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Resumo 

Coloboma é uma condição que pode ser definida como fissura em qualquer uma das estruturas oculares. Esta 

condição pode ser causada por malformação congênita ou induzida por drogas ou substâncias, sendo sua etio-

logia primordialmente relacionada a malformações. A apresentação clínica pode variar desde quadro assinto-

máticos até cegueira, representando uma importante causa de cegueira na população pediátrica. Nesse relato 

em questão, o paciente possuía queixas de diminuição da acuidade visual progressiva. Após avaliação oftalmo-

lógica, pudemos concluir coloboma retiniano bilateralmente e corectopia em íris direita. 

Palavras-chave: Coloboma; Oftalmologia; Retina. 

 

Abstract 

Coloboma is a condition that can be defined as a fissure in any of the eye structures. This condition can be cau-

sed by congenital malformation or induced by drugs or substances, being the etiology is primarily related to 

malformations. The clinical presentation can vary from asymptomatic to blindness, representing an important 

cause of blindness in the pediatric population. In this report, the patient had complaints of progressive de-

creased visual acuity. After ophthalmological evaluation, we were able to conclude retinal coloboma bilaterally 

and corectopy in the right íris. 

Keywords: Coloboma; Ophthalmology; Retina. 

 

Introdução 

O processo de embriogênese do aparelho 

ocular é complexo, passando por várias etapas 

até a conclusão da formação ocular. Anomalias 

nestes períodos críticos do desenvolvimento po-

dem acarretar em importantes consequências 

estruturais e funcionais (1). 

O coloboma é uma condição ocasionada – 

primordialmente – por malformação ocular, po-

rém, há na literatura relatos de coloboma secun-

dário a drogas ou agentes infecciosos (2). Este 

termo deriva do grego ‘’koloboma’’, que em tra-

dução livre significa ‘’mutilado’’ ou ‘’reduzido’’. 

No contexto médico, refere-se a um entalhe, la-

cuna, orifício ou fissura em qualquer uma das 

estruturas oculares (3).  

Esta condição ocorre entre a 5ª e 7ª se-

mana de gestação (4) e, como dito anteriormente, 

pode acometer córnea, íris, zônula, corpo ciliar, 

coróide, retina ou nervo óptico, abrangendo uma 

única estrutura ou uma sobreposição de estrutu-

ras (3,5). 

A incidência estimada desta condição – 

quando causado por malformação congênita – é 

de 0.7 a cada 10.000 indivíduos (3,6). A prevalência 

dessa condição entre pacientes adultos cegos é 
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estimada entre 0.6 até 1.9%; entre os pacientes 

pediátricos, representa uma grande proporção de 

cegueira, variando de 3.2 até 11.2% (3,5,7,8). 

Nosso objetivo neste artigo é relatar um 

caso de paciente adulto com queixas de diminui-

ção da acuidade visual, onde posteriormente foi 

realizado o diagnóstico de coloboma retiniano. 

 

Relato de Caso 
 

Paciente masculino, 39 anos, vem à con-

sulta, no Hospital Santa Casa de Porto Alegre, 

queixando-se de baixa acuidade visual progressi-

va em olho esquerdo. Relata que esta condição 

está repercutindo negativamente em suas ativi-

dades, pois é motorista e foi reprovado no teste 

oftalmológico para aquisição da habilitação. Refe-

re bom estado geral de saúde e negou traumas 

ou cirurgia ocular recente.  

Durante a avaliação, paciente apresentou 

acuidade visual com correção do olho direito 

(OD) 20/20 e do olho esquerdo (OE) 20/60. 

À biomicroscopia ocular, OD sem particu-

laridades. No OE, identificamos a presença de 

corectopia de íris às 6 horas. Paciente refere 

sempre ter tido essa condição.  

À fundoscopia de ambos os olhos com re-

tina aplicada, vasos retinianos tortuosos e pre-

sença de coloboma retiniano na região inferior, 

não atingindo eixo visual.  

Como conduta, foi prescrito óculos e dado 

orientações gerais. 

 

Discussão 

No caso relatado, a íris do OE e a retina de 

ambos os olhos eram afetadas pelo coloboma. As 

etiologias são bastante variadas (desde condições 

congênitas até induzido por drogas ou agentes 

infecciosos), sendo a maioria isolada e não sin-

drômica (1,2). 

Os colobomas são classificados em típicos 

e atípicos: 

- Os típicos, mais prevalentes, localizados na regi-

ão nasal inferior do olho, sendo secundários ao 

fechamento incompleto da fissura óptica embrio-

nária (1,9-11), podendo apresentar-se em diversos 

graus, como um simples coloboma de íris até 

verdadeiros cistos colobomatosos, em que existe 

apenas um globo ocular vestigial (1, 9).  

- Os atípicos possuem localização variada e sua 

etiologia não é completamente esclarecida (1). 

Quando se trata de malformações congê-

nitas costumam ser bilaterais, como no caso re-

portado acima, um coloboma retiniano bilateral 

típico. Entretanto, na literatura já foi reportado 

diversos casos de coloboma casos unilaterais, 

esporádicas ou autossômicas dominantes (9,11). 

O quadro clínico varia conforme a região 

afetada, podendo ser apenas estético, como em 

um colobomas de íris, ou apresentar maior risco 

de descolamento de retina e descolamento reg-

matogênico. De modo geral, os pacientes com 

coloboma retiniano são assintomáticos, sendo 

diagnosticados de forma acidental (12).  Nesse 

contexto, o exame refracional é essencial, em 

função do risco de anisometropia e consequente 

ambliopia, condição potencialmente evitável se 

diagnóstico precoce. Em nosso caso em questão, 

o paciente só percebeu as deficiências quando 

submetido ao exame oftalmológico para a habili-

tação. 

Durante a avaliação, é imprescindível que 

seja documentado a extensão e a existência de 

outras anomalias oculares simultâneas. Os ‘’sin-

tomas de claridade’’ (desconforto visual após 

exposição à luz moderada a intensa) podem ocor-

rer em alguns pacientes. Nos casos onde essas 

são as principais queixas, uma abordagem con-

servadora é recomendada. Isso envolveria reco-

mendar um chapéu de aba, óculos de sol ou, em 

alguns casos, lentes de contato coloridas para 

controlar os sintomas. Muito raramente é indica-

da a correção cirúrgica de um coloboma em íris. 

Apesar disso, os procedimentos cirúrgicos podem 

ser realizados durante a cirurgia para outros pro-

blemas oculares, como extração de catarata (12). 
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Conclusão 

O coloboma, de forma geral, é uma impor-

tante e rara condição médica, tendo um espectro 

de apresentações clínicas que variam desde casos 

assintomáticos até cegueira. Especificamente no 

retiniano, ressaltamos a baixa relação com perda 

visual progressiva.  

Desse modo, é evidente a importância do 

reconhecimento dessa malformação por médicos 

generalistas e da necessidade de avaliação oftal-

mológica.  

Por fim, ressaltamos a baixa quantidade 

de trabalhos produzidas em âmbito nacional 

acerca dessa condição e, por isso, mais estudos 

devem ser realizados, com o objetivo de ampliar 

o conhecimento científico disponível acerca desta 

condição. 
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Resumo 

O mercado de trabalho é extremamente dinâmico, exigindo profissionais com perfil adaptável a diversas per-

formances. Infelizmente, a quantidade excessiva de tais exigências podem gerar impactos negativos na saúde 

do trabalhador, como desequilíbrios físicos e psíquicos. Nesse contexto, devemos ter em mente a Síndrome de 

Burnout, condição caracterizada pelo esgotamento físico e emocional relacionado ao estresse oriundo do traba-

lho. 

Palavras-chave: Esgotamento Profissional; Assistência à Saúde Mental; Estresse Ocupacional. 

 

Abstract 

The job market is extremely dynamic, requiring professionals with a profile adaptable to various performances. 

Unfortunately, the excessive amount of such requirements can have negative impacts on workers' health, such 

as physical and psychological imbalances. In this context, we must know the Burnout Syndrome, a condition 

characterized by physical and emotional exhaustion related to stress arising from work. 

Keywords: Burnout, Professional; Mental Health Assistance; Occupational Stress. 

 

Introdução 

O mercado de trabalho é extremamente 

dinâmico, exigindo profissionais com perfil adap-

tável a diversas performances. Infelizmente, a 

quantidade excessiva de tais exigências podem 

gerar impactos negativos na saúde do trabalha-

dor, como desequilíbrios físicos e psíquicos. Estes, 

por sua vez, acarretam na elevação do nível de 

estresse basal e tendem a ocasionar decréscimos 

no desempenho de tarefas, repercutindo direta-

mente na qualidade do trabalho. Profissionais das 

áreas da saúde em geral são exemplos de indiví-

duos frequentemente expostos à alta carga física 

e mental durante o trabalho (1,2).  

Nesse contexto, a Síndrome de Burnout 

(SB) ocupa uma posição central. Essa condição 

pode ser encarada como o resultado do stress 

crónico, típico do cotidiano de trabalho, princi-

palmente quando neste existem pressões exces-

sivas, conflitos excessivos, baixas recompensas 

emocionais e pouco reconhecimento (3). A SB, nos 

profissionais da área da saúde – principalmente 

os que atuam em contexto hospitalar -, é uma 

realidade preocupante, uma vez que nesta forma 

de adoecimento verifica-se um comprometimen-

to da qualidade da assistência que é prestada ao 

paciente e a rede social envolvida, representando 

um importante problema de saúde pública (2,3). 

De forma geral, toda e qualquer atividade 

pode vir a desencadear um processo de esgota-

mento emocional grave. Apesar disso, algumas 

profissões têm sido historicamente apontadas 

como mais predisponentes por características 

que lhe são peculiares. Ocupações cujas ativida-

https://doi.org/10.29327/524495
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des têm envolvimento emocional intenso são 

tidas como de maior risco para a síndrome de 

burnout, especialmente os profissionais que tra-

balham diretamente com outras pessoas, assis-

tindo-as ou como responsáveis pelo seu desen-

volvimento e bem-estar. Assim, são consideradas 

mais predispostas as pessoas que se dedicam à 

docência, enfermagem, medicina, psicologia e ao 

policiamento (4,5). 

Com base nisso, o trabalho atual busca 

demonstrar as alterações que a Síndrome de Bur-

nout acarreta no indivíduo, assim como seus 

principais fatores de risco e de que modo é possí-

vel reduzir sua incidência. 

 

Metodologia 
 

Para a confecção deste artigo, foi realiza-

da uma revisão simples da literatura utilizando as 

bases de dados SciELO, Pubmed e artigos em pe-

riódicos isolados que estivem em consonância 

com o objetivo do trabalho.  

Dessa forma, buscamos na literatura re-

cente trabalhos que dialogam sobre questões 

fundamentais na compressão multidimensional 

da síndrome de Burnout (SB).  

Este artigo é, portanto, o resumo do co-

nhecimento atual sobre a SB, destacando a busca 

por artigos recentes que apontassem as principais 

alterações encontradas nos indivíduos, os princi-

pais fatores de risco relacionados ao desenvolvi-

mento desta condição e, por fim, formas de mi-

nimizar suas consequências e reduzir sua incidên-

cia. Para tal, utilizamos as palavras-chave “Sín-

drome de Burnout”, “Síndrome do Esgotamento 

Emocional” (em português e inglês) e limitamos o 

período de tempo para entre 2010 e 2020. 

  

Resultados e Discussão 

A Síndrome de Burnout foi descrita pela 

primeira vez como staff burnout por Freudenber-

ger, em 1974 (4). A palavra Burnout, em tradução 

livre, poderia ser traduzida como ‘’queimação’’. 

Apesar disso, tendo a saúde como ponto central, 

traduzimos Burnout preferencialmente como 

‘’Esgotamento’’. 

