trombina), produzindo um efeito pró-coagulante leve.
Esses efeitos são bem observados em testes que avaliam
de um modo geral a hemostasia, que mostram resistência
adquirida à proteína C e aumento de geração de trombi-
na. Devido a esses fatores culminou a redução da dose
de EE dos contraceptivos (de 150mcg para 15-20mcg).
Em 2005 demonstrou que COC contendo progestagênio
de terceira geração (gestodeno, desogestrel, associa-
vam-se a um risco duas vezes maior de trombose do que
os que continham progestagênios de segunda geração
(levonorgestrel). Dessa forma o tipo de progestagênio
associado ao estrogênio, e não só a dose desse último,
tornou se motivo de estudos sobre o papel dos progesta-
gênios na hemostasia e na determinação da trombose18.

Um estudo melhor conduzido pela Universidade de
Leiden, Holanda, feito para avaliar os diferentes proges-
tagênios e risco para trombose venosa, confirmou asso-
ciação entre o tipo de progestagênio e risco para trom-
bose, porém evidenciou uma diferença menos pronunci-
ada que é previamente descrita entre os diferentes pro-
gestagênios. Algumas formulações, contudo, apresenta-
ram uma amostra pequena para uma conclusão definitiva.
Comparado a não usuárias de contraceptivos hormonais,
o COC contendo levonorgestrel foi associado a um risco
para trombose venosa quatro vezes maior (OR: 3,6; 95%
IC:2, 9-4,6). O Levonorgestrel foi o progestagênio asso-
ciado ao menor risco para trombose, seguido do gesto-
deno (OR:5,6; 95% IC:3,7-8,4); drospirenona (OR>6,3;
95% IC: 2, 9-13,7); acetato de ciproterora (OR:6,8; 95%
IC: 4,7-10); desogestrel (OR:7,3; 95% IC 5,3-10). Assim,
considerando o risco de TVP o levonorgestrel oferece
menor risco, enquanto os demais progestagênios pare-
cem ter riscos semelhantes, superior a associação em
levonorgestrel, provavelmente porque este último é mais
androgênico que os demais, uma vez que progestagêni-
cos androgênicos (levonorgestrel) estão associados a
menor resistência à proteína C do que os com menor
potência androgênica (gestodeno e desogestrel) e os an-
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tiandrogênicos (acetato de ciproterona e drospirenona)19

Porém, mesmo com esses dados apresentados não quer
dizer que se deva sempre orientar o uso de levonorges-
trel, deve-se conhecer os riscos e os benefícios adicio-
nais de cada progestagênio, para que se faça uma pres-
crição adequada aos anseios de cada paciente20.

Há cerca de 100 milhões de usuárias que fazem uso
de contraceptivos hormonais orais no mundo, o conhe-
cimento pela opção menos trombogênica acaba se tor-
nando de grande importância, principalmente em mu-
lheres com outros fatores de risco que possivelmente
podem ser associados a trombose21.

Outro método que acabou sendo utilizado foram os
progestagênicos de forma isolada que afetam de forma
mínima o sistema de coagulação, ocorrendo um aumento
não significativo no risco de trombose, outrora sendo
relatado por usuárias de pílulas que contêm apenas o
progestagênio (PP)22.

Outro estudo mostrou resultados favoráveis na he-
mostasia em usuárias das PP (progestagênio), com redu-
ção da resistência à proteína C ativada e aumento da
proteína S15, com isso não foram registrados efeitos
negativos sobre os parâmetros de coagulação e anticoa-
gulação com o uso de PP23.

Normalmente o risco de desenvolver um estado
Trombótico acontece no primeiro ano de uso de contra-
ceptivo hormonal, porém o uso não se torna acumulativo
assim não altera o risco de TVP, no entanto deve se fazer
uma anamnese adequada do paciente quando ocorrer a
troca deste contraceptivo hormonal, porque pode vir a
ser evidenciado o risco de desenvolvimento de um
evento trombótico.

4. CONCLUSÃO

Diante desta pesquisa bibliográfica foi evidenciado
que a Trombose é considerada um diagnóstico grave e
que incide em mais de 80% dos casos. É uma patologia
da hemostase normal, onde acontece à formação de um
coágulo sanguíneo dentro de um vaso intacto, este esta-
do ocorre principalmente pela turbulência sanguínea,
lesões no endotélio e estados de hipercoagulabilidade
que se caracterizam como Tríade de Virchow.

Foi verificado que o uso de anticoncepcionais orais
eleva em até três vezes mais o risco de um estado trom-
bótico. Esse risco se torna maior em pacientes com al-
gumas mutações na protrombina e no fator V de Leiden,
com aumento nas proteínas C-reativa em fatores de co-
agulação e na redução de anticoagulantes.

Na formulação dos contraceptivos orais são encon-
trados estrógenos e progestágenos que inibem a ovula-
ção. O levonorgestrel fora criado com o objetivo de
produzir a progestina ideal, obtendo benefícios da pro-
gesterona natural, sem os efeitos androgênicos indesejá-
veis, no entanto, estudos mostraram que as classes de

COC contendo progestagênio de terceira geração como o
gestodeno, desogestrel associam-se a risco duas vezes
maior.

Foi verificado também que o levonorgestrel está as-
sociado ao menor risco em casos de trombose, devido
ser mais androgênico, enquanto que os demais proges-
tâgenios têm riscos semelhantes. Porém é necessária
uma análise do paciente visando os riscos e benefícios
de cada progestagênio.

Analisando os dados obtidos nos artigos foi possível
verificar que as pacientes apresentam um alto índice de
desenvolver um quadro trombótico mesmo em concen-
trações diminuídas e isoladas de progestagênio. No en-
tanto, não foram registrados efeitos negativos sobre pa-
râmetros de coagulação e anticoagulação. Sugere-se que
mais estudos sejam feitos relacionando anticoncepcio-
nais e trombose, nos medicamentos existentes e nos pró-
ximos a serem lançados no mercado farmacêutico.

REFERÊNCIAS
[1] Piccinato CE. Trombose venosa pós-operatória. Medici-

na (Ribeirão Preto) 2008; 41(4):477-86.
[2] Maffei FHA, Rollo HA. Trombose venosa profunda dos

membros inferiores: incidência, patologia, patogenia, fi-
siopatologia e diagnóstico. In: Maffei FHA, Lastória S,
Yoshida WB, Rollo HA. Doenças Vasculares Periférica.
3º Ed. Rio de Janeiro, MEDSI, 2002; 1363-86.

[3] Orra, Hussein Amin. Trombose Venosa Profunda. Abril,
2008.

[4] Viktor, M. Pílula causa trombose? Revista Viva Saúde,
50º Ed. Editora Escala-Copyright 2008. Disponível em:
http://revistavivasaude.uol.com.br/edicoes/50/artigo5470
0-2.asp . Acesso em 10 de agosto de 2014.

[5] Doença Tromboembolica Venosa e Contraceptivos orais
combinado: resultados dos estudos de caso controle
multicêntrico internacional. World Health Organization
Collaborative Study of Cardiovascular Disease na Ster-
oid Hormone Contraception. Lancet.
1995;346(8990):1575-82.

[6] World Health Organization.Saúde Reprodutiva na escola
pública Rosearch e John Hopkins Bloomberg. Family
planning: a global handbook for providers. Baltimore
and Geneva: CCP and WHO; 2008.

[7] Robbins, Stanley L.; Cotran, Ramzi S.; Kumar, Vi-
nay. . Fundamentos de Robbins patologia estrutural e
funcional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1992.

[8] Abramson A, Abramson S.Hipercoagulabilidade: Trata-
mendo Clínico e Avaliação. South Med J. 2001;
94(10):1013-20.

[9] Pabinger L, Schneider B. Risco Trombótico e deficiência
hereditária de Antitrombina III, Proteína C, Proteína S:
Um estudo Retrospectivo e Cooperativo. Arterioscler
Thromb Vasc Biol. 1996; 16(6):742-8.

[10] Dhont, M. A História dos Contraceptivos. The European
Journal of Contraception and Reproductive Health Care,
2010; 15(S2):S12-S18.

[11] Fuchs FD, Wannmacher L, Ferreira MBC. Farmacologia
clínica: fundamentos da terapêutica racional. 3. ed. Rio



Padovan & Freitas / Braz. J. Surg. Clin. Res. V.9,n.1,pp.73-77 (Dez 2014 - Fev 2015)

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

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
[12] Silva P. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan, 2006; 1369.
[13] Levy T, Yairi Y, Bar-Hava I, Shalev I, Orvieto R,

Bem-Rafael Z. Farmacocinética do Comprimido Vaginal
contendo Progesterona e sua Utilização em Reprodução
Assistida. Esteróides. 2000; 65(10-11):645-9.

[14] Sitruk-Ware R. Novos Progestágenos para Uso Contra-
ceptivo. Hum Reprodu Update. 2006; 12(2):169-78.

[15] Elger W, Beier S, Pollow K, Garfield R, Shi SQ, Hillisch
A. Concepção e Perfil Farmacodinâmico de Drospire-
nona. Esteróides.2003; 68(10-13):891-905.

[16] Sitruk-Ware R. Perfil Farmacológico da Progesterona.
Maturitas 2008; 61(1-2):151-7.

[17] Mammen EF. Pílulas Contraceptivas Orais e Terapia de
Reposição Hormonal e Doença Tromboembolica. He-
matol Oncol Clin North Am, 2000; 14 (5):1045-59.

[18] Kemmeren JM, Algra A, Grobbee DE. Terceira Geração
de Contraceptivos Orais e o Risco de Trombose Venosa:
Meta Analise. Profunda.BMJ. 2001;323(7305):131-4.

[19] Odlind V, Milson I, Persson I, Victor A. Alteração de
Hormônio Sexual: Risco de Tromboembolismo Venoso
combinado com Pílulas Contraceptivas. Acta Obsted
Gynecol Scand. 2002; 81(6):482-90.

[20] Vieira CS, Oliveira LCO, Sá MFS. Hormônios femini-
nos e hemostasia. Rev Bras Ginecol Obstet. 2007;
29(10):538-47.

[21] World Health Organization. Doença Cardiovascular e
Hormônio Esteróide de Contracepção. Reporto f a WHO
Scientific group. Geneva: World Health Organization;
1998. (WHO Technical Report Series. 877).

[22] Conard J, Plu-Bureau G, Bahi N, Horellou MH, Pelissier
C, Thalabard JC.Uso de Contraceptivo Progestágeno em
Mulheres com Alto Risco de Tromboembolismo Venoso.
Contraception. 2004; 70(6):437-92.

[23] Dorflinger L J. Efeitos Metabólicos dos Contraceptivos
Esteróides Implantáveis para as Mulheres.Contraception.
2002;65(1):47-62.



Vol.9,n.1,pp.78-83 (Dez 2014 - Fev 2015) Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research - BJSCR

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

Valeriana officinalis L., NO TRATAMENTO DA INSÔNIA E
ANSIEDADE

Valeriana officinalis L., IN THE TREATMENT OF ANXIETY AND INSOMNIA

RANULFO JOSÉ LINDOLFO VIDAL1*, CLEYTON EDUARDO MENDES DE TOLEDO2

1. Acadêmico do Curso de Graduação em Farmácia da Faculdade INGÁ; 2. Farmacêutico, Doutor pela Universidade Estadual de Maringá,
docente dos cursos de graduação em Farmácia e Medicina da Faculdade INGA.

* Rua Pitanga, 290, Centro, Ivaiporã, Paraná, Brasil. CEP: 86870-000. ranulfovidal@hotmail.com

Recebido em 24/09/2014. Aceito para publicação em 03/10/2014

RESUMO
O presente trabalho objetiva externar através de revisões de
literatura analisar a efetividade de Valeriana officinalis L., no
tratamento de ansiedade e insônia como alternativa ao trata-
mento convencional com medicamentos controlados. A espécie
vegetal contém, principalmente, valepotriatos, sesquiterpenos e
lignanas. Seus mecanismos de ação incluem: atuar na forma-
ção reticular por meio de um efeito estabilizante sobre os cen-
tros vegetativos e emocionais, restaurando o equilíbrio autô-
nomo-fisiológico; inibir a GABA transaminase no SNC; atuar
como agonista parcial de receptores de adenosina. A Valeriana
é uma das plantas medicinais mais popularmente utilizados na
insônia, possui segurança relativamente alta, apresenta menos
efeitos colaterais, não causa dependência e é bastante acessível
à população. Entretanto, não há um consenso científico comum
quanto aos exatos princípios ativos da Valeriana, assim, sua
efetividade pode resultar da ação de um único composto e, de
forma mais provável, da interação entre compostos múltiplos
(fitocomplexos). Todavia, ela representa um futuro promissor
como alternativa no tratamento da insônia e ansiedade.

PALAVRAS-CHAVE: Fitoterápico, valeriana, insônia, ansi-
edade.

ABSTRACT
This paper aims to express, through literature reviews, analyzing
the effectiveness of Valeriana officinalis L. in the treatment of
anxiety and insomnia as an alternative to conventional treatment
with prescription drugs. The plant species contains mainly valepo-
triates lignans and sesquiterpenes. Their mechanisms of action
include acting in the reticular formation through a stabilizing effect
on the vegetative and emotional centers, self-restoring physiologi-
cal balance; inhibit GABA transaminase in the CNS; act as a par-
tial agonist of adenosine receptors. Valeriana is a medicinal plant
popularly used in insomnia, has relatively high security, has fewer
side effects, is not addictive and is very accessible to the popula-
tion. However, there is no common scientific consensus on the
exact active principles of Valeriana, so its effectiveness can result
from the action of a single compound and, most likely on the in-
teraction between multiple compounds (fitocomplexos). However,
it represents a promising future as an alternative in the treatment of
insomnia and anxiety.

KEYWORDS: Phytotherapic, valeriana, insomnia, anxiety.

1. INTRODUÇÃO
Problemas com ansiedade, insônia e outras mazelas

acometem muitas pessoas devido a diversos fatores,
desde predisposições genéticas, fatores ambientais, a
vida urbana cada vez mais estressante e conturbada dos
dias de hoje. Essa pode ser uma explicação ao uso in-
tenso de medicamentos psicotrópicos, que são prescritos
como tratamento para estes males1.

Os sintomas dos distúrbios de ansiedade são amplos,
onde os mais característicos são insônia, dificuldade em
iniciar o sono, fadiga, dores no peito, vômitos, espasmos
e tremores, arrepios, mãos úmidas, dentre outros. Con-
forme Castillo et al.2, ansiedade é um sentimento vago e
desagradável de medo, apreensão, caracterizado por
tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo,
de algo desconhecido ou estranho.

A palavra ansiedade provém do grego, que significa
“estrangular, sufocar, oprimir3. Houaiss4, define a ansie-
dade como um “estado afetivo penoso, caracterizado
pela expectativa de algum perigo que se revele indeter-
minado e impreciso, e diante do qual o indivíduo se jul-
ga indefeso”. Ou então, simplesmente como definem
Novaes et al.5 a ansiedade pode ser compreendida como
uma resposta do ser humano ao desconhecido. Para
Coêlho e Tourinho6, as elaborações revisadas sugerem,
que a ansiedade, como problema clínico, pode guardar
relação com repertórios de autocontrole. A ansiedade e o
medo para Castillo et al.2, passam a ser reconhecidos
como patológicos quando são exagerados, desproporci-
onais em relação ao estímulo, ou qualitativamente di-
versos do que se observa como norma numa faixa etária
e interferem com a qualidade de vida, o conforto emo-
cional ou o desempenho diário do indivíduo. Tais rea-
ções exageradas ao estímulo ansiogênico se desenvol-
vem, mais comumente, em indivíduos com uma predis-
posição neurobiológica herdada Castillo et al.2

Enfermidades ou sintomas relacionados com insônia
e ansiedade, dentre muitos outros fatores desencadeantes,
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podem ter seu aparecimento favorecido pelo modo de
vida atual, e a grande pressão que esta exerce nas pesso-
as. Na sociedade atualmente, devido ao estilo de vida da
população, a correria, o trânsito, a, cobrança de resultado
no trabalho, as múltiplas tarefas, a concorrência faz com
que toda a população esteja exposta a esse distúrbio.

É o distúrbio do sono que mais acomete a população
e tem sido associado com a diminuição no desempenho
do trabalho, o aumento na incidência de acidentes de,
carro, e maior propensão às doenças1.