 Essa condição é desencadeada ao enfren-

tar, mesmo que de forma inadequada, o estresse 

ocupacional crônico. Uma definição simples da SB 

seria: doença relacionada ao estado de esgota-

mento mental e físico relacionado às necessida-

des e dificuldades excessivas decorrentes do tra-

balho (2,4). 

Essa condição afeta o indivíduo em três 

dimensões: exaustão emocional, caracterizado 

pela sensação de esgotamento emocional e físico; 

despersonalização, caracterizada pelo distancia-

mento emocional em relação aos indivíduos do 

trabalho; e a baixa realização pessoal do trabalho, 

caracterizada por uma baixa satisfação e eficiên-

cia no trabalho (2-4). 

Todos os profissionais estão susceptíveis 

ao desenvolvimento da SB, porém a literatura 

identifica os profissionais que estão em constante 

tensão emocional e que necessitam lidar diaria-

mente com outros indivíduos (principalmente 

para protegê-los ou salvá-los) como os mais pre-

disponentes (1,4-6). 

Quando enxergamos essas alterações no 

contexto do prestador de serviços à saúde, per-

cebemos a gravidade da situação, pois os eleva-

dos níveis de estresse repercutem diretamente 

no bem-estar e segurança dos pacientes que irão 

necessitar dos serviços de saúde (2,7,8). Em um 

estudo realizado por O’Connor e colaboradores 

(2017), 64% dos médicos que apresentaram sin-

tomas de burnout relataram terem cometidos 

erros médicos, em comparação aos 22% que co-

meteram e não possuíam sinais da SB (9). 

Buscando entender a condição de forma 

objetiva, foi desenvolvido o Malash Burnout In-

ventory (MIB). Esse questionário é composto por 

22 afirmações que englobam os três aspectos 

fundamentais da síndrome, divididos em suas 

três escalas (9 para medir exaustão emocional, 5 

para medir o grau de despersonalização e 8 para 

realização profissional) de sete pontos, que vari-
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am de 0 a 6. Este instrumento foi traduzido e va-

lidado para uso no Brasil por Liana Lautert em 

1995 (1). 

Em relação aos fatores de risco mais cita-

dos na literatura, além da ocupação, deficiências 

de infraestrutura, a falta de material, baixos salá-

rios e falta de incentivos para treinamento pode 

gerar sentimentos de ansiedade, medo e impo-

tência. Tais fatores podem colocar o profissional 

em uma posição vulnerável onde ocorre a exaus-

tão emocional - identificada como a primeira rea-

ção sintomática da Síndrome de Burnout (6). 

Apesar de poder afetar diversas profis-

sões, ainda são poucas as pesquisas dedicadas a 

avaliar intervenções específicas destinadas a re-

duzir a incidência da SB. As intervenções para a 

SB devem ser entendidas como uma ação conjun-

ta entre indivíduo e organização, focalizada tanto 

na esfera microssocial do trabalhador, com sua 

atividade e suas relações interpessoais; como na 

ampla gama de fatores macro-organizacionais 

que determinam aspectos que constituem a cul-

tura organizacional e social na qual o sujeito 

exerce sua atividade profissional (10). Nesse senti-

do, é importante capacitar os profissionais pre-

dispostos ao desenvolvimento desta condição 

sobre temas como equilíbrio entre as demandas 

do trabalho e vida pessoal, sobre o estabeleci-

mento de metas realistas e como desenvolver 

estratégias de enfrentamento ao estresse ocupa-

cional (5). 

Dessa forma, ao propor programas de in-

tervenção é fundamental que se esteja atento 

primordialmente em oferecer ambientes de tra-

balho salubres e éticos, por exemplo, e aos sinais 

precoces de desenvolvimento da SB (10). 

Sendo saúde definida como ‘’completo 

bem estar biopsicossocial’’, depois de estabeleci-

da a SB, as modalidades terapêuticas necessitam 

de bastante sensibilidade e diálogo entre os cole-

gas profissionais do indivíduo e a equipe multi-

profissional responsável por realizar seu acompa-

nhamento (psicologistas, médicos, nutricionistas 

e educadores físicos, por exemplo) (11).  

A terapia cognitiva comportamental asso-

ciada – quando necessário - com medicações an-

siolíticas ou antidepressivas é considerada a tera-

pia mais eficaz para tratamento da Síndrome de 

Burnout. Apesar disso, é preciso destacar que 

cada indivíduo é único e cabe à equipe assisten-

cial decidir em conjunto com o paciente, quais 

terapias mais se encaixam com o perfil do indiví-

duo (11).  

 

Conclusão 

Com base no que foi descrito acima, po-

demos reduzir a incidência da Síndrome de Bur-

nout com alterações relativamente simples na 

organização do trabalho ao adicionarmos medi-

das preventivas do estresse crônico.  

Essa organização tem como pilar a consci-

entização do empregador e, principalmente, do 

profissional acometido pela SB. Atualmente, sen-

do essa condição uma doença, é esperado que 

novas estratégias e cobranças para promover sua 

prevenção, reduzir sua prevalência e melhorar a 

qualidade de nossos profissionais. 
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Resumo 

Um corpo estranho gástrico é qualquer material ingerido por um animal que não pode ser digerido como pe-

dras e plásticos, ou que possua uma digestão extremamente arrastado, por exemplo, ossos. Cães são animais 

que ingerem corpos estranhos de forma indiscriminada e frequentemente ingerem pedras, brinquedos de plás-

ticos, sacos de cozinha, entre outros objetos. Corpos estranhos gástricos geralmente causam vômitos como re-

sultado de obstrução de escoamento, distensão gástrica ou irritação da mucosa ou ainda a associação destes. O 

tratamento e o prognóstico são baseados no tamanho e forma do objeto. O presente artigo tem por objetivo 

relatar o caso de uma perfuração gástrica e abdominal por corpo estranho em um canino filhote que ingeriu um 

espeto de madeira de 13 cm. 

Palavras-chave: Gastrotomia; Perfuração Gástrica; Peritonite. 

 

Abstract 

A gastric foreign body is any material ingested by an animal that cannot be digested like stones and plastics, or 

that has an extremely dragged digestion, like bones. Dogs are animals that ingest foreign bodies indiscrimina-

tely and often eat stones, plastic toys, plastic bags, among other objects. Gastric foreign bodies usually cause 

vomiting as a result of gastric obstruction, gastric distention or mucosal irritation or their association. Trea-

tment and prognosis are based on the size and shape of the object. This article report the case of gastric and 

abdominal perforation by a foreign body in a puppy canine that ingested a 13 cm wooden skewer.  

Keywords: Gastrotomy; Gastric Perforation; Peritonitis. 
 

Introdução 

Um corpo estranho gástrico é qualquer 

material ingerido por um animal que não pode 

ser digerido como pedras e plásticos, ou que pos-

sua uma digestão extremamente arrastado como 

ossos. Cães são animais que ingerem corpos es-

tranhos de forma indiscriminada e frequente-

mente ingerem pedras, brinquedos de plásticos, 

sacos de cozinha, entre outros objetos (1).  

De modo geral, animais jovens ingerem 

corpos estranhos em uma frequência maior que 

os animais velhos. Apesar disso, deve-se suspeitar 

de ingestão de corpos estranhos gástricos ou in-

testinais em qualquer animal apresentado para 

tratamento de vômito agudo ou persistente (1,2). 

Corpos estranhos gástricos geralmente 

causam vômitos como resultado de obstrução de 

escoamento, distensão gástrica ou irritação da 

mucosa ou ainda a associação destes. Apesar dis-

so, nem todos os corpos estranhos causam sinais 

clínicos. Ocasionalmente, corpos estranhos gás-

tricos apresentam-se de forma assintomática, 

sendo diagnosticados por meio de achados aci-

dentais em radiografias abdominais (1,2).  

O tratamento é baseado no tamanho e 

forma do objeto. Objetos pequenos e lisos po-

dem ser expelidos durante o vômito induzido. 
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Corpos estranhos pequenos podem ser removi-

dos com pinças durante a endoscopia. Corpos 

estranhos ásperos, longos ou grandes podem ser 

removidos por gastrotomia (3). 

O prognóstico varia conforme o tamanho, 

conteúdo e grau de acometimento do corpo es-

tranho no animal (4).  Situações onde não houve 

perfuração gástrica e foi possível realizar a retira-

da do corpo estranho cursam com um bom prog-

nóstico (1). 

O presente artigo tem por objetivo relatar 

o caso de uma perfuração gástrica e abdominal 

por corpo estranho em um canino filhote que 

ingeriu um espeto de madeira de 13 cm. 

 

Relato de Caso 
 

O paciente em questão era um canino, 

fêmea, Australian Cattle Dog, filhote, com 9,5 Kg. 

O proprietário relatou que o animal estava 

com a barriga inchada e com falta de apetite. Ao 

exame clínico o animal apresentava dor e aumen-

to de volume na região abdominal esquerda. Os 

demais parâmetros fisiológicos se encontravam 

dentro dos valores de referência para a espécie. 

Visualmente o animal apresentava-se 

atento, alerta e com temperamento dócil. Foi 

realizada a coleta de sangue para o hemograma e 

efetuada uma radiografia do abdômen na proje-

ção latero-lateral direita, pois se suspeitou de 

uma possível fratura de costela, devido ao au-

mento de volume na região abdominal esquerda, 

apesar de o proprietário não relatar histórico de 

trauma.  

O resultado da radiografia não foi elucida-

tivo e não foi identificada, com certeza, uma fra-

tura na costela. Devido à idade do paciente, en-

tretanto esse diagnóstico não foi descartado. No 

momento da consulta foi administrado Flumeta-

sona 0,06 mg/kg como anti-inflamatório e Penici-

lina procaína 20.000 UI/kg como antibiótico, e foi 

prescrito para casa ½ comprimido de Meloxicam 

2 mg a cada 12 horas durante 4 dias, e 10 gotas 

de Dipirona a cada 8 horas durante 6 dias. 

Após três dias, o paciente retornou apre-

sentando uma perfuração abdominal do lado es-

querdo por onde saía uma ponta de um espeto 

de madeira com aproximadamente 3cm (Figura 

1).  

Figura 1. A) Perfuração abdominal pelo espeto de 

madeira; B) perfuração pelo espeto após tricotomia. 

Fonte: Foto pertencente aos arquivos pessoas do pró-

prio autor. 

Segundo o proprietário, o animal estava 

comendo e brincando normal até o dia anterior, 

antes de aparecer essa perfuração. Ao exame 

físico o animal estava relativamente bem, com os 

parâmetros fisiológicos dentro da normalidade. O 

proprietário relatou que tinha costume de dar 

carne no espeto aos animais, mas não sabia que 

um deles havia comido o espeto até então. 

Diante do diagnóstico de ingestão de cor-

po estranho e perfuração gástrica, foi recomen-

dada a cirurgia de gastrotomia para remoção do 

espeto e também a sutura da perfuração abdo-

minal. A preparação do paciente para o procedi-

mento cirúrgico teve início às 13h20min com o 

mesmo sendo submetido à fluidoterapia com 

solução Ringer Lactato, e realizada a tricotomia 

da região cirúrgica. Foi administrado Dipirona 

25mg/kg e Tramadol 3mg/kg para o controle da 

dor e Cefalotina 20mg/kg como antibioticoprofi-

laxia. A indução anestésica foi realizada às 

13h30min e, após isso, o animal foi posicionado 
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na mesa cirúrgica, sendo necessário quebrar a 

ponta do espeto para conseguir que o paciente 

ficasse posicionado adequadamente sem que o 

espeto fosse empurrado novamente para o inte-

rior da cavidade abdominal. Foi feita a antissepsia 

com iodo tópico e álcool 70% da região cirúrgica 

e então colocado os panos de campo para iniciar 

a cirurgia. 

A cirurgia teve início às 13h45min sendo 

realizada uma laparotomia para acesso a cavida-

de abdominal e consequentemente ao estômago. 

Ao localizar o estômago, foi palpado e identifica-

do a parte do espeto de madeira que estava den-

tro do órgão e o local de perfuração e saída do 

mesmo (Figura 2). Havia aderência entre a parede 

do estômago e a parede abdominal no local da 

perfuração, e também foi identificada a presença 

de peritonite, sugerindo que esse espeto estava 

ali há um tempo maior do que inicialmente su-

posto. 

Figura 2. Palpação do estômago para identificação do 

corpo estranho. 

Fonte: Foto pertencente aos arquivos pessoas do pró-

prio autor. 

A parte do espeto dentro do estômago foi 

então tracionada externamente com auxílio de 

uma pinça, não sendo necessário realizar incisão 

no estômago para retirá-lo. Foi preferível retirar o 

corpo estranho puxando-o pela parte que já havia 

exteriorizado do que incisar o estômago e puxar 

tudo para dentro da cavidade novamente. 

Essa parte do espeto de madeira que foi 

retirada possuía aproximadamente 10 cm, totali-

zando 13 cm junto com a parte que já havia sido 

retirada (Figura 3).  

Depois de retirado o objeto, a aderência 

presente foi desfeita e foi realizada sutura com 

padrão invaginante tipo Cushing no local da per-

furação do estômago com fio Nylon 2-0. A cavi-

dade abdominal foi lavada com solução fisiológica 

acrescida de 2 ml de gentamicina e realizada a 

técnica de omentalização. 

Após isso, foram realizadas as suturas das 

camadas muscular, subcutâneo e pele com fio 

Nylon 3-0, sendo o padrão Sultan na camada 

muscular o padrão intradérmico contínuo no sub-

cutâneo e o padrão Wolff na pele. Depois de fe-

chada a cavidade abdominal, foi realizada uma 

pequena incisão na ferida onde houve a perfura-

ção do lado de fora para ampliar o tamanho, sen-

do então feita uma escarificação nas bordas e 

sutura com fio Nylon 3-0 e padrão Wolff na pele. 

A cirurgia terminou as 15h11minh, totalizando 1 

hora e 26 minutos. 

Figura 3. Espeto de madeira removido totalizando 13 

cm. 

Fonte: Foto pertencente aos arquivos pessoas do pró-

prio autor. 

No pós-operatório, o paciente foi medica-

do com Penicilina procaína 20.000 UI/kg e Flume-

tasona 0,06 mg/kg. O mesmo permaneceu inter-

nado na clínica por 3 dias, recebendo dieta líqui-

da e Cefalotina (20 mg/kg), Tramadol (3 mg/kg), 

Dipirona (25 mg/kg), Ranitidina (1,5 mg/kg) e 

Ondansetrona (0,12 mg/kg) administradas de 

forma intravenosa a cada 12 horas.  
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O paciente apresentou boa recuperação e 

recebeu alta três dias depois da cirurgia, sendo 

prescrito 3,5 ml de Amoxicilina 50 mg/ml a cada 

12 horas durante 10 dias, 1 ml de Ranitidina 15 

mg/kg a cada 12 horas durante 10 dias, 1 com-

primido de Omeprazol 10 mg por dia durante 10 

dias, e ½ comprimido de Meloxican 2 mg a cada 

24 horas durante 3 dias, além de Rifamicina Sódi-

ca para borrifar sobre os pontos e o uso de colar 

elisabetano.  

O proprietário foi orientado a continuar 

fornecendo somente dieta líquida ao animal pe-

los próximos cinco dias, alternando-se para uma 

dieta pastosa nas duas semanas seguintes e só 

após retomar a alimentação habitual do animal.  

A retirada dos pontos ocorreu onze dias 

após o procedimento cirúrgico. A ferida cirúrgica 

estava perfeitamente cicatrizada e o animal apre-

sentava-se bem, não apresentando qualquer 

queixa por parte do proprietário. 

 

Discussão 

Casos de corpos estranhos são relativa-

mente comuns na rotina clínica (5). No presente 

caso, o paciente é um canino filhote que ingeriu 

um espeto de madeira de 13 cm, material de 

grande dimensão é incomum. 

A etiologia da ingestão de corpos estra-

nhos não é claramente documentada e está asso-

ciada ao apetite depravado em caninos. Costuma 

ser descrita como a ingestão de itens não alimen-

tícios, o que pode ser um comportamento de 

busca de atenção, um transtorno compulsivo ou 

sequela de vários tipos de ansiedade, incluindo 

ansiedade de separação (6). A má nutrição, devido 

a regime alimentar, anemia, doenças gastrintes-

tinais ou hepáticas também podem levar à inges-

tão destes itens não alimentícios (6). Nesse caso, a 

etiologia mais provável para a ingestão do corpo 

estranho é o apetite depravado e indiscriminado 

comum em cão filhote, associado ao hábito do 

proprietário em fornecer carne no espeto ao 

animal. 

O aparecimento de sinais clínicos pode va-

riar de horas a semanas após a ingestão do corpo 

estranho (7,8). Estes dependem da localização, do 

tamanho, do tipo, do grau e da duração da obs-

trução (9), sendo que os mais comuns são a saliva-

ção, vômito, regurgitação, anorexia, desconforto 

abdominal, letargia e estresse respiratório (7-9).  

Outros sinais clínicos gastrointestinais 

abrangem hematêmese, diarreia, hematoquezia, 

melena, tenesmo, constipação, incontinência 

fecal, perda de peso, dor abdominal, distensão ou 

aumento de volume abdominal (10). No presente 

relato, o paciente apresentou limitados sinais 

clínicos e somente após um tempo desconhecido 

da ingestão do corpo estranho, não permitindo 

assim que fosse estabelecido o correto diagnósti-

co até o momento em que houve a perfuração. 

Além disso, o vômito e a regurgitação, que são 

citados pelos autores como sinais clínicos mais 

comuns em casos de ingestão de corpo estranho, 

não estavam presentes. 

A peritonite secundária generalizada ocor-

re em conjunto com uma razão intra-abdominal 

para a inflamação/infecção e pode adicionalmen-

te ser classificada como infecciosa ou não infecci-

osa(1). A maioria dos casos surge por contamina-

ção pelo trato gastrointestinal, muitas vezes se-

cundária a deiscência de ferida cirúrgica ou neo-

plasia gastrointestinal. Outras causas incluem 

perfuração, ruptura ou necrose da vesícula biliar; 

corpo estranho gástrico ou intestinal; intussus-

cepção; avulsão mesentérica; dilatação vólvulo-

gástrica; cistocentese; colecistite necrosante; 

abscessos pancreáticos; abscessos prostáticos; e 

penetração de corpo estranho na parede abdo-

minal (1). Nesse caso, a peritonite ocorreu devido 

a perfuração do estômago pelo corpo estranho e 

consequente penetração dele na parede abdomi-

nal. 

O diagnóstico baseia-se no histórico, exa-

me físico e exames de imagem (11). Os corpos es-

tranhos podem ser radiopacos ou radiotranspa-

rentes. Os objetos radiopacos são visualizados em 
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radiografias simples e os objetos radiotranspa-

rentes podem ser delineados por gás no interior 

do intestino (12), porém são muito mais difíceis de 

identificar. A madeira é material radiotransparen-

te, não sendo possível então identificar na radio-

grafia realizada o espeto que havia sido ingerido 

pelo animal. Se o material ingerido fosse radiopa-

co, teria sido possível estabelecer o diagnóstico 

nesse momento, pois esses materiais são visuali-

zados nas radiografias simples. 

Corpos estranhos pequenos e não radio-

pacos, especialmente no estômago, podem ser 

difíceis de detectar em radiografias simples e po-

de ser necessário realizar radiografia com con-

traste positivo (7). As projeções laterais direita e 

esquerda e ventro dorsal no exame simples po-

dem ajudar a evidenciar corpos estranhos radio-

transparentes, uma vez que há o deslocamento 

do gás, que pode estar em torno do objeto (12).  

O exame radiográfico contrastado auxilia 

na localização de corpos estranhos radiotranspa-

rentes. O bário pode ser necessário para demons-

trar um corpo estranho radiotransparente (12). 

Apesar disso, se houver a suspeita de perfuração, 

deve ser utilizado o iodo como meio de contraste, 

pois o bário causa um processo inflamatório gra-

nulomatoso na cavidade peritoneal. Nesse con-

texto, uso de radiografia com contraste positivo 

teria sido uma boa opção para o diagnóstico, caso 

houvesse suspeita de corpo estranho desde o 

primeiro momento, porém o histórico e sinais 

clínicos ausentes não contribuíram para essa sus-

peita diagnóstica. 

Corpos estranhos de grandes dimensões 

em relação ao órgão em que estão alojados, line-

ares, pontiagudos, com contornos irregulares e 

materiais cáusticos devem ser sempre removidos 

para evitar danos severos no trato gastrointesti-

nal (14).  

Para a remoção de corpos estranhos, a ci-

rurgia é o procedimento mais recomendado na 

maioria dos casos, principalmente quando não se 

conhece o tempo em que o corpo estranho está 

presente (10). A gastrotomia é a técnica mais indi-

cada e segura para remoção de corpo estranho 

no estômago e possui prognóstico favorável (5). A 

remoção do corpo estranho pode ser realizada 

também por endoscopia, que mostra ser um pro-

cedimento bem sucedido, com baixas taxas de 

complicação (7).  

A cirurgia foi recomendada principalmen-

te por não se saber ao certo o tamanho do corpo 

estranho que ainda estava no interior do animal 

ou o tempo que estava ali. A técnica de gastro-

tomia foi escolhida a princípio para o tratamento 

desse caso, entretanto, pelo fato de já haver per-

furação gástrica e abdominal como complicação, 

presumiu-se durante a cirurgia ser mais adequa-

do remover o corpo estranho por essa abertura já 

existente do que realizar uma nova incisão na 

parede gástrica. 

A taxa de sobrevivência de um animal com 

corpo estranho gastrointestinal não linear é de 

94% para cães e 100% para gatos (9). Apesar de 

nesse caso o prognóstico ser considerado ruim 

devido à perfuração e peritonite presentes, o 

paciente teve uma excelente recuperação após a 

cirurgia. 

 

Conclusão 

Apesar de casos de corpos estranhos se-
rem comuns na rotina clínica, a literatura diz que 
podem ser difíceis de serem diagnosticados devi-
do à demora no aparecimento de sinais clínicos 
ou, até mesmo, pela inexistência dos mesmos.  

Por serem mais comuns em cães filhotes 
(devido a seus hábitos alimentares indiscrimina-
dos), deve-se atentar quanto à alimentação des-
ses animais e não oferecer materiais não alimen-
tícios que podem ser ingeridos pelo animal junto 
com o alimento.  

A utilização criteriosa de recursos diagnós-
ticos por imagem pode propiciar um diagnóstico 
correto e precoce, permitindo o tratamento antes 
da ocorrência de complicações.  

Esse caso foi importante para o desenvol-
vimento de um olhar clínico mais atencioso e cri-
terioso, já que nem sempre os sinais clínicos se-
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rão evidentes e os métodos de diagnósticos po-
dem não ser úteis para o caso.  
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Resumo 

Durante a gravidez, as necessidades nutricionais estão aumentadas por causa do desenvolvimento fetal. Por-

tanto, é interessante questionar se restrições dietéticas, como no vegetarianismo, são seguras para gestante e 

feto. Como objetivo, procurou-se discutir possíveis impactos das dietas vegetarianas na gestação e investigar se 

existem deficiências nutricionais causadas por essas dietas na gravidez. O estudo foi realizado por meio de pes-

quisa bibliográfica em periódicos nacionais e internacionais indexados nas bases de dados PubMed, Medline, 

ScienceDirect, Bireme e Lilacs, no periódo de 2009 a 2019. Utilizaram-se os descritores em ciência e saúde: 

dieta vegetariana, deficiências nutricionais, vitaminas e gravidez.   

Palavras-chave: Vegetarianismo; Gestação; Gravidez; Nutrição; Período gestacional. 