Segundo Secchi e Virtuoso1 a insônia é um distúrbio
do sono que consiste na incapacidade de iniciar ou man-
ter o sono, ou ter uma duração e qualidade adequada
para restaurar a energia e o estado de vigília normal.
Isso faz com que o indivíduo acometido diminua seu
rendimento, e fique mais propício a enfermidades.

Cerca de 30% da população mundial sofre de insônia,
sendo mais frequente em pacientes idosos com ou sem
patologia crônica, mas apenas 10% recebem tratamento
adequado1.

Bastien et al7, demonstraram que a família, trabalho
ou escola e eventos de saúde são os mais comuns fatores
desencadeantes de insônia. Devido à rotina diária e
apresentação de rendimentos, elevando o índice de es-
tresse.

O tratamento para a ansiedade inclui a psicoterapia,
realização de atividades físicas, e tratamento medica-
mentoso, classicamente representados pelos ansiolíticos
e antidepressivos1.

Entre os medicamentos utilizados para o tratamento
da ansiedade e insônia, encontram-se os benzodiazepí-
nicos, que são os mais prescritos para este fim, como por
exemplo, alprazolam, diazepam, clonazepam, fluraze-
pam, lorazepam, dentre outros. Porém, de uma maneira
geral, seu uso prolongado produz efeitos adversos como
dependência, sedação diurna (ressaca), má qualidade do
sono, o que induz a busca por tratamentos alternativos
seguros entre eles os produtos fitoterápicos8.

Alguns antidepressivos também são recomendados
para certas formas de ansiedade e/ou insônia. Dentre
alguns exemplos, estão a sertralina, paroxetina, fluoxe-
tina, venlafaxina, buspirona, dentre outros, que também
causam uma série de efeitos colaterais, que será mostra-
do mais adiante.

O medicamento fitoterápico é obtido exclusivamente
de espécies vegetais, não pertencendo a essa classe, por-
tanto, aqueles que possuem em sua composição substân-
cias ativas isoladas, mesmo sendo originários de plantas,
produzidos sinteticamente ou associados com extratos
vegetais1.

No Brasil, todos os fitoterápicos são regulamentados
como medicamentos convencionais e, por conseguinte
são submetidos aos mesmos testes de qualidade, segu-
rança, eficácia e toxicidade solicitados pela ANVISA
para todos os medicamentos1.

Um dos vegetais mais empregados no Brasil para
tratamento da ansiedade (tabela 1) é a Valeriana offici-
nalis L., conhecida popularmente como Valeriana. Suas
raízes compreendem órgãos subterrâneos como o rizoma,
as raízes e os estolhos9, e são empregadas para produção
de medicamentos fitoterápicos.

Seus constituintes químicos são: o óleo essencial,
que abrange monoterpenos, sesquiterpenos, ácidos car-
boxílicos, valpotriatos, aminoácidos, alcaloides, fla-
vonoides, dentre outros9. Com base na informação dis-
ponível dos estudos científicos, o efeito farmacodinâmi-
co da valeriana ajuda a promover e restaurar o sono na-
tural após pelo menos 2-4 semanas de uso.

Assim, o objetivo deste trabalho foi compilar dados
sobre a efetividade da Valeriana no tratamento da insônia
e ansiedade.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para realização deste trabalho, foi empregado o mé-

todo de Revisão Literária, onde foram realizadas pes-
quisas sobre a efetividade da Valeriana officinalis
L.,como alternativa no tratamento de insônia e ansiedade,
compreendendo uma revisão literária de dezenas de ar-
tigos  científicos, presentes no Google a Acadêmico,
Google Sciello ; bem como pesquisas em livros que
abrangem fitoterápicos , toxicologia,  botânica, envol-
vendo diversos temas desde a composição química, a
efetividade até a racionalidade no uso de fitoterápicos.
Foram realizadas também pesquisas no bulário oficial da
ANVISA, onde foram coletadas informações im-
portantes sobre fármacos psicotrópicos, com objetivo de
compilar dados sobre a efetividade da Valeriana offici-
nalis L.,no tratamento de insônia e ansiedade.

3. DESENVOLVIMENTO
Valeriana officinalis L.

A Valeriana é uma planta perene nativa da Europa e
da Ásia, e naturalizada na América do Norte. O gênero
Valeriana, pertencente à família Valerianaceae, ordem
Dipsacales, inclui mais de 250 espécies12. A espécie de
Valeriana mais comumente utilizada na terapêutica é a
Valeriana officinalis, apesar de V. edulis (Valeriana me-
xicana) e V. wallichii (Valeriana indiana) também serem
utilizadas13.

A composição química da Valeriana varia de acordo
com a subespécie, variedade, idade da planta, condições
de crescimento, idade e tipo do extrato14. A raiz de Vale-
riana contém muitos componentes, entre eles estão os
monoterpenos bicíclicos (valpotriatos – valtrato e dihi-
drovaltrato), óleos voláteis (valeranona, valerenal e áci-
dos valerênicos), sesquiterpenos, lignanas e alcalóides.
Também estão presentes aminoácidos livres, como o
ácido gama-aminobutírico (GABA), tirosina, arginina e
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glutamina15. Os valpotriatos estão presentes somente na
planta fresca.
Tabela 1. Plantas medicinais, mais conhecidas e utilizadas no trata-
mento de ansiedade e insônia.

NOME
POPULAR

NOME
CIENTÍFICO REFERÊNCIA

Valeriana Valeriana offici-
nalis

Schulz V, Hansel R, Tyler VE. Fitoterapia
racional: um guia de fitoterapia para as
ciências da saúde. 4ª ed. São Paulo: Ma-
nole; 200210

Maracujá Passiflora edulis

Brasil. Ministério da Saúde. A fitoterapia
no SUS e o programa de pesquisas de
plantas medicinais da central de medica-
mentos. Brasília; 200611.

Capim santo
Capim limão
Capim de
cheiro

Cimbopogon
citratus

Brasil. Ministério da Saúde. A fitoterapia
no SUS e o programa de pesquisas de
plantas medicinais da central de medica-
mentos. Brasília; 200611.

Funcho, erva
doce

Fueniculum
vulgare

Brasil. Ministério da Saúde. A fitoterapia
no SUS e o programa de pesquisas de
plantas medicinais da central de medica-
mentos. Brasília; 200611.

Erva cidreira Melissa
officinalis

Schulz V, Hansel R, Tyler VE. Fitoterapia
racional: um guia de fitoterapia para as
ciências da saúde. 4ª ed. São Paulo: Ma-
nole; 200210.

Kava kava Piper
metbysticum

Schulz V, Hansel R, Tyler VE. Fitoterapia
racional: um guia de fitoterapia para as
ciências da saúde. 4ª ed. São Paulo: Ma-
nole; 200210.

Figura 1. Estrutura química dos principais constituintes da Valeriana
com interesse farmacológico9.

Podem eventualmente existir em pequenas quantida-
des se a secagem for realizada em uma temperatura infe-
rior a 40˚C, uma vez que são altamente instáveis e de-
compõem-se facilmente pelo calor, umidade ou varia-
ções de PH, originando outros compostos1. Além disso,
são insolúveis em água, existindo apenas em preparações
não aquosas. A decomposição dos valpotriatos produz
pequenas quantidades do ácido isovalérico, que é res-
ponsável pelo odor característico desagradável da plan-
ta1.
Tabela 2. Medicamentos benzodiazepínicos mais utilizados para ansi-
edade e/ou insônia e seus respectivos efeitos colaterais16.
Princípio
Ativo Efeitos adversos mais comumente observados

Alprazolam

Tontura, vertigem, sedação, sonolência, nervosismo,
ansiedade, cefaléia, depressão, taquicardia, confu-
são, falta de coordenação, insônia, náuseas, diarréia,
comprometimento de memória, etc.

Diazepam
Sonolência, cansaço, relaxamento muscular, confu-
são mental, depressão, cefaléia, depressão circulató-
ria, efeitos paradoxais, dentre outros.

Flurazepam

Sonolência, vertigem, cefaléia, fraqueza muscular,
ataxia, fraqueza muscular, distúrbios gastrintestinais,
alterações da libido, confusão mental, efeitos para-
doxais, etc.

Lorazepam
Sedação, fadiga, sonolência, depressão, fraqueza
muscular, tontura, confusão, pressão arterial baixa,
etc.

Clonazepam
Sonolência, náuseas, vômito, depressão, fraqueza
geral, cefaléia, lentidão de reações, confusão mental,
etc.

Grande parte dos medicamentos ansiolíticos, hipnó-
ticos (Tabela 2) e antidepressivos (Tabela 3) podem cau-
sar dependência química. Conforme Schulz et al. (2002),
o tratamento farmacológico atual de nervosismo e insô-
nia é confiado principalmente às benzodiazepinas e tem
um certo número de riscos sérios, como ressaca de se-
dação, respostas prejudicadas, insônia de retrocessos,
depressão respiratória e dependência da droga.

Cerca Tabela 3. Medicamentos antidepressivos largamente prescritos
por médicos para tratar ansiedade e a insônia16.
Princípio ativo Efeitos adversos mais comumente observados

Fluoxetina Diarreia, náusea, cefaleia, insônia, palpitações,
diminuição do apetite, calafrios

Paroxetina Náusea, disfunção sexual, insônia, sudorese,
diarreia, visão turva, vertigem, sonolência

Sertralina Boca seca, sudorese, tremor, diarreia, náusea,
sonolência, tontura, cefaleia, insônia

Venlafaxina
Cefaleia, astenia, sudorese, náuseas, constipação,
hipertensão, vômitos, sonolência, nervosismo,
ansiedade, tremor

Buspirona Tontura, cefaleia, nervosismo, delírio, náusea,
excitação, sudorese

Os benzodiazepínicos estão entra as drogas mais
prescritas e utilizadas em todo o mundo. Eles funcionam
como, anticonvulsivantes, relaxantes musculares, ansio-
líticos e hipnóticos. São bem absorvidos pelo trato gas-
trintestinal e possuem boa lipossolubilidade para atra-

Valereno
l

Valtrato Aceval-
trato

Dihidrovaltrato

Isovaltrato

Valerenal
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vessarem a barreira hematoencefálica17.
Os benzodiazepínicos são drogas de ação direta do

SNC. Conforme Coelho et al. 18, o principal mecanismo
de ação dessas substâncias se caracteriza pela ligação em
receptores localizados no complexo GABA. A depen-
dência de alguns benzodiazepínicos, podem desenvolver
em dias ou semanas. Num estudo recente lorazepam
ofereceu maior resistência à retirada relativamente gra-
dual (15 dias), em doses terapêuticas, equivalente a 10
mg de diazepam, com maior pontuação de sintomas19.

De acordo com Carlini20, os benzodiazepínicos atu-
am no sistema de neurotransmissão gabaérgico, estimu-
lando a ação do GABA produzindo um efeito depressor.
A ação dessas substâncias em sítios de ligação localiza-
dos no complexo GABA, promovem a abertura do canal
de cloreto com consequente influxo do ânion para dentro
do neurônio e produzindo consequente hiperpolarização
da célula.

O uso crônico de benzodiazepínicos leva ao efeito
rebote e possui risco de dependência, principalmente em
mulheres com mais de 45 anos e em idoso. A retirada do
medicamento deve ser gradual, pois os sintomas perce-
bidos podem ser vários, como aumento da insônia, au-
mento da frequência cardíaca, tremor diarreia e outros. O
uso em idosos deve ainda mais racionalizado, uma vez
que há relatos no aumento do índice de mortalidade com
o uso crônico além de que diferentes benzodiazepínicos
em doses terapêuticas mostram que o uso prolongado
(maior do que 6 meses) leva a perda de eficácia (tolerân-
cia) no tratamento da insônia19. Pacientes que fazem uso
crônico dessas drogas, geralmente desenvolvem primei-
ramente tolerância do tipo funcional, envolvendo altera-
ções na neurotransmissão Gabaérgica e também altera-
ções na sensibilidade e número de receptores benzodia-
zepínicos. O uso crônico também pode levar à depen-
dência que se manifesta pelos sintomas de abstinência,
como ansiedade (maior do que na condição
pré-existente), vômitos, convulsões, diarreia, insônia,
etc17. Dessa problemática, surge como alternativa far-
macoterapêutica medicamentos ansiolíticos fitoterápicos,
possibilitando uma estratégia viável e segura de trata-
mento. Entretanto, o uso de plantas medicinais e fitote-
rápicos deve ser realizado com os devidos cuidados,
entre eles, considerar um correto diagnóstico, analisar
doses corretas e possíveis interações medicamentosas e
alimentares. Assim, vem à tona o pré-conceito errôneo
que as pessoas têm de que tudo que é natural tem pouca
eficácia e nenhum efeito colateral1.

A espécie vegetal valeriana usada na Alemanha (Va-
leriana officinalis) é uma dentre aproximadamente 250
espécies que ocorre em todo mundo. Nativa da Europa e
das zonas temperadas da Ásia. Somente a raiz da valeri-
ana europeia é usada como uma droga oficial. A planta
cortada e seca é usada em preparações de chás. Os pro-
dutos farmacêuticos são produzidos de extratos aquosos

ou hidroalcoólicos10.
A raiz seca da valeriana contém em média 0,5 a 2%

de óleo volátil. Aproximadamente 20 estudos originais
sobre a farmacologia experimental de preparações de
raiz e substâncias produzidas a partir dela. Análises des-
ses estudos podem ser encontrados em Santos et al.21

Estudos experimentais com ácido valerênico mostrou
que este diminuiu a taxa de degradação do ácido ga-
ma-aminobutírico (GABA). Estudos mais recentes10

mostraram um aumento na concentração de GABA nas
fendas simpáticas após a administração de valeriana.
Esses autores usaram um extrato de valeriana em vez de
ácido valerênico isolado. O GABA considerado um
neurotransmissor importante, que tem um papel chave
no estresse e na ansiedade. O início tardio de ação dis-
tingue claramente a valeriana dos hipnóticos sintéticos10.

A valeriana caracteriza-se por ter um dos maiores
mecanismos de sinergismo no reino vegetal22, ou seja,
alguns ativos que agem de forma coordenada em prol da
ação farmacológica (tabela 4).
Tabela 4. Mecanismo sinérgico de ativos encontrados em Valeriana

Princípio ativo Ação fisiológica

Valepotriatos:
Diidrovaltrato (80%), valtra-
to (15%) e acevaltrato (5%)23

Atuam na formação reticular por
meio de um efeito estabilizante
sobre os centros vegetativos e
emocionais, restaurando o equilí-
brio autônomo-fisiológico24.

Sesquiterpenos:
Ácidos valerênicos e seus
derivados: valerenal, ácido
acetoxivalerênico e ácido
hidroxivalerênico.

Inibem a enzima que metaboliza
o GABA (GABA transaminase),
aumentando os níveis deste me-
diador no sistema nervoso cen-
tral25

Lignanas:
Berche-
mol-4’-O-β-D-glicosídeo

Agonista parcial dos receptores
de adenosina, sub-tipo A126

Apesar dos séculos de experiência com preparação
de raiz de valeriana, não há evidência de que a droga
cause dependência. Como a raiz de valeriana age gradu-
almente e não é útil pra o tratamento agudo de insônia, o
aconselhamento adequado e terapêuticas físicas são ne-
cessárias durante as semanas iniciais para garantir o
cumprimento do tratamento, especialmente em pacientes
acostumados a usar benzodiazepínicos ou outras drogas
sintéticas10.

Para Nunes e Sousa27, existem dados insuficientes
para recomendar a utilização da valeriana para o trata-
mento das perturbações de ansiedade, pois a evidência
da eficácia está limitada pelos resultados contraditórios
dos estudos analisados e pelos seus problemas metodo-
lógicos, apesar de mostrar algum efeito na insônia ligeira
a moderada. Alexandre et al.28 colocam que amostras de
valeriana apresentam resultados promissores como uma
alternativa terapêutica nos distúrbios do sono, porém,
também acreditam que a metodologia dos ensaios não é
a mais eficaz para comprovar sua ação, alegando que
devido aos problemas metodológicos dos ensaios indi-
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viduais e os resultados conflitantes, as evidências de
eficácia disponíveis são consideradas fracas para justifi-
car o uso da valeriana no tratamento dos distúrbios do
sono, indicando a necessidade da realização de novos
ensaios clínicos28. Poyares et al. (2005) afirmam que os
efeitos colaterais da valeriana são dificilmente perceptí-
veis e não apresentam cardiotoxidade, porém ela apre-
senta potenciais interações com fármacos que também
atuam no sistema nervoso central, pois podem ocorrer
efeitos aditivos, sinérgicos e/ou antagônicos e, assim,
causar potencialização ou redução dos efeitos sedativos
destes fármacos28.

A história do uso popular desta planta representa uma
forma de comprovação da baixa toxicidade, da seguran-
ça e da eficácia desta droga vegetal, o que não dispensa a
comprovação cientifica destas características.

Os resultados comportamentais mostraram um efeito
ansiolítico e hipnótico da Valeriana officinalis. Faustino
et al.29, comparou o extrato de Valeriana oficinalis
(81mg de valepotriatos como ingredientes ativos) com o
placebo e com o diazepam (6,5mg) em pacientes com
transtorno de ansiedade generalizada (TAG). Os trata-
mentos foram administrados por quatro semanas. Se-
gundo Faustino et al.29, o extrato foi padronizado, sendo
utilizados os compostos diidrovaltrato, valtrato e aceval-
trato como marcadores fitoquímicos, na proporção mí-
nima de 80, 15 e 5%, respectivamente. Não foi observa-
da diferença significativa entre os três grupos, sendo que
ao final do tratamento todos os grupos apresentaram
redução significativa da ansiedade em relação ao basal31,
observou-se que a mesma tem sim uma ação depressora
do SNC. Para que esta possa se apresentar como uma
alternativa consagrada de tratamento como ansiolítico e
hipnótico, precisa de outras metodologias de ensaio a
fim de melhor elucidar seu mecanismo de ação e sua
eficácia30.

4. CONCLUSÃO

Apesar do clássico uso popular, os efeitos da Vale-
riana ainda não estão bem definidos. É necessário, estu-
do mais elaborado sobre o assunto. A metodologia utili-
zada nos ensaios não era muito potente e o tamanho das
amostras em alguns estudos segundo os autores, era pe-
queno, com poucos participantes. Entretanto, seu uso é
bem aceito quando associado com mudança no estilo de
vida e se usado regularmente. Alexandre et al.26 colocam
que amostras de valeriana apresentam resultados pro-
missores como uma alternativa terapêutica nos distúrbios
do sono, mas discute a necessidade da realização de no-
vos ensaios clínicos.

Esse trabalho foi realizado no intuito de valorizar o
uso racional e controlado de medicamentos à base de
produtos naturais que atuam no SNC e também para
mostrar a importância do uso de metodologias científicas

padronizadas para avaliação de efeitos farmacológicos.
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RESUMO
Liraglutida é um análogo do hormônio GLP-1, o qual é
liberado pelo trato gastrintestinal com o propósito de aumentar
a secreção de insulina pelas células beta pancreáticas. O GLP-1
acresce significantemente a secreção de insulina de forma
dependente de glicose, diminui a secreção de glucagon, retarda
o esvaziamento gástrico e diminui o apetite, com ação sobre
seus receptores. A liraglutida é empregada no tratamento de
pacientes com Diabete Mellitus tipo 2 que não tenham
alcançado adequado controle glicêmico com outras medidas.
Este fármaco tem como um de seus efeitos, a redução do apetite.
Consequentemente, a perda de peso em paciente que estão em
uso do medicamento despertou o interesse de indivíduos sem
diabetes, que passaram a usar o fármaco como emagrecedor.
Diante disso este artigo tem como objetivo discutir o efeito e as
implicações geradas no uso da liraglutida como emagrecedor
em pacientes sem diabetes.

PALAVRAS-CHAVE: Incretinas, liraglutida, diabetes,
obesidade.

ABSTRACT
Liraglutide is an analog of GLP-1 hormone, which is released from
the gastrointestinal tract with the aim of increasing insulin secretion
by pancreatic beta cells. GLP-1 significantly enhances insulin
secretion in a glucose-dependent manner, decreases glucagon
secretion, delays gastric emptying, and decreases the appetite,
acting on its receptor. Liraglutide is used in the treatment of patients
with type 2 diabetes mellitus who have not achieved adequate
glycemic control with other measures. This drug has appetite
reduction as one of its effects.. Consequently, the weight loss in
patients who are on medication use aroused the interest of
individuals without diabetes who began using it as slimming drug.
Therefore, this article aims to discuss the effect and implications
generated by the use of liraglutide on weight loss in patients without
diabetes.

KEYWORDS: Incretins, liraglutide, diabetes, obesity.

1. INTRODUÇÃO
A liraglutida é um análogo do peptídeo

glucagon-like-1 (GLP-1), hormônio incretina, que é
liberado pelo trato gastrintestinal com o objetivo de
aumentar a secreção de insulina pelas células beta
pancreáticas. O GLP-1 aumenta significantemente a
secreção de insulina dependente de glicose, diminui a
secreção de glucagon, retarda o esvaziamento gástrico e
diminui o apetite, com ação agonista sobre seus
receptoresi.

A obesidade é considerada atualmente pela
Organização Mundial de saúde (OMS) um problema de
saúde pública ii . Sendo descrita como a enfermidade
metabólica mais antiga, a obesidade é considerada uma
doença crônica e multifatorial, caracterizada pelo
acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo.
Embora a obesidade se configure como um grave
problema de saúde, a questão de estética também
sobressai quando um indivíduo decide procurar
tratamento. Nesta perspectiva, o tratamento da obesidade
ainda apresenta resultados insatisfatórios, por estratégias
equivocadas e pelo mau uso dos recursos terapêuticos
disponíveis. Muitos indivíduos recorrem a tratamentos
que promovam resultados rápidos, que garantam a sua
satisfação estética.

Dessa forma, para muitos pacientes o tratamento
farmacológico é a única solução para o excesso de peso,
principalmente os fármacos que se apresentam como os
“de última geração” crendo que possuem maior avanço
sobre os já existentes, o que nem sempre acontece iii .
Assim, mesmo que evidências científicas apontem
sentido oposto aos efeitos de determinados
medicamentos, e possam apresentar danos à saúde do
paciente, médicos continuam a prescrever
indiscriminadamente, medicamentos para o controle da
obesidade e a defendê-los publicamente.
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A liraglutida é um medicamento eficaz no controle
glicêmico, com baixo potencial de hipoglicemia. Causa
redução de peso, decorrente do aumento da saciedade,
em pacientes com Diabetes Mellitus 2 e despertou
grande interesse em indivíduos não diabéticos que
vislumbram neste medicamento uma formula mágica
para o emagrecimento, desconsiderando seus efeitos
colaterais e indicação1. Diante disso este trabalho tem
como objetivo discutir o efeito emagrecedor e as
implicações geradas no uso da liraglutida em paciente
não diabético.Para atingir os objetivos deste estudo primeiro,
definir-se-á a obesidade e suas implicações para a saúde
do individuo. Em seguida colocaremos em confronto a
questão da obesidade e diabetes e suas possíveis
relações. Após, faremos uma discussão a cerca da via da
incretina relacionando-a com o uso da medicação
liraglutida.
2. MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho constituiu-se de revisão de literatura com a
finalidade de discutir o uso da liraglutida como estraté-
gia farmacológica para o emagrecimento. Foram pes-
quisados sites como LILACS, SCIELO e PUBMED, por
meio das seguintes palavras-chave: emagrecimento,
obesidade, diabetes, liraglutida e incretinas.

3. DESENVOLVIMENTO

Obesidade
A obesidade pode ser definida como doença crônica,

que ocorre pelo depósito exagerado de tecido adiposo no
organismo e é determinada pelo IMC (índice de massa
corporal) devendo ser igual ou superior a 30 kg/m². Esse
IMC deve ser especifico dependendo do sexo e a idade.
A obesidade ainda pode ser classificada como uma
doença crônica não transmissível e multifatorial. Esta
doença apresenta riscos que vão desde a morte
antecipada, até o desenvolvimento e/ou participação em
doenças graves como: diabetes, doenças
cardiovasculares, hipertensão, distúrbios reprodutivos
em mulheres, alguns tipos câncer e problemas
respiratórios. Ainda pode causar depressão e
comportamento de esquiva social prejudicando a
qualidade de vida do indivíduo4.

A obesidade foi definida pela Organização Mundial
de Saúde como um problema de saúde pública, por se
tornar cada vez mais comum, sendo caracterizada por
especialistas como epidemia do século XXI5.

A origem desta doença pode ser explicada por vários
fatores. A modernização da sociedade, o comodismo, a
praticidade (alimentos instantâneos), alterações
psicológicas (estresse, ansiedade, depressão),
envelhecimento (por limitar a pratica de atividades
físicas e aumentar o consumo alimentar), sedentarismo,
e o consumo de alimentos ricos em gorduras são

situações que explicam o crescimento acelerado da
obesidade na população6.

Embora considerada uma doença grave, a obesidade
não é vista somente como um problema de saúde. A
busca pelo emagrecimento muitas vezes está ligada a um
padrão de beleza7. Nossa sociedade atual vincula o peso
corporal a padrões de beleza, estigmatizando os
indivíduos que estão acima do peso considerado ideal.
Muitas vezes são esquecidas as consequências da
obesidade e do sobrepeso para a saúde do individuo

Houve um aumento significativo da obesidade nas
ultimas décadas. O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) realizou um levantamento onde foi
mostrado que 35% da população adulta brasileira tem
peso acima do desejável, afetando 13% das mulheres,
7% dos homens, e 15% das crianças. Aproximadamente
1,7 bilhão de pessoas no mundo são obesos ou estão com
sobrepeso7.

Dentre as principais doenças relacionadas à
obesidade, destaca-se o Diabetes Mellitus tipo 2, que
será abordado a seguir.

Diabetes Mellitus
O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença

caracterizada por várias alterações metabólicas
compreendendo uma produção hepática de glucose
inadequada, diminuída sensibilidade dos tecidos
periféricos à ação da insulina, secreção elevada de
glucagon e por um declínio da função do pâncreas na
produção de insulina, como decorrência da degradação
das células β. É considerada como um grupo de
distúrbios metabólicos com etiologias variadas, que
proporcionam em comum a hiperglicemia crônica, que
vem acompanhada de alterações no metabolismo dos
carboidratos, lipídios e proteínas8.

O DM é uma doença crônica e progressiva não
transmissível, que tem como característica a não
produção da insulina pelo pâncreas ou a não resposta
celular à insulina produzida, ocorrendo então uma
deficiência na secreção e/ou ação do hormônio insulina.
É a principal doença metabólica com múltiplas
complicações, as quais se desenvolvem, mais
especificamente, em indivíduos portadores da DM tipo
2, sendo, portanto, importantes fatores da morbidade e
mortalidade8

Embora, a taxa anual da diabetes tipo 1 tenha
aumentado significativamente na ultima década, dentre
os casos diagnosticados, cerca de 90% a 95% são DM
tipo 2. Este é caracterizada por resistência a insulina e
por alterações na produção hepática de glicose, levando
a um quadro de hiperglicemia9.

Em 2006, o diabetes foi listado como a sétima
principal causa de morte no EUA. A (OMS), prevê que o
número de mortes relacionadas ao diabetes dobrará entre
2005 e 2030 em todo mundo (CDC). O DM tem como



Conte & De Campos / Braz. J. Surg. Clin. Res. V.9,n.1,pp.84-90 (Dez 2014 - Fev 2015)

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

principais características a hiperglicemia, alteração no
metabolismo dos lipídios, carboidratos, proteínas,
potássio, fosfato e influência indireta na homeostase do
sódio e água10.

As células beta do pâncreas em sua atividade normal
mantêm a secreção de insulina, ou podem até aumentar a
secreção em resposta a não utilização adequada. A
estimulação destas células depende principalmente do
nível de glicose no organismo. A insulina é um
hormônio secretado pelas células pancreáticas, sendo
essencial para o transporte de glicose para o interior das
células musculares e do tecido adiposo, regulando o
metabolismo energético, promovendo a formação de
glicogênio no fígado e músculos esqueléticos. Promove
ainda a transformação da glicose em triglicerídeos, e a
síntese de ácidos nucleicos e proteínas. Estes processos
realizados pela insulina diminuem a concentração de
glicose no sangue8.

O DM tipo 2 é originado pela diminuição da
sensibilidade dos tecidos-alvo ao efeito da insulina. Essa
sensibilidade diminuída à insulina é frequentemente
descrita  como resistência à insulina. Para superar a
resistência à insulina e evitar o acúmulo de glicose no
sangue, deve haver um aumento na quantidade de
insulina secretada..Outro fator que pode desencadear um
quadro hiperglicêmico, é a alteração na produção da
glicose pelo fígado e músculos (que pode ser originado
em decorrência da intolerância à insulina), onde
ocorreria a inibição da gliconeogênese11. A Figura 1
abaixo demonstra eventos fisiopatológicos que levam à
hiperglicemia em pacientes com diabetes do tipo 2.

Figura 1. Eventos fisiopatológicos relacionados à hiperglicemia em
diabéticos do tipo 2.
Fonte: http://www.efdeportes.com/efd172/sindrome-metabolica-e-exercicio-fisico.htm

O quadro de hiperglicemia resulta em varias
alterações nos pacientes, como: anormalidades
microcirculatórias, nefropatia, retinopatias (podendo
resultar em cegueira), neuropatias periféricas com perda

sensorial, distúrbios no processo de cicatrização,
aterosclerose cerebrovasculalar, cardiovascular, e de
vasos periféricos11.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) avaliou o
número de pessoas com diabetes, em todo o mundo, em
aproximadamente 170 milhões, um número que se
espera aumentar até aos 366 milhões em 2030. Outro
estudo realizado pela OMS pontuou que em 2005 a
estimativa que 1,6 bilhão de adultos em todo o mundo
tinham excesso de peso e que 400 milhões eram obesos.
Dessa forma a obesidades foi descrita como o fator de
risco mais importante para o desenvolvimento da
diabetes mellitus tipo 2. De acordo com a OMS 80% a
90% das pessoas com DM tipo 2 são obesas ou têm
excesso de peso12. Considerando que um dos principais
fatores para o desenvolvimento do DM2 é a obesidade,
estratégias que levem a redução de peso tem adquirido
importância cada vez maior na atualidade.

A busca pelo emagrecimento
Os padrões de beleza e estética impostos pela mídia e

sociedade enaltecem o modelo desejável de magreza13.
Sendo assim a procura pelo emagrecimento não
representa prioritariamente a busca por uma vida
saudável, também perpassa o desejo de estar de acordo
com os padrões estéticos de beleza vigentes.

O emagrecimento procurado para obtenção do corpo
perfeito, não acontece da noite para o dia. Para que isso
ocorra de forma saudável é preciso manter uma rotina
contínua de atividades físicas, dieta balanceada e
acompanhamento terapêutico, que são indispensáveis14.
Contudo, isso não ocorre na maioria dos casos devido a
diversos fatores, que incluem a indisposição, “falta” de
tempo, e principalmente pela crença em dietas da moda
e/ou métodos milagrosos que a mídia e o comércio
impõem.

O método mais saudável para a perda de peso como
sabemos a priori, é a mudança de comportamento
físico/psíquico e a reeducação alimentar. Mas quando
surge o reconhecimento das dificuldades, ou resultados
insatisfatório para este método as pessoas buscam outras
soluções, procedimentos como cirurgias bariátricas, e o
mais comum, a solução por medicação, que em muitos
casos dispensam a orientação médica.

O uso de medicamentos teria que ser a ultima opção
no tratamento contra obesidade, por se tratar de uma
solução temporária. Porém, a obsessão das pessoas em
querer estar dentro dos padrões propostos pela sociedade
os direcionam a utilizar métodos cada vez mais
improváveis14.  E assim seduzidos pelo desejo da perda
de peso acelerada em pouco tempo, indivíduos acabam
optando por fármacos que proporcionam esses efeitos.