 

Abstract 

During pregnancy, nutritional needs are increased due to fetal development. Therefore,  it  is  interesting  to  

question  whether  dietary  restrictions,  as  in  vegetarianism, are safe for pregnant women and fetuses. As an 

objective, e sought to discuss possible impacts of vegetarian diets on pregnancy and investigate whether there 

are nutritional eficiencies caused by these diets in pregnancy. The study was carried out through bibliographic 

research in national and international journals indexed in the databases PubMed, Medline, ScienceDirect, Bire-

me, Lilacs from 2009 to 2019. The descriptors in science and health used were: vegetarian diet; nutritional de-

ficiencies; vitamins and pregnancy. 
Keywords: Vegetarianism; Gestation; Pregnancy; Nutrition; Gestational period. 

 

Introdução 

O individuo que segue a dieta vegetariana 

pode ser classificado, de acordo com o consumo 

de subprodutos animais, em: 1. ovolactovegetari-

ano, que utiliza em sua alimentação ovos, leite e 

laticínios; 2. lactovegetariano, que não utiliza 

ovos, mas consome leite e laticínios; 3. ovovege-

tariano, que não utiliza  laticínios, mas consome  

ovos; 4. vegetariano estrito, que não utiliza ne-

nhum derivado animal na sua alimentação; e 

5. vegano, que é o indivíduo vegetariano estrito 

que ainda recusa o uso de componentes animais 

não alimentícios, como vestimentas de couro, lã, 

seda, assim como produtos testados em ani-

mais(1).  

Do ponto de vista cientifico, o vegetaria-

nismo e o veganismo são conhecidos por causa-

rem muitas deficiências nutricionais, principal-

mente de vitamina B12, ferro, zinco e iodo (2).   
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Contudo, vários estudos tendem a mos-

trar que uma dieta vegetariana ou vegana equili-

brada fora da gravidez pode ter um efeito benéfi-

co na saúde, manifestada em particular por uma 

diminuição na concentração de colesterol plas-

mático, uma redução no risco de doenças cardio-

vasculares (diminuição do risco de doença cardía-

ca, hipertensão arterial), menor risco de desen-

volver diabetes (especialmente do tipo 2), redu-

ção do índice de massa corporal, diminuição da 

probabilidade de desenvolver câncer, bem como 

um aumento da expectativa de vida (3). 

Durante a gravidez, as necessidades nutri-

cionais estão aumentadas por causa do desenvol-

vimento fetal (4). Portanto, é interessante questi-

onar se restrições dietéticas, como no vegetaria-

nismo, são seguras para gestante e feto (5). 

Com base nisso, o objetivo desse trabalho 

é discutir impactos das dietas vegetarianas na 

gestação e investigar deficiências nutricionais 

causadas por essas dietas na gravidez. 

 

Metodologia 
 

O estudo foi realizado por meio de pes-

quisa bibliográfica em periódicos nacionais e in-

ternacionais indexados no período de 2009 a 

2019. Utilizaram-se os descritores em ciência e 

saúde: dieta vegetariana, deficiências nutricio-

nais, vitaminas e gravidez. As bases de dados 

consultadas foram PubMed, Medline, ScienceDi-

rect, Bireme e Lilacs. Utilizaram-se os seguintes 

descritores em ciência da saúde: dieta vegetaria-

na, dieta vegana, deficiências nutricionais, vita-

minas e gravidez. 

Os critérios de inclusão para a seleção fo-

ram artigos gratuitos que exploram dietas vege-

tarianas e veganas durante a gravidez ou as com-

plicações dessas dietas na gestante, no feto e no 

recém-nascido. Os critérios de exclusão foram 

artigos que não abordam as consequências des-

sas dietas na gravidez, mas em mulheres não grá-

vidas e/ou homens adultos; estudos que tratam 

das consequências em longo prazo das dietas 

vegetarianas e veganas adotadas durante a gravi-

dez, em crianças e adolescentes. 

 

Resultados e Discussão 

Encontraram-se 14.006 artigos com os 

descritores. Após critérios de inclusão e exclusão, 

analisaram-se 12 artigos selecionados. Os artigos 

mostram que gestantes vegetarianas estão mais 

suscetíveis à deficiência de nutrientes – princi-

palmente vitamina B12, ferro, zinco e iodo. Essas 

carências nutricionais predispõem a gestante e o 

recém-nascido à anemia, podendo prejudicar o 

desenvolvimento fetal.  

A literatura afirma que gestantes podem 

ser veganas ou vegetarianas sem oferecer riscos à 

própria saúde ou à saúde do feto/recém-nascido, 

desde que sejam corretamente suplementadas 

com os principais nutrientes que, por conta da 

gestação, encontram-se em níveis fisiologicamen-

te reduzidos. Além disso, a gestante vegetariana 

pode evidenciar o benefício de evitar o aumento 

depeso excessivo durante a gravidez (6). 

Entretanto, a literatura também alerta 

que dietas vegetarianas desequilibradas podem 

ocasionar muitas deficiências nutricionais, como 

a hipovitaminose de B12, uma das principais ca-

rências nutricionais presentes no organismo da 

gestante, do feto e do recém-nascido (7). 

A ingestão recomendada de vitamina B12 

é de aproximadamente 0,5 a 1 micrograma por 

dia em lactentes, 2,4 microgramas por dia em 

uma pessoa adulta, 2,6 microgramas por dia em 

mulheres grávidas, 2,8 microgramas por dia em 

mulheres lactantes e 3 microgramas por dia em 

idosos (8). No organismo humano, as reservas de 

vitamina B12 estão presentes principalmente no 

fígado, e seu uso é suficiente para evitar um 

déficit em caso de ocorrência episódica de uma 

patologia que potencialmente provoque umadi-

minuição desse nutriente (1). 

Em relação à biodisponibilidade de micro-

nutrientes, a American Dietetic Association apon-

ta que os níveis de vitamina B12 são significati-
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vamente menores em vegetarianos quando com-

parados aos onívoros e, além disso, frequente-

mente são associados à níveis mais altos de ho-

mocisteína, um aminoácido sulfidrílico (3). 

Nesse sentido, a literatura aponta que o 

principal determinante no desenvolvimento de 

hipovitaminose de vitamina B12 é a duração da 

prática desse regime, independentemente das 

características sociodemográficas do adepto do 

vegetarianismo ou do subtipo de dieta adotada(9). 

O consumo de algas por indivíduos adep-

tos de dietas vegetarianas pode elevar a concen-

tração de vitamina B12 no organismo a níveis até 

duas vezes superiores em relação a vegetarianos 

que não as consumam. Assim, um consumo signi-

ficativamente elevado de algas poderia fornecer 

vitamina B12 em quantidade suficiente ao orga-

nismo do indivíduo que não consome produtos 

de origem animal. Entretanto, o consumo médio 

de algas pelos vegetarianos geralmente não é 

ideal para manter uma concentração corporal 

adequada de vitamina B12 (10). 

Porém, alguns autores refutam a ideia de 

que a ingestão de algas possa suprir as necessi-

dades de vitamina B12, afirmando que, apesar da 

alta concentração da vitamina em algumas varie-

dades de algas, a biodisponibilidade em humanos 

é baixa (11). 

A deficiência de vitamina B12 pode levar a 

danos hematológicos (anemia macrocítica e pan-

citopenia); envolvimento mucocutâneo, como 

glossite, úlceras, vaginite e icterícia (por hemato-

poiese ineficiente); e distúrbios neurológicos, 

como parestesia, ataxia, sensibilidade profunda, 

polineurite e possivelmente distúrbios cogniti-

vos(7). 

A literatura aponta que, para os vegetari-

anos, a deficiência de vitamina B12 afeta cerca de 

60% das mulheres grávidas e de 25% a 86% de 

seus recém-nascidos (9). 

Embora a deficiência de vitamina B12 seja 

a complicação mais frequentemente identificada 

em gestantes vegetarianas e veganas, bem como 

em seus recém-nascidos, existem outras defi-

ciências bastante significativas (3,7). A exemplo, a 

deficiência de ferro afeta particularmente mulhe-

res em idade reprodutiva e durante a gestação. 

A principal consequência da deficiência de 

ferro durante a gravidez é a anemia ferropriva 

materna e possivelmente fetal, a qual ocasiona 

astenia, taquicardia materna e fetal, dispneia e 

palidez cutâneo-mucosa (12). 

A suplementação oral rotineira com ferro 

permanece como assunto controverso na litera-

tura médica.  Entretanto, existe uma maior ten-

dência  em  indicá-la por conta da alta preva-

lência de carência de ferro durante a gestação, 

principalmente em gestantes vegetarianas ou 

veganas, nas quais se observa uma depleção 

sérica desse nutriente com diversas funções sis-

têmicas (13). 

O zinco é essencial à reprodução, diferen-

ciação celular, crescimento, desenvolvimento e 

imunidade, e está presente em uma grande vari-

edade de alimentos. No entanto, alguns fatores 

interferem na sua biodisponibilidade: a suple-

mentação elevada de ferro (30mg/dia), o fumo e 

o abuso do álcool podem diminuir a concentração 

plasmática materna de zinco, reduzindo também 

sua disponibilidade para o feto (14). 

Ainda, a deficiência de zinco pode estar 

associada a hábitos alimentares quase exclusivo 

de rodutos à base de plantas e pobre em alimen-

tos ricos em zinco, segundo estudo transversal 

realizado no Vietnã. Nessa realidade, constatou-

se que 30% das mulheres grávidas vietnamitas 

têm deficiência de zinco. Os parâmetros utiliza-

dos nesse estudo sugerem que as concentrações 

plasmáticas de zinco urinário e capilar são mais 

afetadas pelo estado de gravidez do que  pelas  

dietas  ovolactovegetarianas  ou  veganas  (15).  

Portanto, estudos de escala maiores são neces-

sários para determinar se as dietas vegetarianas 

ou veganas realmente têm impacto sobre a con-

centração de zinco. 
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No entanto, a suplementação isolada de 

zinco em gestantes não parece ter um impacto 

significativo na  prevenção dessa  deficiência  nos  

países  em  desenvolvimento (15) podendo estar 

relacionada ao aumento  da  idade  gestacional  

na  ocasião  do  parto  e  ao  aumento  do  peso  

ao  nascer  (15). Dessa forma, recomenda-se que 

os profissionais de saúde orientem as gestantes 

quanto à necessidade de se adotar uma dieta que 

contemple o consumo de alimentos ricos em zin-

co. Assim, a adoção de hábito alimentares equili-

brados pode evitar a deficiência nutricional de 

desse elemento. 

O iodo é indispensável para a saúde, por 

ser necessário para a síntese de hormônios da 

tireoide (T3 e T4).  Ele não é produzido pelo cor-

po,  e,  dessa  forma, sua disponibilidade para o 

organismo depende do consumo alimentar. A 

ingesta insuficiente de iodo leva a uma produção 

inadequada de hormônios da tireoide e a todas as 

consequências relacionadas ao hipotireoidis-

mo(16). 

A deficiência materna de iodo aumenta o 

risco de aborto, complicações na gravidez e infer-

tilidade. O desenvolvimento fetal e infantil é pre-

judicado com a deficiência desse elemento. As-

sim, se o feto e o recém-nascido não forem ex-

postos a quantidades adequadas de hormônios 

tireoidianos, poderão apresentar déficits cogniti-

vos, por mais que a carência seja mínima (16). 

Importantes fontes alimentares de iodo 

são carne, peixe e produtos lácteos. Assim, dietas 

vegetarianas ou veganas poderiam resultar em 

baixa ingestão desse elemento (7). Nesse sentido, 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) reco-

menda a disponibilização universal de iodo na 

forma de sal iodado, de maneira a abranger toda 

a população. Assim, o iodo presente no sal tem a 

importante função de evitar o risco dessa defi-

ciência  (14). 