Entre os medicamentos mais utilizados para a perda
de peso, destacam-se as seguintes classes: (a)
Catecolaminérgicos, como anfepramona
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(dietilpropiona), mazindol, femproporex, com ação de
diminuir a ingestão de alimento. (b) Serotoninérgicos,
como a fluoxetina, e a sertralina, com ação de inibir a
recaptação da serotonina, um neurotransmissor que
regula o apetite, aumentando sua disponibilidade. (c)
Catecolaminérgico e Serotoninérgico, como a
sibutramina, com ação de diminuir a ingestão de
alimento e aumentar o gasto energético. (d)
Termogênicos, como a cafeína, aminofilina, que agem
em vários sistemas do organismo aumentando o gasto
energético com ação de aumentar a ação da
noradrenalina nas terminações nervosas e potenciar o
efeito da efedrina. (e) Inibidor de absorção de gordura,
como o orlistat, com ação de inibir a lipase
pancreática15. Alguns desses medicamentos foram
proibidos outros são vendidos apenas com receita
medica.

A busca pelo emagrecimento promove o uso de
medicamentos que foram projetados para outras
finalidades, não específicos para auxiliar na perda de
peso. Um exemplo é a liraglutida, fármaco desenvolvido
para o controle do DM 2, que apresenta efeitos positivos
na redução de peso, pois ajuda no controle do apetite.
Dessa forma, pessoas sem diabetes estão fazendo uso
desse fármaco com emagrecedor, desconsiderando os
perigos do uso indiscriminado de medicações.

Via das incretinas
As incretinas são hormônios secretados pelas células

endócrinas localizadas no epitélio do intestino delgado.
Desempenham um papel importante na modulação da
resposta das ilhotas de Langerhans e potencializam a
secreção de insulina pelas células beta pancreáticas
decorrente do aumento dos níveis de glicemia após
ingestão de alimentos8.

Os hormônios incretinas tiveram suas propriedades
insulinotrópicas, (capacidade de estimular a ação e
secreção da insulina), reconhecidas na década de 60.
Pesquisadores avaliaram que o grau de secreção das
incretinas está relacionado com a quantidade de glicose
administrada16.

Os dois principais hormônios incretina são: peptídeo
insulinotrópico dependente de glicose (GIP) e peptídeo-1
tipo glucagon (GLP-1). São produzidos pelo trato
gastrointestinal e liberados logo após a administração de
alimentos, onde o GIP é secretado pelas células K
localizadas no duodeno e jejuno, e o GLP-1 é clivado do
pró-glucagon intestinal e secretado pelas células L,
localizadas no íleo e cólon. GIP e GLP-1 são inativados
rapidamente por clivagem pela enzima
dipeptidil-peptidase 4 (DPP- 4)12.

As incretinas tem a função de estimular a secreção de
insulina e a proliferação de células beta. Expressam
também outros efeitos, onde o GIP acelera o
esvaziamento gástrico, e o GLP-1 retarda o

esvaziamento gástrico, aumenta a secreção de insulina,
reduz a secreção do glucagon e a ingestão de alimentos e
diminui a quantidade de glicose circulante12. Dessa
forma, no tratamento de pacientes diabéticos com
GLP-1, houve aumento na multiplicação e diminuição da
apoptose das células beta pancreáticas. Tais efeitos
aumentaram o número dessas células12. Ainda, o
tratamento demonstrou diminuição significativa na
redução do peso corporal, cerca de 1,9%, que ocorreu
devido ao aumento da saciedade.

Além do GLP-1atuar diretamente sobre as células
beta, interagindo com os receptores do GLP-1, o
hormônio da incretina possui outros efeitos que ocorrem
por meio de vias indiretas17. Um desses efeitos é a
ativação das vias vagais ascendentes, que promove a
interligação no centro do sistema nervoso central,
gerando assim uma comunicação com o pâncreas, fígado
e tecidos periféricos. Os efeitos relacionados ao GLP-1
sobre a melhora da função e da sensibilidade das células
beta são propriedades dos miméticos da incretina, como
exemplo a liraglutida.

Liraglutida
A liraglutida é um fármaco da nova classe

farmacológica incretinomiméticos, que se baseia nas
funções das incretinas1. A liraglutida é um fármaco
análogo sintético da incretina GLP-1, que em questão
estrutural é idêntica ao GLP-1 nativo. Sua síntese ocorre
com a utilização de leveduras Saccharimyces cerevisiae,
e inclui processos de fermentação, recuperação e
purificação da levedura, e a utilização da tecnologia de
DNA recombinante. Seu mecanismo de ação é a
ativação de receptores GLP-1, pertencentes a família dos
receptores acoplados a proteínas G, encontrados na
membrana plasmática das células beta pancreáticas,
células do coração, rins, pulmões, e sistema nervoso
central. Com a ligação do agonista, é ocorre a ativação
da via AMPc-Proteína Kinase. A ativação dos receptores
da GLP-1 retarda o esvaziamento gástrico, diminui a
secreção do glucagon, aumenta a secreção de insulina e
diminui o apetite18.

A liraglutida, sendo um fármaco análogo sintético da
incretina GLP-1, promove o aumento da saciedade e
consequentemente redução da ingestão de alimentos por
dois mecanismos: uma ação sobre o centro da saciedade
no cérebro e por causar um retardo no esvaziamento do
estômago. Se houver uma hiperglicemia, como ocorre
em pacientes diabéticos, também estimula o pâncreas a
secretar insulina. Assim, tem atuação no mecanismo da
saciedade, através do sistema nervoso central, causando
a redução de apetite, e o aumento da concentração
pós-prandial de leptina18. Esses dois mecanismos
resultam na perda de peso corporal, que é desejada na
maioria dos pacientes com DM tipo 2.
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A administração do medicamento contendo
liraglutida é realizada por injeção subcutânea uma vez ao
dia. O fármaco tem absorção lenta e sua
biodisponibilidade máxima após administração é
aproximadamente 55%iv. Sua metabolização endógena
ocorre de maneira semelhante às proteínas grandes, não
sendo identificada uma via especifica para sua
eliminação,  que ocorre em aproximadamente 13
horas19.

Os fármacos análogos de incretinas que possuem
resistência à clivagem pela DPP-4 (por se ligarem a
albumina de forma reversível), estão ganhando cada vez
mais espaço para estudos19. Entre esses medicamentos
destaca-se a liraglutida que apresenta um longo tempo de
meia-vida de circulação. Este fármaco tem sido bastante
promissor como agente antiobesidade devido a sua
presente escassez e pela falta de perspectivas para
criação de novos medicamentos, utilizando doses
maiores do que a usada para a hiperglicemia.

Estudos clínicos realizados com a liraglutida indicam
que o fármaco produziu uma melhora tanto no controle
glicêmico quanto na perda de peso de indivíduos
portadores da DM219. Como discutido anteriormente, o
efeito de saciedade ocorre pela ação do fármaco
mimético do GLP-1, tanto no sistema nervoso central,
onde aumenta a saciedade e diminui a fome, como no
trato digestivo que reduz o esvaziamento gástrico,
aumentando também a saciedade .

Mecanismos responsáveis pela sensação de
saciedade

Uma vez que a liraglutida tem como um de seus
efeitos a saciedade, os mecanismos responsáveis pela
saciedade serão descritos a seguir O hormônio da fome é
a grelina, esse hormônio é responsável por estimular o
apetite. Ela é produzida no estômago e no intestino e
sinaliza, no cérebro, a vontade de comer. Antes das
refeições, ela atinge picos, criando a sensação de fome20.
Depois, sua concetração cai, contribuindo para a
sensação de saciedade. A regulação central da fome
ocorre no hipotálamo lateral e da saciedade ocorre no
hipotálamo ventromedial.

A saciedade é causada por estímulos como:
estiramento da parede gástrica ocorrida pelo depósito de
alimentos ingeridos no estomago. Quando o alimento
passa do estômago para o intestino, um sinal de
saciedade é produzido, o intestino libera um hormônio
para o sangue, chamado de colecistocinina, em resposta
à presença de proteínas e de gorduras no alimento que
chega ao intestino20. Este estímulo ocorre para que se
tenha o controle da ingestão de alimentos, porém
existem outros mecanismos por períodos mais longos
para que ocorra este controle tendo assim regulação
direta no peso corporal.

A leptina é um hormônio endócrino produzido pelo

tecido adiposo. É liberado na circulação sanguínea,
aonde chega ao cérebro e causa a inibição da ingestão
dos alimentos20. Este mecanismo indica que precisa
haver um controle deste hormônio endócrino para que se
tenha um controle na ingestão alimentar. Os sinais
produzidos pelo organismo para controlar a fome e a
saciedade são processados no hipotálamo, que é uma
estrutura do cérebro que avalia e processa as
informações que recebe, dentre elas concentrações de
nutrientes, estiramento estomacal, níveis adequados de
hormônios (leptina e colescistocinina). Estas
informações são detalhadas na Figura 2 abaixo.

Figura 2. Mecanismos responsáveis pela sensação de saciedade
Fonte:
http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/2qualidade_vida_humana/Museu2qualidade_corpo_d
igestorio1.htm

Uso da liraglutida como fármaco para
emagrecimento

O fármaco liraglutida foi elaborado exclusivamente
para tratamento da DM2, e não possui atualmente
nenhuma indicação formal como atuante na perda de
peso1. Mas devido a respostas favoráveis ao uso como
emagrecedor (uso off-label), sugere-se então a hipótese
de seu manejo clínico para estes fins em um futuro
próximo. Alguns poucos relatos sobre o uso e eficácia da
liraglutida no emagrecimento serão apresentados a
seguir.

Estudo publicado em 2011, realizado na Europa,
demonstra a segurança, e a eficácia da liraglutida em
pacientes com sobrepeso e obesos, não portadores de
diabetes. Segundo este estudo, o medicamento associado
com dietas e exercícios físicos superou as expectativas,
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promovendo uma perda de peso clinicamente
significativa21.

A monoterapia com liraglutida por 52 semanas foi
associada a uma redução do peso sustentada. Quando a
liraglutida combinada com metformina, metformina e
glimepirida ou metformina e rosiglitazona foi associada
à redução do peso sustentada ao longo da duração dos
estudos em um intervalo de 1,0 Kg a 2,8 Kg. Tambem
foi observada redução no peso corporal em pacientes
tratados com liraglutida, independentemente da
ocorrência de náusea. A combinação  de liraglutida
com metformina, possibilitou verificar a redução tecido
adiposo visceral em uma faixa de 13 a 17%19. A perda
de peso ocorrida pelo uso deste fármaco se estendeu por
dois anos a partir do estudo realizado, sendo associado a
um estilo de vida saudável com alimentação e exercícios
físicos adequados.

Contudo, sendo a liraglutida um fármaco novo, não
possui ainda todos os dados de segurança definidos,
apresentando assim preocupações relacionadas a
diversos fatores e reações adversas decorrentes de seu
uso, como: doença inflamatória intestinal, gastroparesia
diabética, reações adversas transitórias como náusea,
vômito e diarreia, risco de pancreatite e pancreatite
aguda19. Eventos adversos relacionados à tireoide,
incluindo aumento da concentração sanguínea de
calcitonina, bócio e neoplasia tireoideana, sinais e
sintomas de desidratação como disfunção renal e
insuficiência renal aguda, liraglutida combinada com
sulfonilureia aumenta o risco de hipoglicemia.

A perda de peso causada pela liraglutida pode ser
comparada à promovida por outros fármacos. Estudo
realizado com a liraglutida, administrada em doses vari-
adas de 1.2, 1.8, 2.4, 3.0 e 4.8 mg/kg, obteve-se redução
de 5.5 kg, 6.3 kg, e 7,2 kg do peso corporal, registrando
um percentual de 76% da eficácia da liraglutida nos in-
divíduos que perderam peso com seu uso, comprada a
outros medicamentos, por exemplo o orlistat19. Assim, os
fármacos derivados de anfetamina, como exemplo a
anfepramona, femproporex e manzidol, potencializam a
norepinefrina, proporcionando uma redução de 3% e 8%
do peso corporal. A sibutramina realiza o bloqueio da
receptação pré-sináptica da noradrenalina e serotonina
aumentando seus os efeitos sacietógenos e anorexígenos
no sistema nervoso central (SNC), com isso a sibutramina
apresentou uma perda absoluta de 8,9 kg do peso
corporal. O orlistate, substância inibidora da lipase
gastrointestinal pancreática, tem ação na redução da
absorção de gorduras em aproximadamente 30%, e
consequente redução de peso de 8,76 kg. O topiramato é
uma exceção da classe antiepilético com tendência a
perda de peso reduzindo entre 5% e 6,3% o peso
corporal9.

4. CONCLUSÃO

A substância liraglutida é um medicamento aprovado
pela ANVISA para comercialização no Brasil desde
março de 2010, com a finalidade de uso específico no
tratamento de diabetes tipo 2. Dessa forma, seu uso ain-
da não é indicado para emagrecimento. A indicação de
uso do medicamento é exclusivo para o controle glicê-
mico em pacientes adultos com DM tipo 2, quando o
tratamento com outro tipo de fármaco não proporciona
um controle glicêmico adequada. A substância liragluti-
da, através da comprovação de que o perfil de eficácia e
segurança do produto é aceitável para indicação terapêu-
tica como antidiabético22.

No entanto, hoje já existem pesquisas que procuram
comprovar a eficácia da liraglutida para tratamento da
obesidade. No Brasil, ainda não existe a indicação desse
fármaco para pacientes obesos. Mesmo assim, muitos
indivíduos já utilizam essa medicação com a finalidade
de emagrecimento. Essa realidade pode estar próxima a
mudar, uma vez que algumas pesquisas vêm demons-
trando resultados positivos para uso da substancia lira-
glutida na perda de peso. Possivelmente em pouco tem-
po essa medicação poderá fazer parte dos fármacos que
ajudam no tratamento da obesidade. Contudo, novos
estudos são necessários para comprovar a eficácia da
liraglutida, bem como a segurança de seu uso como
emagrecedor.

Com tudo isso, é preciso salientar que independen-
temente se a indicação da liraglutida para uso como
emagrecedor for comprovado ou não, o uso de medica-
mento para perda de peso tem que ser a última alternati-
va. Para um emagrecimento saudável sempre é reco-
mendável uma boa alimentação atrelada a atividades
físicas diárias. Importante salientar também que DM2
está associado à obesidade, e o controle do peso por
meio de uma dieta saudável pode evitar a doença e tam-
bém evitar o uso da substância liraglutida.
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RESUMO
A dengue é a arbovirose de maior prevalência em humanos no
mundo. É atualmente um problema de saúde pública de im-
portância mundial. O vírus da dengue se divide em quatro
sorotipos e possui hepatotropismo, ocasionando lesão hepática
de diversos graus de comprometimento. O medicamento mais
utilizado sob a forma de automedicação ou mais prescrito pe-
los profissionais de saúde é o paracetamol, outro conhecido
agente de lesão hepática. Portanto, o uso desse medicamento
no curso da dengue pode aumentar risco de lesão hepática
mais grave. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo
realizar um levantamento bibliográfico sobre a dengue, ressal-
tando principalmente o risco de hepatotoxicidade do uso de
paracetamol em pacientes infectados por esta doença. Esses
dados nos levam a ressaltar a importância de mais estudos
sobre o risco da hepatotoxicidade da dengue associada ao uso
de paracetamol, da necessidade de revisão de alguns protocolos
usados em serviços médicos ou indicados aos profissionais da
área da saúde e da necessidade de maior atenção pelas autori-
dades sanitárias e médicas frente a esse problema.

PALAVRAS-CHAVE: Dengue, paracetamol, hepatotoxici-
dade.

ABSTRACT
Dengue is the arbovirosis of the greater prevalence in humans in
the world. Is currently a public health problem of worldwide im-
portance. Dengue virus is divided into four serotypes and possess-
es hepatotropism, causing liver injury of varying degrees of im-
pairment. The drug most commonly used in the form of
self-medication or most prescribed by health professionals is pa-
racetamol, other known agent of liver injury. Therefore, the use of
this drug in the course of dengue may increase risk of severe liver
injury. In this sense, this paper aimed to perform a bibliographical
survey on the dengue, mainly highlighting the risk of hepatotoxi-
city of paracetamol use in patients infected with this disease. These
data lead us to emphasize the importance of further studies on the
risk of hepatotoxicity of dengue associated with use of paraceta-
mol, of need to review some protocols used in medical services or
indicated to health professionals and the need for greater attention
by health and medical authorities on this problem.

KEYWORDS: Dengue, paracetamol, hepatotoxicity.

1. INTRODUÇÃO
A dengue é um dos principais problemas de saúde

pública no Brasil e no mundo. A prevalência mundial
dessa doença cresceu drasticamente nos últimos anos.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS)
estima-se que mais de dois bilhões de pessoas vivam em
áreas de risco e cerca de 80 milhões de pessoas são in-
fectadas anualmente, resultando em 550 mil casos de
dengue hemorrágica e 20 mil óbitos1.

Nas epidemias de dengue, as infecções a pessoas
susceptíveis chegam a 80-90%. A maioria dos casos de
dengue hemorrágica necessita de internação, e destes,
grande parte é de crianças. Quando não há o tratamento
adequado, os índices de mortalidade por dengue hemor-
rágica podem superar os 20%, contudo, com uma mo-
derna terapia intensiva de suporte, essa taxa pode ser
reduzida para menos de 1%2.

Avalia-se que, nos próximos anos, diante do cresci-
mento populacional e do aquecimento global, mais da
metade da população mundial estará vivendo em áreas
endêmicas da dengue3.

A dengue é a mais importante doença viral transmi-
tida por artrópodes em seres humanos. É uma doença
infecciosa, debilitante, causada pelo vírus da dengue e
transmitida ao homem através da picada de mosquitos do
gênero Aedes, principalmente o Aedes aegypti3.

O vírus dengue (DEN-1) foi isolado inicialmente no
Japão, de soldados japoneses que apresentavam doença
febril. Posteriormente, pesquisadores americanos isola-
ram o mesmo vírus de soldados americanos do Havaí.
Após, outro sorotipo (DEN-2) proveniente de Nova
Guiné foi isolado. Em 1956 foram isolados os sorotipos
DEN-3 e DEN-4 nas Filipinas. Contudo, relatos anterio-
res (265 a 420 d.C.) já documentavam uma doença se-
melhante a dengue, denominada “veneno da água”. Em
1789 uma epidemia semelhante a dengue foi relatada em
Batavia (Jakarta), Cairo e Filadélfia, o que sugere que a
infecção por dengue tem existido por mais de dois sécu-
los anos3.

O vírus da dengue é um arbovírus pertencente à fa-
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mília Flaviviridae, gênero Flavivírus. Possui formato
esférico, exibindo envelope lipídico oriundo das mem-
branas de células hospedeiras, RNA de fita simples e
tamanho de 40-50 mm. Apresenta quatro sorotipos anti-
genicamente diferentes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e
DENV-4), portanto, a infecção por um dos sorotipos dos
vírus confere imunidade apenas para aquele sorotipo
específico. Em teoria, pode ocorrer em um mesmo indi-
víduo a infecção pelos quatro sorotipos do vírus. A in-
fecção secundária por outro sorotipo está associada aos
quadros clínicos mais graves2.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar
um levantamento bibliográfico sobre a dengue, seus as-
pectos históricos e epidemiológicos, manifestações clí-
nicas, transmissão, tratamento e fisiopatologia, ressal-
tando principalmente o risco de hepatotoxicidade do uso
de paracetamol em pacientes infectados com essa doença.
Para isso, utilizou-se livros, revistas, periódicos e sites
de literatura científica referentes ao assunto proposto.
Após a coleta nestas bases, as informações foram sele-
cionadas, discutidas e descritas no texto.

2. MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado através de pesquisa

bibliográfica do tipo exploratória descritiva nas bases de
dados, LILACS (Literatura Latino Americana e do Ca-
ribe em Ciências da Saúde), EBSCO, MEDLINE e Sci-
ELO (Scientific Electronic Library on Line), e livros
com o tema abordado, com as seguintes palavras-chave:
paracetamol, dengue, hepatotoxicidade e outras que
abrangem o sentido comum. A partir desta metodologia,
foi possível analisar artigos selecionados para o estudo e
constituíram a amostra utilizada nesta revisão. Os crité-
rios de inclusão deste estudo foram publicações do tipo
artigos científicos disponíveis na íntegra e com acesso
eletrônico livre, com a abordagem do paracetamol e seu
uso na patologia conhecida como “dengue”, no qual foi
delimitado um recorte no tempo de 1998 a 2013, estudos
em português e inglês.

3. RESULTADOS
Aspectos históricos e epidemiológicos

A primeira epidemia de dengue bem documentada,
conhecida como febre hemorrágica, ocorreu em Manila
entre os anos 1953-1954, seguida por outra bem maior,
em Bangkok no ano de 1958. Contudo, até a época da
Segunda Guerra Mundial, os relatos de epidemias de
dengue ocorriam somente a cada 10 a 30 anos e não
eram frequentes em um mesmo local. Este padrão epi-
dêmico começou a sofrer mudanças após esse período,
onde mudanças ecológicas decorrentes do desenvolvi-
mento da atividade econômica e urbanização da Ásia
originaram condições ideais para o aumento da infecção

por dengue4,5.
Ao final da década de 70, o mosquito Aedes aegypti

foi disseminado na maioria dos países americanos, sendo
que entre os anos 80 a 90 o número de países com epi-
demia de dengue aumentou significativamente. Atual-
mente, a dengue é considerada endêmica em mais de 100
países, distribuídos na Ásia, África, Austrália, América
Central e América do Sul3. A OMS calcula que cerca de
40% da população mundial (± 2,5 bilhões de indivíduos)
vivendo em áreas tropicais e subtropicais está em risco.

No Brasil, o primeiro surto de dengue com confir-
mação laboratorial aconteceu no ano de 1981 em Boa
Vista, Roraima, com o isolamento dos sorotipos 1 e 4.
Esse surto não se alastrou pelo país, ficou restrito à re-
gião norte do país. Porém, em 1986, após a reintrodução
do sorotipo 1 no Rio de Janeiro, houve uma epidemia.
Em 1990, também no Rio de Janeiro, houve a introdução
do sorotipo 2, registrando então, o primeiro surto de
dengue hemorrágica no Brasil. O sorotipo 3 foi introdu-
zido no Brasil em 2001, também no Rio de Janeiro, ten-
do rápida dispersão por todo o país5. Em 2010, o soroti-
po 4 foi identificado em Roraima, após foram registra-
dos infecções por esse sorotipo nos estados do Amazo-
nas, Pará, Piauí, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e São
Paulo3.

Nas Américas, entre os períodos de 2001 a 2007, fo-
ram registrados em torno de 2,8 milhões de casos de
dengue. O Brasil notificou cerca de 98,5% desses casos6.
De fato, o Brasil é o país das Américas mais atingido em
número de casos de dengue.

A circulação concomitante de todos os sorotipos na
maioria dos estados brasileiros tem elevado o número de
casos graves e hospitalização. Entre os anos de 1998 a
2002, a análise do registro de casos de dengue, incluindo
a hemorrágica, constatou um aumento da proporção de
casos em menores de 15 anos. Em 2006, foram notifica-
dos 345.922 casos de dengue. Em 2007, esse número
aumentou para 559.954 notificações. Os estados que
mais apresentaram aumento de casos foram o Mato
Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio de
Janeiro. Os óbitos causados por dengue aumentaram de
77, em 2006, para 158, em 2007. No primeiro trimestre
de 2008, foram registrados 230.829 casos suspeitos de
dengue7. Em 2009, registrou-se aproximadamente 371
mortes decorrentes de dengue, no ano seguinte, 2010,
esse número aumentou para 671 mortes8.

A rápida evolução da dengue pelo território brasileiro
está relacionada com a expansão global, o aumento do
tamanho da população humana, a urbanização descon-
trolada, a expansão do comércio e viagens internacio-
nais. A incidência varia com o aumento da temperatura e
da chuva. Atualmente, as principais causas do aumento
significativo da dengue incluem a deposição imprópria
do lixo e sistemas inadequados de esgotos, problemas
agudos de abastecimento de água e coleta de lixo, a
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produção excessiva de materiais não biodegradáveis.
Associam-se a esses fatores as mudanças climáticas e a
falta de estrutura de programas municipais para fazer
frente a esses determinantes3.

Transmissão
As fêmeas do mosquito Aedes aegypti são responsá-

veis pela transmissão e disseminação da dengue. O ciclo
de transmissão inicia-se quando o mosquito se infecta ao
ingerir sangue de um indivíduo infectado durante a fase
virêmica (até o quinto/sexto dia após a infecção). Após
um período de 8 a 12 dias de incubação extrínseca, o
mosquito pode transmitir a infecção para um indivíduo
susceptível através da picada. Uma vez infectado, o
mosquito pode transmitir o vírus até o final de sua vida
(6 a 8 semanas)9.

A transmissão mecânica também pode ser possível,
uma vez que o repasto de sangue é interrompido e o
mosquito, seguidamente, se alimenta num hospedeiro
susceptível próximo. Não ocorre transmissão por contato
direto de um indivíduo infectado ou de suas secreções
com pessoa sadia, nem por intermédio de água ou ali-
mento9.

A transmissão ocorre principalmente em cidades tro-
picais e subtropicais. O mosquito habita interiores de
residências e lugares onde há pequenas poças de água.
Os ovos do Aedes aegypti podem sobreviver por longos
períodos de tempo2.

Após a picada do mosquito infectado, o tempo médio
de incubação do vírus é de 4 a 7 dias (variação de 3 a 14
dias). Nesse período a presença ou não de sintomas vai
depender da cepa do vírus, idade, estado imunológico,
entre outros fatores. Após, inicia-se a fase de viremia,
seguida de febre e sintomas constitucionais que perma-
necem por 5 a 6 dias (variação de 2 a 12 dias)2.

Manifestações clínicas
A infecção por dengue pode ocorrer de forma assin-

tomática ou sintomática.  Os sintomas podem variar
desde a forma mais branda, a dengue clássica, até qua-
dros de hemorragia e choque, podendo evoluir para óbi-
to6.

Dengue clássica: o primeiro sintoma é a febre alta
(39° a 40°C), que inicia-se abruptamente, em associação
de dois ou mais sintomas que incluem, cefaléia, mialgia,
prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor retro orbital,
náuseas, vômitos, exantema, prurido cutâneo. Em alguns
casos hepatomegalia dolorosa pode ocorrer. Alguns as-
pectos clínicos variam com a idade do paciente. Assim,
dor abdominal generalizada é mais frequentemente ob-
servada entre crianças, por outro lado, manifestações
hemorrágicas como petéquias, epistaxe, gengivorragia e
metrorragia têm sido relatadas mais comumente entre
adultos, no final da fase febril. A duração da dengue
clássica varia de 5 a 7 dias, porém, o período de conva-

lescença pode ser acompanhado de uma enorme debili-
dade física e pode prolongar-se por diversas semanas.
No entanto, a maioria dos infectados apresenta a forma
mais leve da doença, a dengue clássica que tem evolução
benigna. Apenas em 1 a 2% dos infectados, a doença
exibi uma evolução muito mais grave, como a febre he-
morrágica da dengue/síndrome de choque da dengue6.

Dengue hemorrágica: os sintomas assemelham-se
aos da dengue clássica, contudo há um agravamento do
quadro clínico a partir do terceiro ou quarto dia de evo-
lução, com surgimento de manifestações hemorrágicas e
colapso circulatório. A dengue hemorrágica ocorre co-
mumente após reinfecções com dengue, porém às vezes
ocorre em pacientes com infecções primárias, princi-
palmente em lactentes. Esses infectados apresentam
carga viral consideravelmente mais elevada e taxa mais
lenta de redução da carga viral e complexos imunes
contendo o vírus do que infectados com dengue clássica.
A tendência hemorrágica pode revelar-se de diferentes
formas, como fragilidade capilar, evidenciada pela posi-
tividade da prova do laço, petéquias, equimoses ou púr-
pura, gengivorragia, epistaxe, hemorragias em vários
órgãos (gastrintestinal, intracraniana, etc.) e hemorragia
espontânea pelos locais de punção venosa. Casos graves
da dengue hemorrágica apresentam choque entre o ter-
ceiro e sétimo dia de doença, na maioria das vezes pre-
cedida por dor abdominal. O choque decorre do aumento
da permeabilidade vascular e falência circulatória. Pos-
sui curta duração e pode causar óbito em 12 a 24 horas
ou à recuperação rápida, após terapia antichoque ade-
quada9.

A OMS estabeleceu um critério de classificação das
formas de dengue hemorrágica em quatro categorias, de
acordo com o grau de gravidade:

Grau I – febre acompanhada de dois ou mais sinto-
mas, que incluem dor de cabeça, dor retro orbital, mial-
gia e artralgia, prova de laço positiva, plaquetopenia (≤
100.000 plaquetas por μL) e aumento de hematócrito,
maior ou igual a 20%;

Grau II – além das manifestações constantes do grau
I somam-se hemorragias espontâneas (sangramentos de
pele, petéquias, epistaxe, gengivorragia, etc.);

Grau III – os mesmos sinais e achados laboratoriais
do grau II, além de colapso circulatório com pulso fraco
e rápido, diminuição da pressão arterial ou hipotensão,
agitação;

Grau IV - os mesmos sinais e achados laboratoriais
do grau III, além de choque profundo, com pressão arte-
rial e pulso imperceptíveis.

A dengue hemorrágica grau III e IV corresponde à
síndrome do choque de dengue6.

Síndrome do choque de dengue: é definida como
dengue hemorrágica associada a sinais de insuficiência
circulatória caracterizada por pulso rápido e fraco, di-
minuição da pressão de pulso (≤ 20 mmHg) e hipotensão,
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reperfusão capilar prolongada, agitação, pele fria e úmi-
da. O choque apresenta início agudo e ocorre durante a
defervescência, geralmente após 2 a 5 dias de febre. O
derrame pleural e ascite são indicadores característicos
de evolução para a síndrome do choque de dengue. O
choque é de curta duração e comumente pacientes apre-
sentam dor abdominal antes do seu início. A consciência
conserva-se intacta. Geralmente ao final das 24 horas do
início do choque o paciente vai a óbito ou se recupera
rapidamente após uma adequada reposição de fluidos. Se
não tratado, o choque resulta em acidose metabólica,
hemorragia grave do trato gastrintestinal e de outros ór-
gãos. Quando tratado adequadamente, a recuperação
ocorre dentre de 2-5 dias, embora se possam detectar
derrames pleurais e ascite algum período depois2.

Tratamento
Atualmente, o tratamento da dengue varia de acordo

com o grau de gravidade da infecção, não existe um tra-
tamento específico. Fundamenta-se em medidas de su-
porte (antitérmicos, repouso e hidratação oral ou venosa),
das complicações associadas e do monitoramento clínico,
principalmente em casos que envolvem síndrome febril,
na fase inicial, com risco de evolução grave10.

Em pacientes com dengue clássica o tratamento é
sintomático, através do uso de analgésicos, antipiréticos
(paracetamol) e hidratação oral, através da ingestão de
bastante líquidos. Não é indicado o uso de salicilatos,
antiinflamatórios não esteróides (ibuprofeno, diclofena-
co, nimesulida) e medicamentos com potencial hemorrá-
gico, por aumentar o risco de hemorragias e evolução
para as formas mais graves da doença. Após 48 a 72 ho-
ras do início dos sintomas recomenda-se o retorno ao
serviço de saúde. Em casos de epidemia, todos os infec-
tados necessitam de acompanhamento regular para a
detecção precoce da dengue hemorrágica. A valorização
de cada caso deve ser dinâmica, pois o quadro clínico do
doente pode mudar rapidamente e necessitar de outras
medidas terapêuticas11.

O tratamento de pacientes com dengue hemorrágica
varia de acordo com os sinais clínicos e evolução da
hemoconcentração (hematócrito elevado). Contudo, na
maioria dos casos, é indicada a hospitalização devido à
necessidade de terapêutica médica e de suporte de ór-
gãos. Pacientes que apresentam extremidades frias, in-
quietação, dor abdominal aguda, diurese diminuída, san-
gramento e hemoconcentração devem ser hospitalizados.
Crianças que não apresentam sintomas clínicos, mas
exibem aumento de hematócrito e plaquetopenia, tam-
bém devem ser internadas. Com os cuidados intensivos e
com a reposição adequada de fluidos, a dengue hemor-
rágica pode ser rapidamente revertida2.