A fim de evitar a carência nutricional de 

vitamina B12, recomenda-se que a gestante vege-

tariana inclua em sua dieta o consumo de algas 

marinhas, que são ricas nessa vitamina. A ingesta 

de algas pode elevar a concentração de vitamina 

B12 no organismo em duas vezes, em relação a 

dietas vegetarianas que não as considerem (10). 

Além disso, é importante que ocorra suplemen-

tação na forma de droga de vitamina B12, pois, 

mesmo que as gestantes vegetarianas sejam ca-

pazes de diversificar sua dieta, é possível que elas 

ainda assim desenvolvam a deficiência de vitami-

na B12. 

Para atender às demandas de ferro do or-

ganismo, é importante que a gestante consuma 

alimentos ricos nesse elemento, como feijão, len-

tilha, grão-de-bico, soja, folhas verde-escuras, 

grãos integrais e castanhas. Com esses alimentos, 

devem-se consumir aqueles que são fontes de 

vitamina C, como acerola, laranja, caju e limão, 

para garantir a correta absorção do ferro pelo 

trato gastrointestinal (17). 

É importante que a gestante vegetariana 

utilize em sua alimentação somente o sal iodado, 

para garantir o aporte nutricional adequado des-

se elemento. Ressalta-se também que a gestante 

vegetariana realize o acompanhamento pré--

natal em sua Unidade Básica de Saúde (UBS). As-

sim, é possível identificar a existência de possíveis 

carências nutricionais e iniciar o tratamento por 

meio de uma alimentação equilibrada e suple-

mentação oral. 

Este trabalho encontrou principalmente 

três limitações para o seu desenvolvimento: 

 Em bancos de dados científicos, alguns artigos 

não são disponibilizados gratuitamente, o que 

impossibilitou o estudo exaustivo da literatu-

ra disponível sobre o assunto. 

 Um pequeno número de artigos se refere es-

pecificamente ao impacto das dietas vegeta-

rianas e veganas em gestantes e recém-

nascidos. 

 Muitos artigos discutem as consequências das 

dietas vegetarianas e veganas em pessoas não 

grávidas e as consequências em longo prazo 

dessas dietas em crianças. 
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Conclusão 

A alimentação e a nutrição inadequadas 

podem ser consideradas como um fator de risco 

para o desenvolvimento de algumas compli-

cações no organismo materno, no desenvolvi-

mento fetal e no organismo do recém-nascido. 

Nesse sentido, atentar às dietas vegetarianas se 

faz necessário, especialmente no período gesta-

cional. 

A deficiência de vitamina B12 é uma com-

plicação frequente em pessoas que adotam die-

tas vegetarianas. A deficiência de ferro, zinco e 

iodo também é significativa. A gestação é uma 

fase na qual as necessidades dessas vitaminas e 

nutrientes estão fisiologicamente elevadas. Dessa 

forma, dietas vegetarianas que não sejam balan-

ceadas podem predispor o organismo materno a 

deficiências nutricionais e, consequentemente, o 

desenvolvimento fetal e o organismo do recém-

nascido também podem ser afetados. 

Dessa forma, dada a responsabilidade dos 

profissionais da área da saúde com as mães du-

rante a gravidez, com o momento do parto e ao 

longo de todo o acompanhamento pós-natal, é 

sensato considerar a expansão do atual conheci-

mento por meio da criação de rastreio siste-

mático, prevenção e aconselhamento  nutricional  

a  fim  de  reduzir  as  várias  patologias  resultan-

tes  das  deficiências  identificadas  neste  estudo.  

Outros trabalhos observacionais em larga escala 

ajudariam a definir as correlações entre dietas 

baseadas em vegetais, gestação e saúde, e pode-

riam ser adequados para a elaboração de estra-

tégias de intervenção nutricional. 
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Resumo 

Linfomas correspondem a cerca de 90% das neoplasias do sistema hematopoiético de cães, evidenciando a sua 

importância para a prática veterinária cotidiana. Apesar de possuir etiologia desconhecida, alguns fatores são 

bastante associados com o seu aparecimento. Seu quadro clínico tende a contemplar alguns sintomas genéricos, 

no entanto, é, em geral, reconhecido com facilidade, principalmente quando ocorre acometimento de órgãos 

linfóides, como os linfonodos, o baço e a medula óssea. Seu diagnóstico ocorre mais de maneira laboratorial, 

com o exame de citologia do órgão acometido, no entanto a suspeita clínica de tal patologia é o que norteia as 

decisões. Seu tratamento é basicamente quimioterápico, por apresentar ótimos resultados. 

Palavras-chave: Linfoma; Cães; Neoplasia; Diagnóstico; Tratamento. 

 

Abstract 

Lymphomas correspond to about 90% of the haematopoietic system neoplasms of dogs, evidencing their im-

portance for the daily veterinary practice. Despite its unknown etiology, some factors are quite associated with 

its appearance. Its clinical picture tends to contemplate some generic symptoms, however, it is, in general, eas-

ily recognized, mainly when lymphoid organs, such as lymph nodes, spleen and bone marrow, are involved. Its 

diagnosis occurs more in a laboratory way, with the cytology examination of the affected organ, however the 

clinical suspicion of such pathology is what guides the decisions. Its treatment is basically chemotherapy, for 

presenting great results. Keywords: Lymphoma,; Dogs; Neoplasia; Diagnosis; Treatment. 

 

Introdução 

Linfomas, também conhecidos como lin-

fossarcomas, trata-se de um grupo de neoplasias 

malignas que se originam a partir de uma propa-

gação desordenada de linfócitos danosos, logo, 

em geral, acometem os órgãos linfóides, porém 

pela contínua movimentação de tais linfócitos 

pelo organismo, esse câncer pode acometer 

qualquer tecido. Em animais domésticos, encon-

tra-se mais comumente, quando levada em con-

sideração a terminologia humana, os linfomas 

Não Hodgkin, sendo esse o responsável por 90% 

dos cânceres no sistema hematopoiético de cães 

e gatos, com incidência anual de 6 a 30 casos pa-

ra cada 100 mil cães (1,2).  

    Sua etiologia em cães é desconhecida, 

mas a literatura indicada relação com algumas 

aberrações cromossômicas, exposição a agentes 

químicos e aos retrovírus, sendo a imunossupres-

são uma condição que, possivelmente, predis-

pões tais animais a essa neoplasia (3,4). 

    Seu comportamento natural pode ocor-

rer em diversas localizações pelo corpo, sendo, 

então, classificado em multicêntrico, mediastinal, 
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alimentar, cutâneo e extranodal. O linfoma multi-

cêntrico, caso em questão, é a forma mais co-

mum em cães e é caracterizado pela presença de 

linfonodomegalia regional, em especial das ca-

deias submandibulares, pré-escapulares e axila-

res, ou generalizada, sendo possível a associação 

de hepatoesplenomegalia. Além dos sinais em 

questão, o paciente pode vir a apresentar sinto-

mas como: hiporexia, emagrecimento, febre, dor 

apatia e edema de membros ou generalizado. A 

adenomegalia segue as características clássica de 

neoplasia, tendo crescimento insidioso, consis-

tência pétrea, aderência a planos profundos, au-

sência de sinais flogísticos, como, aumento de 

temperatura e vermelhidão. Dor ocorre quando 

se desenvolve um abscesso linfonodal, indicando 

um maior comprometimento da cadeia (5-9). 

    No que diz respeito à avaliação de tal 

patologia, é imprescindível tanto a realização de 

exame citológico e histopatológico, quanto de 

exames complementares, como hemograma, 

bioquímica, ultrassonografia abdominal e radio-

grafia torácica,  para definição do diagnóstico e 

realização do estadiamento clínico. Na histopato-

logia devem ser avaliados o padrão de crescimen-

to, a constituição celular e o imunofenótipo da 

neoplasia. No hemograma, deve avaliar o envol-

vimento ou não da medula óssea, a partir da 

identificação de alterações como: anemia, linfoci-

tose, neutropenia e trombocitopenia. Já na análi-

se do perfil bioquímico deve-se analisar, princi-

palmente, presença de comprometimento do 

fígado, por meio da alteração nos valores das 

enzimas hepáticas, e dos rins, utilizando tanto os 

valores da creatinina sérica quanto da ureia. 

Exames de imagem ajudam na identificação de 

linfonodomegalias não palpáveis e de comprome-

timento de órgãos tanto torácicos quanto abdo-

minais (10,11). 

    Das possibilidades terapêuticas, a qui-

mioterapia é a mais utilizada e eficaz, com taxas 

de remissão em torno de 80% no período de 4 a 8 

meses Tal tratamento é dividido em 3 fases: in-

dução, onde utilizam-se doses maiores e em in-

tervalos menores, buscando a remissão da neo-

plasia; manutenção, essa fase utiliza doses meno-

res e mais espaçadas, tendo o objetivo de manter 

a remissão da patologia; por fim, tem-se a fase de 

terapia de resgate, sendo necessária apenas em 

casos de falha remissão da doença, utilizando 

esquemas mais agressivos de tratamento (11,12). 

Diante de tais elucidações o presente es-

tudo objetivou relatar o caso de linfoma multi-

cêntrico em um cão idoso. 

 

Relato de Caso 
 

Foi recebido na Clínica Veterinária Dra. Jo-

syanne Christine em Belém do Pará. Um canino, 

fêmea, da raça shih tzu, com 10 anos de idade, 

apresentando aumento de linfonodos submandi-

bulares, de consistência firme e tamanho de, 

aproximadamente, 5mm.  

Ao exame físico do paciente, as frequên-

cias cardíaca e respiratória, a pressão arterial 

sistólica, as auscultas pulmonar e cardíaca, a 

temperatura retal, o tempo de preenchimento 

capilar e o turgor cutâneo apresentaram-se nor-

mais comparados com os valores de referência, 

sendo a alteração mais marcante no exame a 

linfadenomegalia generalizada, envolvendo linfo-

nodos submandibulares e inguinais, porém sem 

acometimento da cadeia poplítea.  

Ademais, foi solicitado hemograma com-

pleto, perfil bioquímico do paciente, ultrassono-

grafia e exames radiológicos, juntamente com a 

realização de aspiração do conteúdo dos linfono-

dos submandibulares para análise citológica, his-

topatológica e imunohistoquímica. Com base nos 

resultados encontrados foi, então, montado um 

protocolo quimioterápico, seguindo a forma me-

nos agressiva de tratamento, visto que, o diag-

nóstico final, no caso de linfossarcoma, tratava-se 

de um cão idoso e tinha-se o objetivo de não re-

duzir a qualidade de vida do animal.  

O esquema terapêutico utilizado envolveu 

o uso, nas duas primeiras semanas, de Clorambu-
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cila 2 mg (½ COM/ SID/ 14 dias), Acetato de Pred-

nisolona 5mg (1 COM/ SID/ 14 dias) Condroprote-

tor (1 /4 COM/ SID/ 14 dias), Omeprazol 20 mg (½ 

COM/ SID/ 7 dias), sendo retirado a partir da ter-

ceira semana o Acetato de Prednisolona e manti-

dos para uso contínuo Clorambucila, Condropro-

tetor e Omeprazol, em conjunto com uma manu-

tenção nutricional adequada e a avaliação dos 

parâmetros fisiológicos com exames laboratoriais 

semanais.  

Após a quimioterapia, foi possível notar 

ganho de peso e melhora da qualidade de vida 

pelo paciente, ressaltando-se que o animal não 

apresentou qualquer tipo de mal-estar após as 

sessões. 

 

Discussão 

Com base no caso descrito, torna-se pos-

sível realizar algumas análises. Primeiramente, 

temos que o quadro clínico apresentado pelo 

canino é bem similar ao discutido na literatura, 

englobando, em especial, a linfonodomegalia em 

cadeias submandibulares e inguinais, ao exame 

físico (7-8).  