Fisiopatologia da dengue
Apesar do aumento no número de pesquisas para

compreender a biologia do vírus da dengue, os meca-
nismos pelos quais o vírus causa essa infecção ainda
estão sendo elucidados.  Acredita-se que um conjunto
de interações entre fatores do vírus e do hospedeiro de-
sencadeiam essa doença12.

Após a inoculação do vírus, ocorre a replicação em
lifonodos locais, em células estriadas e lisas e fibroblas-
tos. Através dessa replicação inicial ocorre a viremia e o
vírus se dissemina por todo o organismo, livre no plasma
ou no interior de monócitos e macrófagos. O vírus apre-
senta tropismo pelas células fagocitárias, as quais são
importantes sítios para sua replicação12,13.

Existem basicamente duas maneiras opostas de res-
posta imune ao vírus da dengue. A primeira previne a
infecção e propicia a recuperação e, a segunda está rela-
cionada com a imunopatologia da dengue hemorrágica.
A primeira maneira está relacionada com a resposta hu-
moral, onde anticorpos ligam-se principalmente a epíto-
pos da proteína E, no envelope viral, promovendo a lise
do vírus ou bloqueio dos seus receptores, e consequen-
temente a neutralização viral. Adicionalmente, os anti-
corpos atuam como mediadores de fenômenos de citoto-
xicidade por linfócitos T8, através de seus receptores
para a porção Fc de imunoglobulinas13.

A infecção primária por dengue estimula a produção
de anticorpos IgM, que são detectáveis a partir do quarto
dia após o início dos sintomas, alcançando os níveis
mais elevados no sétimo ou oitavo dia e declinando len-
tamente, passando a não serem detectáveis após alguns
meses. Os anticorpos IgG são observados em níveis
baixos, a partir do quarto dia após o início dos sintomas,
e elevam-se gradualmente alcançando valores elevados
em duas semanas, mantendo-se detectáveis por vários
anos, conferindo imunidade contra o sorotipo infectante
provavelmente por toda a vida13.

A resposta imunocelular citotóxica por linfócitos T é
descrita por estímulos das proteínas NS1, NS3 e E dos
vírus da dengue. Linfócitos T4 lisam as células infecta-
das pelo vírus, portando receptores HLA do tipo II, pro-
duzem IFNg, IL-2 e o fator estimulador de macrófagos e
granulócitos. Adicionalmente, linfócitos T8 lisam as
células infectadas, portando receptores HLA do tipo I.
Assim, as células T participam ativamente na resposta
imune, reduzindo o número de células infectadas com o
vírus.

A sintomatologia geral de febre e mal-estar se rela-
ciona à presença, em níveis elevados, de citocinas séri-
cas, como o TNF, IL-6 e IFN. As mialgias se relacionam,
em parte, à multiplicação viral no próprio tecido muscu-
lar. A presença de leucopenia e plaquetopenia ocorrem
por ações destrutivas direta do vírus sobre as células
precursoras de medula óssea. A dor óssea comumente
observada nos infectados é resultado da replicação viral
ativa e destruição celular na medula óssea. Níveis ele-
vados de transaminases também podem ocorrer. Nor-
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malmente o aumento é moderado, variando de duas a
cinco vezes acima do limite de normalidade. Porém,
ocasionalmente pode ser mais acentuado, aumentando de
cinco a quinze vezes o limite da normalidade14.

Estudos demonstram que o mecanismo que propor-
ciona a dengue hemorrágica é composto por três ele-
mentos interativos necessários para indução imune da
dengue. Esses elementos compreendem os anticorpos
potencializadores da infecção, a desregulação da imuni-
dade mediada por células onde ocorre uma reação cru-
zada na resposta da célula T ao vírus e a ativação do
complemento. A interação desses três sistemas cria uma
situação de potencial risco de vida durante uma segunda
infecção pelo vírus da dengue13,14.

A principal fisiopatologia observada em pacientes
com dengue hemorrágica é o aumento abrupto da per-
meabilidade vascular, devido às lacunas endoteliais no
leito vascular periférico. Posteriormente, ocorre o extra-
vasamento do plasma para o espaço extravascular, resul-
tando em hemoconcentração e diminuição da pressão
arterial. Adicionalmente, também ocorre uma tromboci-
topenia devido a hipocelularidade da medula óssea, re-
sultante da infecção direto do vírus sobre as células es-
taminais hematopoiéticas e célula do estroma. Com o
início da febre, ocorre a hipercelularidade da medula
óssea e elevação da destruição imuno-mediada das pla-
quetas, causando trombocitopenia15.

Comprometimento hepático pelo vírus da den-
gue

O vírus da dengue, assim como outros vírus da famí-
lia Flaviviridade possuem a característica de hepatotro-
pismo, isto é, em diferentes graus esses vírus RNA dani-
ficam hepatócitos e causam danos nas suas apresenta-
ções agudas e/ou crônicas16.

Confirmando esse fato, Smith e Khakpoor (2009)17

isolaram o vírus da dengue de células hepáticas em casos
fatais17. Adicionalmente, em pacientes com comprome-
timento hepático grave, existe relatos de aumentos das
enzimas AST e ALT superior a 1.000 IU e aumento de
bilirrubina direta, semelhante a quadros de hepatite vi-
ral18.

Em um estudo realizado por Souza e colaboradores
(2008)16 envolvendo 169 pacientes infectados com den-
gue, observou-se que 65,1% dos casos apresentavam
alterações das aminotransferases e três infectados foram
classificados com hepatite aguda, uma vez que apresen-
taram níveis de aminotransferases 10 vezes superior ao
valor de referência.

Uma vez que o vírus da dengue danificam células
hepáticas, com decorrente aumento das aminotransfera-
ses e achados histopatológicos em diferentes graus, tais
como necrose centrolobular, alterações gordurosas, hi-
perplasia e destruição das células de Küpffer, infiltração
de monócitos nos espaço porta, corpúsculo de Council-

man e esteatose microvesicular, é observado frequente-
mente o dano hepático em paciente com dengue, princi-
palmente nos casos que envolvem o uso de paraceta-
mol17,19.

Em adição, o vírus da dengue exibe a capacidade de
se multiplicar nas células de Küpfer e nos hepatócitos.
Assim, causam consequentemente vários efeitos citopá-
ticos nessas células17. E, para infectar essas células, o
vírus da dengue se liga a superfície celular, sendo esse
processo o principal determinante para o tropismo tissu-
lar do vírus20.

Os principais mecanismos envolvidos no processo de
ligação do vírus da dengue nas células hepáticas ainda
não estão bem estabelecidos, acredita-se que a proteína
de superfície GRP78, expressada por determinados tipos
de hepatócitos, é necessária para o vírus da dengue soro-
tipo DENV-2 ingressar no espaço intracelular da célu-
la17.

Estudos relataram que tanto pacientes com dengue
clássica e com dengue hemorrágica apresentaram dano
hepático no fígado. Esses danos incluem hepatite fulmi-
nante, encefalopatia secundária, icterícia, aumento das
aminotransferases e hepatomegalia (decorrente princi-
palmente de extravasamento do líquido sérico e espes-
samento da cápsula de Glisson). Contudo, pacientes com
dengue hemorrágica exibiram maior risco de lesão hepá-
tica grave21,22. Acredita-se que participa desse dano he-
pático tanto o efeito direto do vírus como a exacerbação
da resposta imune e reações cruzadas de anticorpos. Em
adição, é importante considerar que dano hepático mo-
derado a grave no curso da dengue tem associação com
aumento da letalidade, ou retarda a plena recuperação
dos pacientes22.

Hepatotoxicidade do paracetamol
Paracetamol, também denominado acetaminofeno, é

um analgésico não narcótico e antipirético, comumente
utilizado isolado ou em associação com outros fármacos.
É um componente de muitas preparações patenteadas de
venda livre23.

No Brasil, o paracetamol foi exibido à sociedade
brasileira, por meio de redes de comunicação e sob ori-
entações médicas, como o medicamento mais seguro
para o tratamento dos sintomas da dengue, o que proce-
dia de diretiva advinda do Ministério da Saúde, através
de literatura destinada aos profissionais médicos. As
recomendações constantes da literatura nacional mos-
tram que em caso de suspeita de dengue pacientes adul-
tos devem administrar paracetamol em dosagens que
variam até 750 mg de 6/6 horas ao dia e para crianças
uma gota/kg de 6/6 horas ao dia24.

Contudo, a hepatotoxicidade do paracetamol tem si-
do objeto de diversas pesquisas, principalmente na Eu-
ropa e Estados Unidos, os quais avaliam seus efeitos e
reações adversas, bem como sua interação com outros
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fármacos e com o álcool25,26,27,28,29.
Estudos relatam que a hepatotoxicidade causada pelo

paracetamol vem sendo a principal causa de hepatite
fulminante no mundo30. Também há evidências de que o
paracetamol é a segunda principal causa de ingestão de
droga tóxica nos Estados Unidos, por meio de overdo-
ses25. Pesquisas realizadas no norte da Europa e Reino
Unido apontam o paracetamol como causa comum de
intoxicação e a principal causa de grave insuficiência
hepática aguda26. A hepatotoxicidade do paracetamol
também foi objeto de estudo na Inglaterra e País de Ga-
les, onde pesquisa mostrou que das 3000 mortes/ano
ocorridas por envenenamento ou por drogas nesses paí-
ses, o paracetamol foi apontado como o responsável por
20% deste total incidência de morte acidental e de suici-
das, além de ser a maior causa de morte por intoxicação
aguda em hospitais31. Na Escócia, a hepatotoxicidade do
paracetamol também está relacionada como causa de
suicídio31,32.

De fato, a hepatotoxidade do paracetamol, suas im-
plicações ou relação com envenenamento ou suicídio
não é assunto atual, pelo contrário, é objeto de frequente
análise e estudo na União Européia e nos Estados Uni-
dos, o que ainda não ocorre na mesma escala no Brasil24.

Em termos de dosagem, a lesão hepática causada pe-
lo paracetamol após absorção de menos de 125 mg/kg é
muito incomum. Entretanto, após absorção de 250
mg/kg ocorre lesão grave em torno de 50% dos indiví-
duos e em todos aqueles que absorvem 350 mg/kg ou
mais. Os alcoólatras podem apresentar hepatotoxidade
com doses menores33.

O mecanismo de hepatotoxicidade do paracetamol
envolve a formação do metabólito ativo
n-acetil-para-benzoquionimina (NAPQI) através das
enzimas do citocromo P450 e depleção da glutationa.
Depende do balanço entre a taxa de formação do seu
metabólico tóxico NAPQI pelo citocromo p450, a capa-
cidade de conjugação e eliminação desse produto e a
taxa de síntese hepática de glutationa, que se liga ao
NAPQI e previne ligação e o dano às células hepáticas33.

A absorção do paracetamol após administração oral é
imediata e os níveis plasmáticos máximos são alcança-
dos entre 30 a 120 minutos. O tempo de meia vida é em
torno de 3 horas. Cerca de 2% do paracetamol é excre-
tado inalterado na urina e os conjugados de sulfato e
glicuronídio não são tóxicos e abrangem cerca de 95%
do fármaco. Aproximadamente 3% do paracetamol são
oxidados através do sistema hepático do citocromo P450,
gerando um intermediário quimicamente reativo que se
liga à glutationa hepática para formar uma substância
não tóxica. Porém, após a administração de doses eleva-
das do paracetamol, o suprimento de glutationa hepática
fica esgotado e o excesso de intermediário reativo ari-
lante se liga covalentemente à necrose. De fato, necrose
hepática e óbito foram observados após superdosagem

de paracetamol e dano hepático é possível se um adulto
ingerir mais de 15g em dose única ou se uma criança de
dois anos ingerir mais de 3g34.

A potencialização do paracetamol em indivíduos que
ingerem etanol tem sido amplamente estudada. De
acordo com Gyamlani e Parikh (2002)25, doses terapêu-
ticas de paracetamol em associação com etanol pode
potencialmente danificar o fígado, uma vez que ocorre a
aumento da atividade do sistema citocromo P450, con-
duzindo ao aumento da produção do metabólito tóxico e
interferindo com o mecanismo protetor por deixar a glu-
tationa disponível.

Além do álcool, muitos outros fatores de risco influ-
enciam negativamente a hepatotoxicidade do paraceta-
mol. Os mais importantes consistem na idade, genética,
presença de doença hepática crônica, uso concomitante
drogas hepatotóxicas, tabagismo e estado nutricional35.

A hepatotoxidade do paracetamol pode ser detectada
laboratorialmente pelo aumento das transaminases, tendo
manifestações clínicas variáveis, desde sintomas inespe-
cíficos, que incluem vômitos, epigastralgia, náuseas e
palidez, até sintomas mais graves, como encefalopatia,
distúrbio da coagulação e dor no hipocôndrio direito35.

4. DISCUSSÃO
Conforme mencionado acima, o vírus da dengue, as-

sim como outros flavivírus, pode causar dano ao fígado.
Logo, nos casos de dengue, o paracetamol continua
sendo amplamente utilizado pela população mundial,
seja por recomendação ou sob forma de automedicação.
Entretanto, esse fármaco é classificado pelos serviços de
farmacovigilância como hepatotóxico. Consequente-
mente, em razão da elevada incidência anual de casos
sintomáticos de dengue no Brasil e generalizado uso de
paracetamol, é observado na literatura um número signi-
ficativo de casos de dengue com alterações hepáticas,
principalmente aqueles com uso de paracetamol35.

Apesar de não restar dúvida sobre a ação direta do
vírus da dengue no tecido hepático, a maioria dos casos
de envolvimento grave do tecido hepático, no curso da
infecção pelo vírus da dengue, não está somente associ-
ada à ação direta do vírus, mas também a outros fatores
de lesão hepática, como doenças hepáticas ou o uso de
medicamentos hepatotóxicos, entre eles o paraceta-
mol36,19.

Segundo Lim e Lee (2012)37, uma criança de seis
anos internada com diagnóstico de síndrome do choque
da dengue, desenvolveu insuficiência hepática aguda
durante o curso da doença. Apesar de não descrever os
medicamentos utilizados pela paciente antes do interna-
mento, observou-se que após a administração de
N-acetilcisteína, um medicamento utilizado com antídoto
para casos de intoxicação grave por paracetamol, houve
sucesso no tratamento. Essa observação clínica confirma
a hipótese de que o vírus da dengue pode não ser agente
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isolado da lesão hepática, mas tem seu efeito potenciali-
zado se houver outros fatores associados. Nesse caso, o
possível agente cofator foi o paracetamol, tendo em vista
a resposta terapêutica com uso de N-acetil-cisteína37.

Isto pode ser confirmando por Abeysekera e colabo-
radores (2012)38, que exibiram em seu estudo uma paci-
ente diagnosticada com dengue febre hemorrágica que
fazia uso de paracetamol e, que apresentava insuficiência
hepática aguda e encefalopatia hepática. E, foi tratada
com sucesso após a administração de N-acetilcisteína.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto analisado, podemos observar que
a dengue é um dos principais problemas de saúde públi-
ca do mundo contemporâneo, sendo também de grande
incidência anual. Uma vez que o vírus responsável por
essa infecção exibe comprovado hepatoropismo, cau-
sando lesão hepática de diversos graus de comprometi-
mento, fica comprovado que o uso de paracetamol no
curso da dengue pode aumentar risco de lesão hepática
mais grave, visto que esse medicamento é outro conhe-
cido agente de lesão hepática.

Assim, é importante que mais estudos sejam realiza-
dos a fim de avaliar o risco da hepatotoxicidade da den-
gue associada ao uso de paracetamol, pois esse medica-
mento é o mais utilizado por pacientes diagnosticados
com essa infecção. Além disso, a automedicação, a
isenção de prescrição e o baixo custo desse medicamento,
torna-o um dos medicamentos mais consumidos no
mundo.
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RESUMO
O presente trabalho objetiva fornecer um embasamento
bibliográfico sobre os fármacos mais utilizados nas princi-
pais técnicas de fertilização in vitro, sendo que tal aborda-
gem, faz-se necessária tendo em vista o intrincado sistema
destinado à reprodução presente no organismo feminino.
Para a sua realização foram consultados os sistemas de
pesquisa on-line, MEDLINE (Literatura Internacional em
Ciências da Saúde), LILACS (Literatura Lati-
no-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Sci-
ELO (Scientific Eletronic Library Online), dos quais foram
selecionados artigos e teses referenciais para a revisão bi-
bliográfica, onde em análise crítica abordou-se a utilização
e evolução dos fármacos utilizados em tratamentos de FIV
mais utilizados no mercado.

PALAVRAS-CHAVE: Fertilização in vitro, ovulação, es-
timulação hormonal, tratamento de infertilidade.

ABSTRACT
The present work have a goal to leave a bibliographical base-
ment about the main medicines used in in vitro fertilization,
wherein, this approach will be needed, making in sigth of vi-
sion the complex system destinated to reproduction, present on
the female body. To make the same, has been consulted the
on-line research databases MEDLINE (Literatura Internacional
em Ciências da Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana
e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific
Eletronic Library Online), who has selected referential tesis
and articles for a bibliographical review, when in critical ana-
lisis, about the utilization and evolution of medicines used in
FIV treatments, common used on the market.

KEYWORDS: In vitro fertilization, ovulation, hormonal
stimulation, Infertility Treatment.

1. INTRODUÇÃO
Segundo estudos da década de 90, a infertilidade já

afetava mais de 6,1 milhões de casais somente nos Es-
tados Unidos¹, sendo que o termo aqui referido como
“Infertilidade” refere-se ou a incapacidade de conceber
após um ano de relações sexuais desprotegidas ou a in-
capacidade de levar uma gravidez a termo.

Todavia é fato que existe ampla gama de fatores aos
quais podem incidir na taxa de fertilidade para ambos os
sexos masculino e feminino, aos quais incluem a genéti-
ca, estilo de vida, toxinas ambientais, obstrução tubária,
a quantidade de sêmen baixo e qualidade e idade. Muito
embora tenham-se desenvolvido fármacos específicos
para o tratamento de distúrbios reprodutivos como en-
dometriose em mulheres e oligospermia em homens e
entre outros, eles provam apenas ligeiramente úteis na
melhor das hipóteses.

Dado interessante a ser somado a tais fatos, é que
mesmo estando sob ciclos normais de reprodução, ex-
cluindo-se o uso de inferências correlatas a métodos
contraceptivos, ou alterações de ordem histoquímicas, a
espécie humana possui apenas 25% de probabilidade de
sucesso mensal de viabilidade reprodutiva.

Segundo Gardners (2012)² 1% das crianças geradas
no mundo atualmente, adveio a vida por meio de alguma
técnica de “FIV”, somando-se a tais fatos, em face das
recentes descobertas concernentes à fertilização humana,
tornou-se imprescindível o constante aprimoramento das
técnicas e métodos envolvidos na concepção por méto-
dos artificiais, para que haja maior probabilidade de su-
cesso de nascituros saudáveis.

À medida que observamos a evolução das técnicas
utilizadas pela medicina, com o intuito final de produzir
progênese saudável, vemos claro avanço na compreen-
são da funcionalidade dos hormônios nos métodos
pré/pós implantação do embrião, o que nos leva a emba-
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sar que os aspectos terapêuticos do tratamento da inferti-
lidade, somente tiveram clara evolução, a partir do de-
senvolvimento e sintetização biotecnológica de hormô-
nios mais eficazes.

Com a presente pesquisa, objetiva-se fornecer um
referencial teórico com respeito aos fármacos associados
aos tratamentos de infertilidade, especialmente àqueles
que atuam na indução da ovulação ou empregados como
coadjuvantes neste processo.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Na revisão bibliográfica de artigos optou-se como

critério inicial para seleção a consulta às bases de dados
MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da
Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Ca-
ribe em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Eletro-
nic Library Online), por meio dos seus sistemas de busca,
utilizando como descritores as palavras-chave,"Letrozol",
"Gonadotrofinas", ”Citrato de Clomifeno”, ”Corifolitro-
pina-alfa”, ”Metformi-
na”, ”FSHr”, ”FSHu”, ”GnRH”, ”Sinedafil” e ”Pentoxi-
filina” combinadas com os termos "indutores da ovula-
ção" e "técnicas de FIV",” fertilização in vitro”. A pes-
quisa também foi realizada por meio de consulta dos
mesmos descritores em inglês. A opção por esses bancos
de dados justifica-se por serem conhecidos e muito uti-
lizados por acadêmicos e profissionais da área de saúde
e pelo rigor na classificação de seus periódicos.

A seleção buscou artigos, entre 1991 e 2014, nas
línguas portuguesa, espanhola e inglesa. As buscas
ocorram no período de abril a agosto de 2014, sendo que
foram selecionados artigos referenciais envolvendo cada
medicamento, aos quais abordavam preferencialmente as
aplicações, a eficácia, bem como os efeitos colaterais de
cada medicação a ser administrada nos procedimentos de
fertilização in vitro.

Após a seleção prévia de material, realizamos com-
parativo correlato a cada um, plotando os dados referen-
tes a cada medicação. Segundo sua categoria, tendo por
base referencial a bibliografia encontrada, facilitando
assim, a compreensão sobre os fatores intrínsecos de
cada medicamento.

3. DESENVOLVIMENTO
Embora tenham se descritos meios não naturais de

reprodução desde os anos 1800, foi somente no final da
década de 70, que as técnicas de fertilização in vitro ou
“Assistidas” obtiveram seus primeiros resultados, exem-
plo clássico deste fenômeno, foram os resultados obtidos
pelo grupo de Bourn Hall, na Inglaterra, chefiado pelos
pesquisadores Patrick Steptoe e Robert Edwards. Em
1976, obteve-se uma gestação ectópica após a fertiliza-

ção in vitro e transferência de um embrião. Já em 1978,
o mesmo grupo descreveu a primeira gestação que utili-
zando a FIV cujo resultado foi o nascimento de uma
criança do sexo feminino batizada com o nome de Loui-
se Brown. A partir destes estudos, obteve-se uma série
de desenvolvimentos subsequentes, aos quais nos levou
ao desenvolvimento das técnicas atuais³.

Na América Latina os principais centros (56 do Bra-
sil) ligados à Rede Latino-americana de Reprodução
Assistida (REDLARA) reportaram em 2006 o número
de 29763 ciclos com aspirações, resultando em 8662
gestações e 8462 bebês nascidos. Conforme podemos
ver por tais registros, ainda há muito a ser feito no âm-
bito de saúde para que se desenvolvam técnicas mais
seguras e eficazes de fertilização in vitro a esta crescente
demanda de pacientes, desejosos de obter resultados
positivos com respeito à concepção4.

Tal desenvolvimento espantoso não seria possível se
não houvesse grande aumento nos conhecimentos corre-
latos à indução química da ovulação, o conhecimento
dos diversos ciclos e processos aos quais incidem no
sucesso da gravidez, ressaltando de forma cabal, que os
conhecimentos como o desenvolvimento de gonadotro-
finas mais eficazes nos anos 80, bem como a aplicação
da biotecnologia e processos industriais em fármacos
avançados e anos recentes fizeram grande diferença na
popularização e eficácia da FIV5.

Indução da Ovulação
Dentre a gama de medicamentos utilizados nas téc-

nicas de fertilização in vitro, sem sombra de dúvida se
encontram os indutores da ovulação, pois se tratam de
parte primordial de todo o processo, em suma em casos
onde temos pacientes anovulatórias, com problemas de
ordem pituitária, ou com síndrome dos ovários policísti-
cos (SOP), anomalias das quais impedem o normal fun-
cionamento da atividade celular uterina, bem como o
correto funcionamento hormonal6.

Consiste no aumento da oferta de FSH aos ovários
durante um certo período, o que é feito à custa do FSH
endógeno (pela administração de citrato de clomifeno)
ou exógeno (administração de gonadotrofinas). Os
procedimentos e dosagem a serem utilizados tem
correlação com a dosagem de FSH à qual os folículos
são sensíveis variando de paciente para paciente, da
reserva ovariana, e do fato da paciente ser ou não
anovulatória crônica.

Cada folículo ovariano tem uma determinada
sensibilidade ao FSH e, durante a seleção, no ciclo
natural, apenas o folículo mais adaptado da coorte tem
condições de se desenvolver completamente. O aumento
do FSH circulante, acima do limite em que ocorre a
seleção para a aplicação das técnicas de FIV, permite o
desenvolvimento de vários folículos, dependendo da
sensibilidade de cada um deles ao FSH.
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O número total de folículos presentes no organismo
feminino, no momento do nascimento, se encontra em
seu ápice, sendo este drasticamente reduzindo durante o
desenvolvimento e maturidade da mulher, redução esta
associada à atresia folicular. Acarretando assim não
somente na redução do número de folículos, bem como
na redução da síntese do estradiol e da inibina7. Com a
coorte de foliculos selecionada, somente alguns folículos
crescerão mediante ao estímulo do FSH, todavia, quanto
maior a reserva ovariana, melhores serão as chances de
obtermos sucesso na fertilização, fazendo-se de grande
valia a avaliação prévia da reserva ovariana presente na
paciente, geralmente realizada pelo somatório de dois
fatores ligados ao FSH, sendo estes, o nível plasmático
no volume circundante de sangue, bem como a idade da
paciente, pois com o tempo esta hormona se torna cada
vez menos presente8.

Estimulação hormonal
Citrato de Clomifeno: Entre os principais medica-

mentos indicados em casos de infertilidade inexplicada
ou problemas sobretudo de ordem ovariana, se encontra
o Citrato de Clomifeno9, ao qual estimula a liberação de
hormônios necessários à indução da ovulação, hormô-
nios tais como FSH LH e agonizantes do GnRH.

A terapia de clomifeno é geralmente realizada du-
rante 5 dias consecutivos, coincidindo com o início do
ciclo menstrual, durante 3 a 6 ciclos mensais. Têm se
relatado de que há a possibilidade de demorar vários
ciclos de encontrar a dose certa para estimular a ovula-
ção, levando à uma relativa chance de insucesso nas
primeiras tentativas10. Após a dose ser determinada, a
paciente fará uso da droga durante pelo menos mais 3
ciclos. Se ela não engravidar após 6 ciclos, é improvável
que o tratamento posterior de clomifeno será bem suce-
dido.

Quando administrado no início do ciclo menstrual,
durante 5 dias o clomifeno eleva nível hormonal de fo-
lículo-estimulante (FSH). No próximo dia, o nível san-
guíneo de FSH que voltou ao normal é um sinal de que a
reserva ovariana se encontra em níveis normais, porém
em contrariedade a isto, um nível de FSH elevado pode
apresentar ser um sinal de baixa reserva ovariana11.

Um adendo a ser acrescentado em casos de Síndrome
dos ovários policísticos (SOP), onde o Clomifeno sozi-
nho não pode ser um tratamento eficaz para a maioria
das mulheres, portanto uma recomendação alternativa do
uso do citrato de clomifeno, em mulheres com síndrome
de ovários policísticos (SOP), sobretudo em casos de
obesidade, é a realização de atividades físicas bem como
ter a alimentação controlada, diminuindo assim o índice
de massa corpórea (IMC) podendo ocasionar o reinicio
da ovulação12.

Se isso não for bem sucedido, em alguns casos
têm-se utilizado medicamentos para corrigir metabolis-

mo da insulina pode-se começar a ovulação. Quando não,
é administrada uma combinação de medicamentos pode
ajudar a estimular a ovulação.

Das mulheres cuja infertilidade é causada apenas pe-
la ovulação ausente ou pouco frequente, com tratamento
de clomifeno aproximadamente 80 em cada 100 mulhe-
res vão ovular. E, normalmente, dentro de nove ciclos de
tratamento, de 70 a 75 % conseguirão engravidar13.

Efeitos colaterais do citrato de clomifeno: Todos os
medicamentos têm efeitos colaterais, todavia, muitas
pessoas não os sentem, enquanto outras podem apresen-
tar hipersensibilidade aos efeitos da medicação, sendo
assim, embora os fabricantes da grande maioria dos fár-
macos, procurem realizar diversos testes, com os mais
variados grupos de pessoas, os efeitos colaterais podem
vir a aparecer de forma mais ou menos brandas em di-
versas situações. Segundo a principal laboratório res-
ponsável pela distribuição deste medicamento, ao qual
no Brasil leva o nome comercial de “Clomid®”, os efei-
tos colaterais comuns deste medicamento incluem: ondas
de calor, dores de cabeça, irritabilidade, visão turva, dor
abdominal, mastalgia, ganho de peso, insônia e náu-
seas”14. Outros estudos não têm mostrado um aumento
na taxa de aborto de mulheres que engravidam após a
terapia de clomifeno, em contrapartida, cerca de 7 a
10 % das mulheres submetidas ao mesmo tratamento,
apresentaram múltiplas gestações, sendo que grande
maioria são de gêmeos, sendo rara a incidência de tri-
gemelares14.

Letrozol: É um inibidor da aromatase de terceira ge-
ração, cujo efeito majoritário consiste na inibição da
produção de estrógeno, ao qual consequentemente irá
aumentar a liberação de GnRH e a síntese pituitária
hormônio folículo estimulante (FSH). Pode-se conside-
rá-lo um Inibidor da aromatase altamente seletivo. Vá-
rios estudos têm-se verificado que é o letrozol está asso-
ciado com as taxas de gravidez aceitáveis, em termos de
custos eficácia, redução de efeitos colaterais e paciente
conveniência, em comparação com gonadotropinas15,16.
O letrozol possui ação muito semelhante citrato de
clomifeno. No entanto, o letrozol é rapidamente elimi-
nado do corpo. Sendo que, ele só funciona no ciclo em
que é tomado e é menos susceptível de afetar negativa-
mente o endométrio e muco cervical17.

Assim como no clomifeno, pode-se experimentar
seus efeitos de 6-8 semanas após a interrupção da medi-
cação ambos os medicamentos são prescritos por cinco
dias de cada ciclo, geralmente começando no dia três e
continuando até o dia sete.

O número de comprimidos pode ser aumentado para
até quatro por dia, se a dose menor não resulta na ovula-
ção. Raramente são mais do que dois comprimidos ne-
cessários. A dose usual de letrozol é de 2,5 mg. Um
comprimido por dia. De todas as mulheres tratadas com
letrozol, 60% a 80% normalmente ovulam. No entanto,
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apenas metade das pacientes que ovulam vão engravi-
dar18.

Efeitos Colaterais do letrazol: Em geral, os efeitos
apresentados pelo uso de Letrozol, foram pouco regis-
trados, devido ao fato de a mesma possuir função de
produção de estrógenos por indução da inibição da aro-
matase, os sintomas relatados do uso do medicamento
foram: Ondas de calor, naúsea, fadiga, alopécia e he-
morragia vaginal, todavia, em grande parte do observado,
os referidos efeitos foram majoritariamente encontrados
em mulheres em tratamento do câncer de mama, do que
nas mulheres submetidas à um tratamento de fertilidade,
fato ao qual pode ser explicado pela amplitude do trata-
mento19. Estudos recentes indicam que, se a gravidez
ocorre como resultado do tratamento de clomife-
no/letrozol, não existe nenhum aumento do risco clini-
camente significativo de defeitos congênitos ou aborto
quando comparado a outros casais inférteis que conce-
beram sem tratamento clomifeno/letrozol. No entanto, as
mulheres com síndrome dos ovários policísticos podem
estar em maior risco de aborto durante a gravidez conce-
bida usando qualquer um destes medicamentos20.

Gonadotrofinas: de forma geral, as gonadotrofinas
são utilizadas para estimular a ovulação relacionada a
baixos níveis de gonadotrofinas naturais ou estrogênio
(comum em mulheres com excesso de exercício ou
transtornos alimentares). Pode ser uma opção quando o
clomifeno sozinho ou associado mantem-se ineficaz para
corrigir irregular ou nenhuma ovulação causada pela
síndrome dos ovários policísticos (SOP). Para o desen-
volvimento de vários folículos nos ovários21.

A gonadotrofina coriônica humana (HCG) é ampla-
mente administrada por via parenteral para a indução da
maturação final em vez de hormônio luteinizante, na
presença de um ou mais folículos maduros. Neste caso, a
ovulação acontecerá entre 38 e 40 horas após uma única
injeção HCG22, onde dentro deste espaço de tempo,
existem diversos procedimentos aos quais devem ser
tomados para que haja sucesso na inseminação e possí-
vel gravidez, como a inseminação intra-uterina ou rela-
ção sexual.