Além disso, após a realização dos exames 

complementares, dentre eles o exame citológico 

e histopatológico dos linfonodos, foi realizado o 

diagnóstico de linfossarcoma, evidenciando a 

facilidade de se obter tal confirmação com a rea-

lização de exames, relativamente, simples e bara-

tos. Tal facilidade é bem descrita na literatura, 

sendo inclusive citada por alguns autores, como 

um dos motivos para a falta de avanços por parte 

do tratamento, já que, com a obtenção rápida do 

diagnóstico, muitas vezes, não se procura a reali-

zação da diferenciação de gravidade, limitando o 

aprimoramento e adequação dos protocolos de 

quimioterapia (13). 

Por se tratar de um cão idoso, deve-se se 

levar em consideração o aspecto de individualiza-

ção do tratamento, uma vez que a qualidade de 

vida tem peso especial em tal situação. Com isso 

em mente, realizou-se a escolha de seguir com o 

esquema quimioterápico antes descrito, utilizan-

do as duas fases iniciais, como orienta a literatu-

ra, realizando ajustes apenas nas doses e nos es-

paçamentos entre as sessões de tratamento, mas 

fugindo um pouco dos protocolos já conhecidos, 

visto que optou-se por utilizar apenas Clorambu-

cila e Prednisolona, obtendo-se excelente desfe-

cho clínico e sem afetar a qualidade de vida do 

cão, como pode ser evidenciado pela ausência de 

mal-estar durante as sessões (13). 

 

Conclusão 

Diante disso, tem-se que os linfomas mul-

ticêntricos em caninos são neoplasias que figu-

ram entre as mais prevalentes, quando se leva 

em consideração o sistema hematopoiético, po-

dendo ser facilmente diagnósticas por meio do 

exame citológico.  

Observou-se, também, que o quadro clíni-

co, apesar de possuir alguns sintomas inespecífi-

cos, tende a sugerir de forma incisiva o diagnósti-

co de linfoma, principalmente quando há algum 

acometimento de órgãos linfóides.  

Para um prognóstico mais favorável ao 

paciente é importante a realização de um diag-

nóstico precoce, classificação correta e estadia-

mento clínico da neoplasia, principalmente para 

fornecer informações sobre a extensão da doença 

no paciente. 
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Resumo 

A hanseníase é uma enfermidade infecciosa crônica, granulomatosa, causada pelo Mycobacterium leprae. As 

alterações podem ocasionar óbitos, em decorrência de complicações da doença. Dentre os estados brasileiros, o 

Maranhão se destaca por ser um dos locais com maior prevalência de casos de hanseníase. Assim, este estudo 

tem como objetivo descrever as características clínicas e epidemiológicas dos óbitos dos pacientes internados 

por hanseníase no estado do Maranhão no período de 2015 a 2019. Trata-se de um estudo transversal de série 

temporal. A população deste estudo é constituída por casos confirmados nos anos de 2015 a 2019. Foram noti-

ficados 1.814 casos de internação por hanseníase no estado do Maranhão nos anos do estudo, o que correspon-

de a (n = 52, 2,86%) dos casos de óbitos. Em relação ao perfil clinico dos pacientes hospitalizados que evoluí-

ram a óbito, a maioria foi constituída por adultos na faixa etária de 60 anos a mais (n = 32, 61,5%), A idade mé-

dia é de 62,7 anos e sexo masculino (n = 37, 71,2%). Em relação à raça/cor, 10 (19,2%) foram considerados 

pardos, porém (n = 42, 80,2%) constavam sem informações. Portanto, constatou-se, através das análises dos 

indicadores relacionados à hanseníase, o grupo de pessoas que estão susceptíveis aos óbitos são adultos, par-

dos e do sexo masculino. É importante a identificação dos grupos de risco para que possam ser desenvolvidas 

estratégias de promoção de programas de controle da hanseníase no estado do Maranhão. 

Palavras-chave: Hanseníase; Mycobacterium leprae; Mortalidade. 

 

Abstract 

Leprosy is a chronic, granulomatous infectious disease caused by Mycobacterium leprae. The alterations can 

cause deaths due to complications of the disease. Among the Brazilian states, Maranhão stands out for being 

one of the places with the highest prevalence of leprosy cases. This study aims to describe the clinical and epi-

demiological characteristics of deaths of patients hospitalized for leprosy in the state of Maranhão in the period 

from 2015 to 2019. It is a cross-sectional study of time series. The population of this study consists of confir-

med cases in the years 2015 to 2019. 1,814 cases of hospitalization for leprosy in the state of Maranhão were 

reported in the years of the study, which corresponds to (n = 52; 2.86%) of the cases of Deaths. Regarding the 

clinical profile of hospitalized patients who died, most of them were adults over 60 years old (n = 32, 61.5%). 

The average age is 62.7 years old and male (n = 37, 71.2%). Regarding race/color, 10 (19.2%) were considered 

brown, but (n = 42, 80.2%) were without information. Therefore, it was found, through analysis of indicators 

related to leprosy, the group of people who are susceptible to death are adults, browns and males. It is impor-

tant to identify risk groups so that strategies to promote leprosy control programs in the state of Maranhão can 

be developed. 

Keywords: Leprosy; Mycobacterium leprae; Mortality. 
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Introdução 

A hanseníase é uma enfermidade infeccio-

sa crônica, granulomatosa, causada pelo Myco-

bacterium leprae (M. leprae), também denomi-

nado bacilo de Hansen, sendo um parasita intra-

celular obrigatório de alta infectividade e baixa 

patogenicidade (1). 

Essa doença constitui um problema de sa-

úde pública no Brasil, especialmente, por sua 

magnitude e alto potencial incapacitante. Em 

2011, o coeficiente de prevalência pontual foi de 

1,54 casos de hanseníase por 10 mil habitantes, 

sendo notificados 33.955 casos novos da enfer-

midade. Entre as regiões brasileiras, a distribui-

ção do número de casos está concentrada no 

Norte e no Nordeste. O Maranhão é um dos es-

tados que apresenta elevada prevalência. Apre-

senta uma taxa de detecção geral de 67,26 por 

100.000 habitantes (2). 

A doença gera comprometimento, princi-

palmente, da pele e de nervos periféricos, contu-

do pode envolver outros órgãos e tecidos, como 

vísceras abdominais, medula óssea, músculos e 

ossos. Estas alterações podem levar a internações 

e ao óbito. Entretanto, a mortalidade por hanse-

níase apresenta baixa magnitude devido à enfer-

midade dificilmente constituir a causa direta do 

óbito. Assim, as internações por hanseníase em 

geral evoluem com alta, fato que não seria preo-

cupante se não fosse o caráter mórbido da en-

fermidade (3). 

É estimado que ocorra no mundo cerca de 

4.000 óbitos por hanseníase por ano, sendo con-

siderado numericamente baixo quando compara-

do as estimativas da Organização Mundial de Sa-

úde (OMS) para a prevalência de Grau 2 de inca-

pacidade física que são da ordem de milhões (3). 

A hanseníase possui amplo espectro de 

apresentações clínicas que são determinadas por 

diferentes níveis de resposta imune celular ao M. 

leprae. Uma das classificações utilizadas no Brasil 

é a de Madri. Essa classificação aborda critérios 

clínicos e baciloscópicos agrupando a hanseníase 

em dois grupos instáveis, indeterminada e dimor-

fa, e dois tipos estáveis, tuberculóide e virchowi-

ana. Além disso, há a classificação empregada 

pela OMS, que caracterizou as formas clínicas 

tuberculóide e indeterminada como paucibacila-

res, ou seja, pacientes que apresentarem até cin-

co lesões de pele, enquanto que a virchowiana e 

dimorfa são classificadas como multibacilares, 

devido os indivíduos apresentarem mais de cinco 

lesões de pele (4). 

O diagnóstico da hanseníase é, fundamen-

talmente, clínico e epidemiológico, sendo consta-

tada a análise histórica e das condições de vida 

dos sujeitos acometidos, além do exame derma-

toneurológico com o intuito de verificar lesões ou 

áreas da pele com alteração de sensibilidade e/ou 

comprometimento de nervos periféricos e o 

exame laboratorial por meio da baciloscopia (4). 

As características epidemiológicas das in-

ternações e dos óbitos por hanseníase represen-

tam instrumentos para o diagnóstico da situação 

de saúde e colabora para a prevenção e vigilância 

da cadeia epidemiológica por meio do planeja-

mento e avaliação das ações de saúde. Assim, 

este estudo tem como objetivo descrever as ca-

racterísticas clínicas e epidemiológicas dos óbitos 

dos pacientes internados por hanseníase no esta-

do do Maranhão no período de 2015 a 2019. 

 

Metodologia 
 

Trata-se de um estudo transversal de série 

temporal descritivo. Os dados foram extraídos 

por meio de consulta disponibilizada pelo Depar-

tamento de Informática do Sistema Único de Sa-

úde (DATASUS) através da plataforma do TABWIN 

(ferramenta de pesquisa de dados) e do depar-

tamento estatísticos de população do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dispo-

nibilizadas, respectivamente, pelo pelos sites: 

(http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.ph 

p?area=060805&item=3) e (https://www.ibg-

e.gov.br/). A consulta ao banco de dados foi reali-

zada em 20 de junho de 2020. 
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A população do estudo foi constituída por 

todos os óbitos registrados com diagnóstico con-

firmado de hanseníase, CID-10 A30, no período 

de 2015 a 2019, coletados de acordo com o local 

de residência. As variáveis utilizadas foram: faixa 

etária, sexo, raça, número de óbitos, dias de 

permanência e caráter de internação. Foram ex-

cluídas as variáveis preenchidas como ignoradas 

ou deixadas em branco. Para o cálculo dos coefi-

cientes brutos de mortalidade, foram utilizados 

dados populacionais obtidos das estimativas do 

IBGE. 

A análise do banco de dados foi, predomi-

nantemente, descritiva. Utilizou-se o software 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), ver-

são 14.0 para Windows®. A normalidade das vari-

áveis numéricas foi verificada através do teste 

Kolmogorov-Smirnov, estatística descritiva e aná-

lise gráfica. As variáveis contínuas com distribui-

ção normal foram expressas em média e desvio 

padrão (± DP), e aquelas com distribuição assimé-

trica, em mediana e interquartil (IQ). Para compa-

ração das variáveis numéricas não paramétricas 

foi utilizado o teste Kruskal-Wallis. As variáveis 

categóricas foram comparadas através do teste 

Qui-quadrado de aderência. Para todas as análi-

ses foi estabelecido o valor de p < 0,05. Os coefi-

cientes brutos de número de casos foram calcu-

lados dividindo-se o número de casos ocorridos 

na população de estudo pelo número de habitan-

tes estimado pelo IBGE para o mesmo local e pe-

ríodo, multiplicado por 100 mil habitantes.  

O presente estudo fez a utilização de in-

formações secundárias fornecidas pelo DATASUS, 

sem a identificação dos participantes, portanto, 

tem a isenção de apreciação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), estando conforme as disposi-

ções da Resolução do Conselho Nacional de Saú-

de (CNS) nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 

 

Resultados 

Foram notificados 1.814 casos de interna-

ção por hanseníase no estado do Maranhão nos 

anos do estudo, o que corresponde a (n = 52, 

2,86%) dos casos de óbitos. 

No período do estudo, observou-se um 

padrão inconstante no número de óbitos no Ma-

ranhão, com dois picos nos anos de 2017 (n = 15) 

e 2019 (n = 17). O aumento mais expressivo ocor-

reu no ano de 2018 para 2019, correspondendo a 

um acréscimo de 243% para o número de óbitos. 

Em relação aos casos no Brasil, os coeficientes de 

mortalidade por hanseníase mantiveram-se cons-

tantes durante todo o período do estudo, com 

uma variação máxima de 16% entre o ano com 

maior e menor índice de mortalidade, ressalta-se 

que o ano de 2016 apresentou um acréscimo de 

124% (n = 71) (Figura 1). 

 

Figura 1. Série histórica dos coeficientes de óbitos por 

hanseníase (por 100 mil habitantes) para o estado do 

Maranhão (MA) e Brasil (BR) no período de 2015 a 

2019. 