Em geral, pacientes que se submetem à FIV, recebem
HCG para desencadear o processo de ovulação, no qual
posteriormente ocorrerá a recuperação de ovócitos, sen-
do esta realizada em cerca de 34 a 36 horas após a inje-
ção do fármaco, poucas horas antes de quando os ovos
realmente seriam liberados no ovário. Como HCG su-
porta o corpo lúteo, a administração de HCG é usada em
certas circunstâncias, para aumentar a produção de pro-
gesterona23.

Após o tratamento, vários óvulos são coletados e uti-
lizados em técnicas de reprodução assistida, como a fer-
tilização in vitro ou transferência intrafalopiana de ga-
metas. Em combinação com inseminação intra-uterina
para casais com infertilidade inexplicada quando clomi-

feno não funcionou5.
Alguns exemplos de nomes comerciais dados aos re-

feridos hormônios são: “ Ovidrel®, Pregnyl® gonadotro-
pina menopáusica humana (HMG) Bravelle®, Menopur®,
Repronex® hormônio folículo-estimulante humana re-
combinante (rFSH) Follistim®, Gonal-F®” aos quais
possuem FSH e LH em sua formulação.

Efeitos colaterais do uso de gonadotrofinas: Os efei-
tos relacionados à utilização das gonadotrofinas, geral-
mente são relatados na forma de urticária, inchaço, irri-
tação local, erupções cutâneas, dores de estômago ou
dores pélvicas, e em casos mais severos, tonturas, he-
morragias nasais, na bula do medicamento, são contidas
orientações sobre a descontinuidade do mesmo em caso
de prosseguimento dos sintomas24.

FSH urinário altamente purificado (FSHu): A
purificação mais refinada do hCG, associada à
descoberta de que o LH em excesso pode prejudicar a
qualidade dos oócitos, sendo necessário apenas em
quantidades muito pequenas para o desenvolvimento
folicular,o que levou à aplicação do FSHu na
estimulação controlada dos ovários. Cada ampola de
FSHu contém FSH (75 UI ou 150 UI) e menos de 1 UI
de LH. A quantidade a ser administrada varia para cada
paciente, e a aplicação do hCG pode ser feita com
folículos de diâmetros menores25. Seu metodo de ação é
semelhante ao do hMG, no que se refere à pouca
concentração de LH determinando em geral uma menor
síntese de estradiol . Os resultados são, assim como para
o hMG, o desenvolvimento folicular múltiplo, o
crescimento endometrial, embora menor, do estradiol
circulante26. Sua administração, que pode ser
intramuscular ou subcutânea, também é diária, a partir
do segundo ou terceiro dia do ciclo, a grande maioria
dos pacientes respondendo com doses que variam de 50
a 300 UI por dia. Também neste caso, controle do
desenvolvimento folicular é realizado através de
ultra-sonografia e dosagens plasmáticas de estradiol,
variando-se a quantidade administrada conforme os
dados da monitorização. O uso de FSHu permite a
administração de hCG quando o maior folículo tiver
diâmetro médio maior ou igual a 18 mm ao ultra-som26.
O medicamento está indicado nas pacientes que
apresentam um nível de LH suficientemente elevado
para prejudicar o desenvolvimento folicular normal,
como acontece nas anovulatórias cronicas. A síndrome
da hiperestimulação ovariana é o principal efeito
colateral27.

FSH recombinante (FSHr): Produto de síntese
laboratorial, através de técnicas de recombinação
genética, é apresentado em ampolas contendo 50, 100 ou
150 UI de FSH e nenhum LH. As ampolas têm menor
variação na concentração e o produto recombinante
parece ter maior atividade biológica que as
gonadotrofinas extraídas da urina. É semelhante ao de
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todas as outras gonadotrofinas. Por não possuir LH, em
geral as concentrações de estradiol durante o estímulo
tendem a ser menores, pois as sínteses da teca serão
estimuladas apenas a custa do LH endógeno. Parecem
possuir, ainda, maior atividade biológica, quando
comparado às gonadotrofinas de extração urinária.
Sendo produto sintético, exibe menor variação de
concentração entre as ampôlas, proporcionando resposta
mais uniforme ao estímulo.

Sua administração é diária, via intramuscular ou
subcutânea, a partir do segundo ou terceiro dia do ciclo.
As doses variam de 50 a 200 UI/dia na maioria dos
pacientes; o controle ultra-sonográfico e hormonal é
necessário, visando adequar a quantidade administrada
conforme a resposta do paciente. Administra-se hCG
quando o maior folículo tiver diâmetro médio maior ou
igual a 18 mm ao ultra-som. Sua maior atividade
biológica e pureza, têm levado a utilização cada vez
maior em todos os processos assistidos. Está
particularmente indicado nas paciente com um nível de
LH elevado, e a síndrome da hiperestimulação ovariana
é o seu principal efeito colateral.

Corifolitropina Alfa: É um hormônio folículo
estimulante com maior duração de ação que permite
sustentar o crescimento folicular múltiplo durante uma
semana inteira com uma única injeção subcutanea.
Assim, a dose recomendada, pode substituir os ciclos de
injeções de preparação do FSH em um ciclo de
tratamento de estimulação controlada do ovário. A dose
de 150 mcg, uma vez por semana têm os mesmos
resultados em termos de taxa folitropina beta
recombinante gravidez em doses de 200 UI por dia
durante uma semana. Dose 100 mcg, destinado a
mulheres com menos de 67 kg, com ovócitos de
recrutamento semelhantes com uma taxa
estatisticamente mais baixo da gravidez, mas em menor
número, em nove pontos percentagem, 25 % versus
34 %28.

O mecanismo de ação da corifolitropina alfa é uma
modificação da hormônio folículo estimulante (rFSH). O
rFSH estimula a produção de óvulos nos ovários no
péptideo alfa corifolitropina (uma cadeia curta de
aminoácidos).

Por conseguinte, pode-se administrar uma dose única
de medicamentos para estimular a produção de ovos, em
vez de injecções diárias que necessário com outros
medicamentos à base de rFSH. Corifolitropina alfa é
produzida por um método denominado "tecnologia de
ADN recombinante": é produzida por uma célula que
recebeu um gene (DNA) que lhe permite produzir um
proteína, neste caso, o alfa corifolitropina29.

Efeitos colaterais Corifolitropina Alfa: as reações
adversas mais frequentemente relatadas durante o trata-
mento com Corifolitropina Alfa (Elonva®) são hiperes-
timulação ovariana , dor pélvica e desconforto, dor de

cabeça, náusea, fadiga e dor de peito28.

Bloqueadores da Ovulação (Agonistas e
Antagonistas)

Agonistas do GnRH (GnRHa): Quando
administrados, ligam-se aos receptores de GnRH da
hipófise, determinando inicialmente liberação de grande
quantidade de gonadotrofinas (flare-up), esgotando os
reservatórios destes hormônios. Posteriormente, os
receptores são internalizados e a hipófise se torna
insensível à ação do GnRH hipotalâmico30, o que reduz a
síntese especialmente do LH, com o que a probabilidade
de um pico endógeno deste hormonio é menor. São
utilizados na estimulação controlada dos ovários para
evitar o surgimento de um pico precoce daquele
hormônio, lesivo ao desenvolvimento folicular e
ovocitário31. Algumas pacientes (cerca de 20 %),
estimuladas com gonadotrofinas, apresentam aumento de
concentração plasmática de LH, enquanto os folículos e
ovócitos ainda estão imaturos. Com isto, folículos e
ovócitos sofrem alterações negativas no
desenvolvimento, comprometendo o resultado final do
ciclo em termos de número e qualidade dos ovócitos, às
vezes levando a cancelamento do ciclo. Os GnRHa são
produtos que não estimulam diretamente os ovários,
sendo utilizados juntamente com as gonadotrofinas na
estimulação32.

A administração pode ser feita de três formas,
conhecidas como protocolos ultra curto, curto e longo.
No primeiro, o agonista é administrado nos dias 1, 2 e 3
do ciclo menstrual e, seu efeito liberador de
gonadotrofinas é aproveitado como iniciador do estímulo
ovariano, sendo seguido por administração diária de
gonadotrofina exógena. No segundo, o agonista é
iniciado no primeiro dia do ciclo e administrado
diariamente, até o dia anterior ao do hCG; a
administração diária de gonadotrofinas é iniciada no
segundo ou terceiro dias do ciclo. No terceiro,
inicia-se o GnRHa entre o vigésimo e o vigésimo-quinto
dia do ciclo e, no décimo-quinto dia de adminstração, a
supressão é testada pela medida de estradiol plasmático
(deve ser menor que 40 pg/ml) e pela ultra-sonografia.
Atingido este estágio, inicia-se a estimulação com
gonadotrofinas33.

Efeitos colaterais dos Agonistas do GnRH (GnRHa):
A supressão das gonadotrofinas faz reduzir a níveis
mínimos a síntese de estradiol, como o que, na mulher,
podem surgir sintomas da síndrome do climatério
(fogachos, ressecamento vaginal, e outros). Além disso,
os agonistas inibem a esteroidogênese ovariana,
contribuindo negativamente para o crescimento folicular.
Por isso, seu uso implica na administração de doses
maiores de gonadotrofinas que as utilizadas nos ciclos
sem agonistas34.

Antagonistas do GnRH: Os antagonistas competem
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com o GnRH pelos receptores de GnRH hipofisários,
sua ocupação não produzindo liberação de
gonadotrofinas (antagonistas puros). Desta forma, não
haverá a liberação inicial de gonadotrofinas que ocorre
com o uso de agonistas, e o GnRH secretado pelo
hipotálamo não atuará na hipófise, ocorrendo então
ausência de estímulo para secreção de gonadotrofinas
(especialmente LH), enquanto durar a ocupação de
receptores pelo antagonista32. São inibidores
competitivos dos receptores de GnRH da hipófise e
competem com o GnRH, secretados pelo hipotálamo,
pela ocupação dos receptores. Sua ação é
dose-dependente, e a ocupação dos receptores produz
dois efeitos: 1. não é estimulante da secreção de
gonadotrofinas, e 2.  impede a ligação do GnRH aos
seus receptores hipofisários. A ação final é a redução
acentuada da síntese e liberação de gonadotrofinas
(especialmente LH), pelo que o produto encontra uso na
estimulação controlada dos ovários, como inibidor da
liberação de LH. Sua administração é diária, a partir do
sétimo dia do ciclo estimulado com gonadotrofinas30.

Efeitos colaterais Antagonistas do GnRH: Como
trata-se de um produto de uso relativamente recente,
sendo descritas apenas reações alérgicas muito raras com
seu uso. Bem como ao contrário dos agonistas, não
alteram a esteroidogênese ovariana, assim sendo,
permitindo a utilização de doses menores de
gonadotrofinas, diminuindo ainda mais a chance de um
falso positivo com respeito à seus efeitos colaterais, não
foram encontradas bibliografias relevantes com respeito
a maiores contra indicações do uso de tal medicação.

Outros Medicamentos que favorecem ou facili-
tam a FIV

Sildenafil (Viagra®): A combinação de sildenafil e de
estradiol valerato, produz significativa melhora no qua-
dro apresentado referente ao fluxo sanguíneo e da es-
pessura endometrial nos pacientes observados pelos
mesmos. Estas descobertas foram reproduzidas em um
consequente ciclo de estimulação com gonadotrofina.
Embora haja a necessidade da condução de ademais es-
tudos clínicos com grupos maiores, o uso sildenafil va-
ginal podem ser eficazes para melhorar fluxo sanguíneo
uterino, bem como potencializar tratamentos de FIV35.

Pentoxifilina: Com a utilização da Pentoxifilina, é
possível realizar uma otimização do sêmen colhido de
um doador em técnicas de FIV, melhorando a sua moti-
lidade, bem como, sua ação anti-oxidante impede a for-
mação de radicais livres de oxigênio, função cuja qual
diminui mortalidade dos espermatozóides, atenuando
assim casos de oligoastenozoospermia36. Muito embora
outros estudos apontam também que o uso da referida
substância à qual em outras aplicações é um vasodilata-
dor, têm considerável relevância sobre a gravidez clínica
em mulheres com distúrbios relacionados à endometri-

ose, tais alegações, carecem de mais estudos comproba-
tórios36.

Metformina: Estudos apontam que o uso da Metfor-
mina auxilia no tratamento de mulheres as quais apre-
sentam SOP (síndrome dos ovários policísticos), essen-
cialmente as que apresentam resistência ao Citrato de
Clomifeno, suposta eficácia esta, atribuída ao fato de a
mesma ser agente sensibilizador da insulina, atuando
tanto na perda de peso, a qual por si só estimula uma
ovulação de melhor qualidade, essencialmente quando
associada a melhorias no estilo de vida37.

4. CONCLUSÃO

Conforme abordado, fica-se claro que os mais recen-
tes avanços da área médica no tratamento da infertilida-
de, se encontram intimamente entrelaçados com novos
fármacos, novos mecanismos de ação, bem como dife-
rentes técnicas de administração. Além desses fatores,
uma melhor compreensão do funcionamento do ciclo
hormonal é essencial para a que a gravidez seja levada a
termo.

Outro fator contributivo, que merece ser destacado, é
o constante cuidado dos laboratórios, institutos de pes-
quisa e médicos no que tange aos efeitos colaterais, dos
quais podem ir de simples náuseas às complicações
maiores, como teratogênese, além da possibilidade cân-
cer em anos futuros. Assim, nota-se que medicamentos
auxiliares no tratamento da infertilidade feminina tidos
como “tradicionais”, muitas vezes podem não apresentar
a maior eficácia, carecendo de análises a respeito de
formas alternativas de administração, tal como a titula-
ção gradual ou combinados com outros fármacos. En-
saios recentes mostram que o Citrato de Clomifeno (CC),
ao qual por muitos anos se manteve na vanguarda dos
tratamentos de FIV, pode não ter a eficácia a qual lhe foi
atribuída e possui riscos de graves efeitos colaterais em
longos períodos de tratamento. Atualmente é melhor
avaliado o uso de Letrozol, cujo qual apresenta menores
efeitos colaterais e uma taxa ligeiramente significativa
de sucesso da gestação, juntamente com menor índice de
gemelaridade. Dentro deste panorama, destaca-se a evo-
lução da biotecnologia, sobretudo com a tecnologia do
ADN recombinante, cuja qual permitiu que os laborató-
rios pudessem ter um controle mais assertivo da dosa-
gem distribuída, ao contrário do que observa-se na per-
cepção dos primeiros ensaios referentes ao uso de hor-
mônios sintetizados a partir da urina humana. Todavia,
mesmo com o uso desta recente tecnologia, a incidência
de múltiplas gestações e riscos referentes ao desenvol-
vimento de carcinogênese com neoplasia maligna, fez
com que surgissem muitas pesquisas direcionadas à um
uso mais consciente das técnicas de FIV, pois em grande
parte, dos casos tratados, as pacientes apresentavam um
quadro anovulatório, ou síndrome dos ovários policísti-
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cos (SOP), as quais, por muitas vezes possuem fatores
secundários que podem ser mitigados com medidas
comportamentais, aumentando as chances de uma gra-
videz por métodos naturais, ou maior sucesso em técni-
cas de FIV.

Noutro giro, verifica-se que tão importante quanto os
medicamentos administrados para a indução da ovulação,
encontram-se seus bloqueadores, pois a partir do mo-
mento em que é feita a aspiração dos folículos perten-
centes à coorte selecionada, torna-se imprescindível ob-
ter pleno controle sobre os estímulos hormonais aos
quais podem tornar o ambiente para uma futura nidação
de um ovócito impróprios. Neste âmbito, destacam-se os
Antagonistas do GnRH, pois possuem seu efeito ampla-
mente atrelado à competição pelos receptores do GnRH
facilitando sua administração e controle, bem como, por
possuírem um ciclo reduzido tornam menor a incidência
de efeitos colaterais.

Por fim, pode-se concluir que as técnicas de FIV ti-
veram grande evolução nas últimas duas décadas, graças
a evolução de ademais campos do conhecimento corre-
latos à área da saúde, todavia, a conscientização de que
técnicas menos invasivas no que tange à administração
de fármacos, bem como a plena compreensão das vias
pelos quais os mesmos atuam, criam um panorama cada
vez mais seguro para o tratamento de problemas de in-
fertilidade.
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