Fonte: Ministério da Saúde - Departamento de Infor-

mática do Sistema Único de Saúde e Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística 

 

Em relação ao perfil clinico dos pacientes 

hospitalizados que evoluíram a óbito, a maioria 

foi constituída por adultos na faixa etária de 60 

anos a mais (n = 32, 61,5%), A idade média é de 

62,7 anos e sexo masculino (n = 37, 71,2%). Em 

relação à raça/cor, 10 (19,2%) foram considera-

dos pardos, porém (n = 42, 80,2%) constavam 

sem informações.  

O teste de Qui-quadrado de aderência 

mostrou que os dados obtidos são consistentes 

com a distribuição especificada para o sexo dos 
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indivíduos internados por hanseníase [X2 (1) = 

0,047; p > 0,05] (Tabela 1). 

A caracterização das internações hospita-

lares por hanseníase no Maranhão durante o pe-

ríodo investigado apresentou totalidade dos ca-

sos dos pacientes que evoluíram a óbito com ca-

ráter de urgência (n=52, 100%). Em relação aos 

dias de permanência de internação observou-se a 

mediana com valor de 7,54 e intervalo interquar-

til (3-10). 

Em relação às formas clínicas da hansenía-

se, houve a predominância da forma dimorfa 

(30,77%) dos casos, seguidas pela indeterminada 

(23,08%), não especificada (23,08%), ignorada 

(11,54%), virchowiana (9,61%) e tuberculóide 

(1,92%) (Tabela 2). 

 

Tabela 1. Caracterização demográfica dos óbitos por 

hanseníase no estado do Maranhão, no período de 

2015 a 2019 

Caracterização da 
população 

Frequência 
(Fi) % (n=52) 

p-
valor 

Gênero 
   

Masculino 37 71,2% 
p > 
0,05* 

Feminino 15 28,8% 
 

Idade (anos) 
   

 0 a 14 1 1,9% 
 

15 a 59 19 36,6% 
p > 
0,05 

≥ 60 32 61,5% 
 

Raça/cor 
   

Branca 0 0% 
 

Preta 0 0% 
 

Parda 10 19,2% - 

Amarela 0 0% 
 

Indígena 0 0% 
 

Sem informação 42 80,8% 
 

* Teste de Qui-quadrado (aderência). 

Fonte: Ministério da Saúde - Departamento de Infor-

mática do Sistema Único de Saúde 

 

Foi realizado o teste de Kruskal-Wallis pa-

ra analisar a relação entre a forma clínica e os 

dias de permanência hospitalar e a relação entre 

a forma clínica e a idade dos pacientes. Foi obser-

vado que não há efeito da forma clínica da han-

seníase sobre os dias de permanência hospitalar 

[X2(5) = 5,848; p > 0,05] e que também não há 

efeito da forma clínica da hanseníase sobre a fai-

xa etária [X2(5) = 5,870; p > 0,05]. 

Considerando-se a classe operacional, a 

maioria dos pacientes foi classificada como mul-

tibacilar, registrando-se 21 casos (50,70%) duran-

te os anos analisados (Tabela 3). 

 

Tabela 2 – Frequência por ano da notificação de óbi-

tos por hanseníase, segundo formas clínicas, no esta-

do do Maranhão. 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

Indeter-
minada 

n (%) 

2 
(3,84) 

2 
(3,84) 

3 
(5,77) 

2 
(3,84) 

3 
(5,77) 

Tuber-
culóide 
n (%) 

0 (0) 0 (0) 1 
(1,92) 

0 (0) 0 (0) 

Dimorfa 
n (%) 

0 (0) 1 
(1,92) 

8 
(15,3

8) 

1 
(1,92) 

6 
(11,5

3) 
Virchowi-

ana 
n (%) 

0 (0) 0 (0) 2 
(3,84) 

2 
(3,84) 

1 
(1,92) 

Ignorada 
n (%) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(1,92) 

4 
(7,69) 

Hansenía-
se NE n 

(%) 

3 
(5,77) 

4 
(7,69) 

1 
(1,92) 

1 
(1,92) 

3 
(5,77) 

 

Discussão 

Neste trabalho houve a predominância da 

forma dimorfa, o que difere da maioria dos estu-

dos encontrados na literatura, que houve a pre-

dominância a forma clínica virchowiana, pois esse 

perfil é descrito por apresentar maior risco para 

desenvolver reações, acometimento sistêmico 

pela doença e dano neural, contudo essa forma 

clínica está inserida no polo multibacilar junta-

mente com a forma dimorfa (5). 

Nos estudos de Rocha e colaboradores 

(2015) sobre óbitos registrados com causa básica 

hanseníase no Brasil, obteve as características 
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clínicas do principal grupo de pacientes que evo-

luíram ao óbito são consistentes com os achados 

do presente estudo: pacientes do sexo masculino 

(72,5%), pardos (53,2%) e com a faixa etária de 

acima de 60 anos (56,6%).  

Esses dados apresentam destaque para a 

variável sexo como caraterística relevante no 

processo de agravamento da doença. O sexo 

masculino apresentou a maioria dos óbitos (71%), 

fato também observado por Borges et al., 2015 (6) 

e Souza et al., 2018 (7) que também concluíram 

que a maior mortalidade desta doença acontece 

para o sexo masculino. Existem estudos que afir-

mam que a existência de predisposição de formas 

graves da hanseníase em homens, baseando-se 

em fatores como a carga da infecção inicial e a 

baixa adesão aos cuidados médicos (3). 

A maior frequência de óbitos no grupo dos 

idosos possui relação com as condições de vulne-

rabilidade dos indivíduos e a presença de comor-

bidades devido às condições físicas e imunológi-

cas que ampliam a vulnerabilidade para desfe-

chos desfavoráveis (3,8). 

O risco de mortalidade na população idosa 

relaciona-se com a baixa qualidade de vida e o 

impacto das doenças, podendo ser infecciosas ou 

não (9). Outro fator é a vulnerabilidade para des-

fechos desfavoráveis (10). 

A predominância de óbitos foi observada 

em pessoas da raça/cor parda que pode estar 

relacionada com o processo histórico de dinâmica 

territorial da região associada com a colonização 

e a miscigenação.  Em um estado endêmico do 

Nordeste do Brasil foi constatada aumento da 

mortalidade por hanseníase na população par-

da(8). 

As características clínicas dos óbitos foram 

correspondentes com os casos notificados no 

país, para a variável classificação operacional 

multibacilar. Nessa classificação, existe risco do 

aparecimento de dano neural e desenvolvimento 

de reações; na forma clínica virchowiana, a ine-

xistência de resistência à multiplicação dos baci-

los condiciona ampla proliferação desses, cau-

sando aumento do risco de acometimento sistê-

mico devido à hanseníase. Esses resultados são 

semelhantes os estudos realizados no estado do 

Ceara e no país sobre óbitos por hanseníase (3,5). 

 

Conclusão 

Ao traçar as características clínicas e epi-

demiológicas dos óbitos dos pacientes internados 

por hanseníase no estado do Maranhão no perío-

do de 2015 a 2019 foi possível evidenciar o pre-

domínio da doença em indivíduos do sexo mascu-

lino, faixa etária maior que 60 anos, raça parda, 

classificados como hanseníase dimorfa e multiba-

cilar. 

Os resultados apresentam a necessidade 

de adequações operacionais aos serviços de saú-

de, principalmente, na atenção primária, pois o 

processo de integração das ações de controle da 

hanseníase tende a gerar resultados satisfatórios 

no controle da enfermidade, podendo reduzir a 

intensidade de casos que são destinados ao setor 

terciário e, consequentemente, a gravidade dos 

quadros que evoluem a óbito. 
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Resumo 

A epilepsia é uma condição neurológica crônica caracterizada por crises epilépticas recorrentes. Sendo consi-

derada uma das afecções mais comuns em cães e gatos, pode se manifestar comumente em episódios com sin-

tomatologias semelhantes, como perda dos sentidos e crises convulsivas. O ataque convulsivo é uma descarga 

elétrica, transitória, súbita e descontrolada proveniente dos neurônios e que pode resultar em perda da consci-

ência, alteração do tônus muscular, movimentos mastigatórios, salivação e, com frequência, micção e defecação 

involuntárias.  Objetiva-se com este trabalho relatar um caso de epilepsia idiopática em uma cadela atendida 

em uma clínica na cidade de Itabaiana/Sergipe, com histórico de convulsão durante tratamento com Fenobarbi-

tal (Gardenal). Posteriormente foi associado à terapêutica já utilizada, um medicamento homeopático e desta 

forma, não foram relatadas recidivas. 

Palavras-chave: Homeopático; Neurológica; Tratamento. 

 

Abstract 

Epilepsy is a chronic neurological condition characterized by recurrent seizures. Being considered one of the 

most common conditions in dogs and cats, it can commonly manifest itself in episodes with similar symptoms, 

such as loss of consciousness and seizures. The convulsive attack is an electrical, transient, sudden and uncon-

trolled discharge from the neurons that can result in loss of consciousness, alteration of muscle tone, chewing 

movements, salivation and, often, involuntary urination and defecation. The aim of this study is to report a case 

of idiopathic epilepsy in a female dog seen at a clinic in the city of Itabaiana/Sergipe, with a history of seizure 

during treatment with Phenobarbital. Subsequently, a homeopathic medicine was associated with the therapy 

already used, and thus, no recurrences were reported. 

Keywords: Homeopathic; Neurological; Treatment. 

 

Introdução 

A epilepsia é uma condição neurológica 

crônica caracterizada por crises epilépticas recor-

rentes (1). Sendo considerada uma das afecções 

mais comuns em cães e gatos, pode se manifestar 

comumente em episódios com sintomatologias 

semelhantes, como perda dos sentidos e crises 

convulsivas. O ataque convulsivo é uma descarga 

elétrica, transitória, súbita e descontrolada pro-

veniente dos neurônios e que pode resultar em 

perda da consciência, alteração do tônus muscu-

lar, movimentos mastigatórios, salivação e, com 

frequência, micção e defecação involuntárias (2).   

Atualmente, apenas se conhece parte dos 

mecanismos que desencadeiam esta afecção, no 

entanto, estudos mais recentes indicam como 



Melo TL; Clímaco MSS, Santana AD 

Arq. Bras. de Saúde Integrada. 2020; 1(1): 33-36 
34 

 

causa a alteração das funções sinápticas e das 

propriedades intrínsecas dos neurônios que le-

vam à hiperexcitabilidade (3).  

A epilepsia pode ser classificada em sin-

tomática, quando é resultante de doença estrutu-

ral encefálica, ou idiopática (assintomática), 

quando não possui causa de base identificável 

(presume-se predisposição familiar) (4). 

É de suma importância classificar as crises 

epileptiformes a fim de categorizar os pacientes, 

padronizar os diagnósticos, facilitar a comparação 

dos casos e aperfeiçoar a avaliação das opções 

terapêuticas (5). Para qualquer animal, o controle 

inadequado das crises, apesar da terapia anticon-

vulsivante adequada, sugere um prognóstico re-

servado. O tratamento pode ser modificado por 

meio de alterações na frequência, na dose e/ou 

tipo do fármaco administrado ou ainda combi-

nando medicamentos (6).  

Objetiva-se com este trabalho relatar um 

caso de epilepsia idiopática em uma cadela aten-

dida em uma clínica na cidade de Itabaia-

na/Sergipe, com histórico de convulsão durante 

tratamento com Fenobarbital (Gardenal). 

 

Relato de Caso 
 

     Foi atendida na Clínica Veterinária Bi-

chos e CIA, em Itabaiana/Sergipe, uma cadela 

sem raça definida (SRD), com aproximadamente 

um ano de idade, pesando 15 kg, vacinada, não 

castrada, sem alterações quanto à alimentação, 

ingestão hídrica, defecação e micção.  

A tutora relatou que o animal havia apre-

sentado uma crise convulsiva, com salivação de 

odor fétido. Segundo a mesma, esta era a segun-

da vez após oito meses que a cadela apresentava 

a crise, mas desta vez com duração e intensidade 

maiores, acarretando em perda dos sentidos do 

animal.  

Após anamnese, foram realizadas as avali-

ações clínica e neurológica e coleta de sangue 

para análise hematológica e bioquímica sérica 

(avaliação hepática e renal) cujos resultados fo-

ram normais.  

Para o tratamento, foi prescrito Fenobar-

bital (Gardenal Gotas®), na dose de duas gotas a 

cada 12 horas. Após dois meses de tratamento 

não foram notadas novas crises, portanto iniciou-

se o desmame, administrando duas gotas uma 

vez ao dia.  

Aproximadamente dois meses após o iní-

cio do novo protocolo, a tutora relatou a ocor-

rência de 5 crises convulsivas em curtos interva-

los de tempo. Foram então solicitados novos 

exames como coleta de sangue total para dosa-

gem de Fenobarbital (Método de Quimiolumines-

cência: 8,57 mcg/mL). Além deste, foram solicita-

dos novamente, para contribuição do diagnóstico 

e descarte de afecções metabólicas, hemograma, 

perfil renal (Ureia e Creatinina) e perfil hepático 

(ALT, AST, Fosfatase Alcalina). Apenas a Fosfatase 

Alcalina apresentou alteração (402 UI/L). Não 

foram realizados exames de imagem.  

Diante dos resultados, foi prescrito Feno-

barbital 100 mg, na dose de 2,5 mg/kg, BID. Após 

3 meses do início do novo protocolo, o animal 

apresentou novas crises convulsivas sucessivas e 

irresponsivas, sendo então associado o medica-

mento homeopático (EPI-CONTROL®) ao esque-

ma terapêutico, administrando este na cavidade 

oral, na dose de três borrifadas, TID, seguindo as 

recomendações do fabricante.  

Aproximadamente 4 meses após o início 

do novo protocolo, foram realizados novos testes 

Bioquímicos. Notou-se redução do valor da Fosfa-

tase Alcalina (209 UI/L) e os demais resultados 

foram de acordo com os valores de referência da 

espécie. Por fim, a cadela foi submetida à OSH 

(ováriosalpingohisterectomia) e posteriormente 

foi iniciado o desmame do Fenobarbital. Há três 

meses não foram relatadas novas crises e não 

houve mais alterações bioquímicas nos exames 

anuais. 
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Discussão 

Um ataque epilético pode ser estabelecido 

como um episódio paroxístico momentâneo em 

que há atividade neuronal excessiva e/ou sincro-

nizada no córtex cerebral, sendo na maioria das 

vezes auto limitante, acarretando em uma varie-

dade de sinais clínicos, que estão correlacionados 

com a localização do foco epilético (7,8). 

Considera-se que, se um cão sofre a pri-

meira crise epiléptica entre os seis meses e os 

cinco anos de idade, muito provavelmente este 

animal sofre de epilepsia idiopática, assim como a 

paciente deste relato. Entretanto, se o cão tiver 

mais de cinco anos é mais provável tratar-se de 

epilepsia sintomática ou reativa (9).  

O diagnóstico da epilepsia consiste inici-

almente no conhecimento da história clínica de-

talhada do animal, procedendo-se aos exames 

físico e neurológico completos e análises sanguí-

neas tais como hemograma e testes bioquímicos 

básicos (10). 

A respeito dos exames de imagem, radio-

grafias torácicas e abdominais e a ecografia são 

recomendadas para cães com mais de 5 anos de 

idade para a detecção de neoplasias. Na resso-

nância magnética não visualizam-se alterações 

que diagnosticam epilepsia idiopática. Eletroen-

cefalograma em veterinária ainda não possui um 

protocolo estabelecido para a sua utilização nem 

existe muita informação disponível sobre a mes-

ma, portanto ainda não é utilizada como uma 

prova diagnóstica de rotina (5).  

Com base nestas informações e nos resul-

tados obtidos, a cadela do presente relato possui 

quadro compatível com epilepsia. O tratamento, 

a base de drogas antiepilépticas (DAE), visa au-

mentar o limiar epiléptico e assim reestabelecer o 

equilíbrio entre excitação e inibição neuro-

nais(11,12).  

Para a maioria dos cães e gatos com epi-

lepsia primária ou idiopática, o fenobarbital é o 

medicamento de escolha com base na eficácia, 

conveniência do regime de dosagem, efeitos cola-

terais mínimos do medicamento e custo razoá-

vel(6).  

O recomendado é iniciar sempre o trata-

mento com a dosagem mais baixa e, após obser-

vação do efeito e tolerância durante um período 

pré-estabelecido, ajusta-se a terapêutica até en-

contrar a dose mínima eficaz. Assim, seja para 

controlar o acúmulo do fenobarbital no organis-

mo ou seus possíveis efeitos secundários, é re-

comendada a realização de controles analíticos 

periódicos dos níveis séricos deste fármaco. Em 

termos de efeitos secundários sistémicos, estes 

verificam-se, principalmente, a nível hepático e 

hematológico, pela possibilidade de induzir insu-

ficiência hepática e discrasias sanguíneas. Como 

tal, é importante avaliar as enzimas ALT e a fosfa-

tase alcalina (5).   

Indica-se a castração de fêmeas, pois as 

convulsões podem aumentar em frequência ou 

intensidade durante o estro (13). 

 

Conclusão 

A homeopatia é uma prática médica bi-

centenária que ao longo de sua história tem de-

monstrado resolutividade, baixo custo, amplo 

alcance e incontestável aceitação social.  

A facilidade de administrar o medicamen-

to homeopático e os resultados positivos obtidos 

pela sua administração são outras vantagens que 

devem ser consideradas, pois não há necessidade 

de ingerir grandes doses ou administrar compri-

midos, tornando-se vantajoso e acessível para a 

maioria dos tutores.  

A classificação das crises epileptiformes 

associados aos exames complementares são in-

dispensáveis, pois possibilitam descartar outras 

afecções com sintomatologias semelhantes, além 

de auxiliar na busca do melhor tratamento e con-

sequentemente na tomada de decisões sobre o 

protocolo ideal para evitar recidivas.  

Portanto, a partir dos resultados obtidos 

neste trabalho, a homeopatia demonstrou ser 

uma opção terapêutica segura e eficiente para 
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auxiliar na redução da dose do Fenobarbital e 

consequentemente diminuição de efeitos colate-

rais que possam ser adquiridos a curto e/ou longo 

prazo no tratamento da epilepsia canina. 
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Resumo 

Nosso organismo produz espécies reativas de oxigênio (EROs), no qual o desequilíbrio leva ao estresse oxidati-

vo. Os antioxidantes são moléculas que neutralizam os radicais livres e previnem o dano oxidativo. Com base na 

sua importância, iniciou-se a busca por plantas que tivessem essa característica, para estender a proteção cor-

poral. Turnera cearensis, como outros em seu gênero, pode exibir atividade antioxidante. O objetivo desta pes-

quisa foi avaliar as atividades antioxidantes e conhecer o perfil fitoquímico dos extratos de folhas e ramos de T. 

cearensis. O material foi processado e seguido de extração automática semi-fracionada, na ordem eluotrópica 

dos solventes: hexano, acetato de etila e metanol, bem como extração em água destilada separadamente em 

banho de ultrassom. As classes de metabólitos secundários foram avaliadas por cromatografia em camada del-

gada e os teores de fenol e flavonóides foram quantificados. A identificação dos compostos fenólicos foi feita 

por CLAE. Como atividades antioxidantes foram feitos os testes de eliminação do radical DPPH, atividade antio-

xidante total, inibição da peroxidação lipídica e avaliação do poder redutor do íon férrico. Os principais com-

postos encontrados foram quercetina, ácido elágico, catequina, ácido cafeico, rutina e ácido gálico. Na atividade 

antioxidante os extratos de acetato e metanol de folhas e ramos apresentam melhor atividade. Os resultados 

das atividades antioxidantes foram significativos, e estão ligados aos compostos fenólicos encontrados na avali-

ação fitoquímica. 
Palavras-chave: Plantas Medicinais; Turnera; Compostos Fenólicos; Flavonoides. 

 

Abstract 

Our organisms produce reactive oxygen species (ROS), whereupon the imbalance leads to oxidative stress. An-

tioxidants are molecules that neutralize free radicals and prevent oxidative damage. Based on their importance, 

it began a search for plants that had this characteristic, to extend the body protection. Turnera cearensis, as 

others in its genus, may exhibit antioxidant activity. The aim of this research was to evaluate the antioxidant 

activities and to know the phytochemical profile of the T. cearensis leaves and branches extracts. The material 

was processed and followed by semi-fractioned automatic extraction, in the eluotropic order of the solvents: 

hexane, ethyl acetate and methanol, as well as individually extraction in distilled water by ultrasonic bath. The 

secondary metabolite classes were evaluated by thin-layer chromatography and the phenol and flavonoid con-
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tents were quantified. Identification of phenolic compounds was by HPLC. DPPH scavenging, total antioxidant 

activity, inhibition of lipid peroxidation and the ferric ion reduction power activity were used as antioxidant 

activities. The main compounds found were quercetin, ellagic acid, catechin, caffeic acid, rutin, and gallic acid. In 

antioxidant activities the extracts of acetate and methanol of leaves and branches had better activity. Results of 

the antioxidant activities were significant, in agreement with the compounds found in phytochemical evalua-

tion. 

Keywords: Medicinal Plants; Turnera; Phenolic Compounds; Flavonoids. 

 

Introdução 

Nosso corpo normalmente produz em seu 

metabolismo espécies reativas de oxigênio (EROs) 

e de nitrogênio (ERNs), por meio de fagócitos 

ativados, por exemplo, que geram superóxido ao 

atacar invasores. Os radicais livres são moléculas 

ou fragmentos que contêm um ou mais elétrons 

desemparelhados em seu orbital, e esse elétron é 

responsável por torná-los mais reativos a uma 

biomolécula (1). 

Entre os EROs, o ânion superóxido (O2
-) 

formado, pode gerar peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e o hidroxil (OH-). Entre as ERNs, o óxido 

nitroso (N2O3), o nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-) e 

óxido nítrico (NO), são os mais importantes. Em 

baixas concentrações esses compostos nitroge-

nados atuam como importante sinalização para o 

sistema cardiovascular, mas quando ultrapassa a 

concentração ideal, leva ao estresse nitrosativo, 

trazendo danos às biomoléculas (2-3). Em baixas 

concentrações, nosso corpo pode neutralizar es-

sas substâncias reativas. Porém, quando em con-

centrações mais elevadas, tornam-se prejudiciais, 

levando ao estresse e causando peroxidação dos 

lipídios da membrana, agressão às proteínas do 

tecido, enzimas, carboidratos e danos à estrutura 

do DNA (2).  

Segundo Halliwell (1), antioxidante é 

“qualquer substância que, quando presente em 

baixas concentrações em comparação com as de 

um substrato oxidável, retarda ou previne signifi-

cativamente a oxidação desse substrato”. Nosso 

corpo possui moléculas que atuam como antioxi-

dantes na forma de enzimas (catalase, glutationa 

e superóxido dismutase), ou são obtidas em nos-

sa dieta, como tocoferol, carotenoides e fla-

vonoides, que atuam em conjunto para reduzir as 

espécies reativas. A ação dessas moléculas é de 

grande importância para a manutenção do equi-

líbrio em nosso organismo (4-5).  

Sabendo dos benefícios dos antioxidantes, 

estudos começaram a serem realizados para 

identificar sua presença em alimentos e plantas, 

buscando aumentar a obtenção de antioxidantes 

e a proteção do organismo à oxidação (7-8). Estu-

dos também mostraram o uso de substâncias 

antioxidantes contra Diabetes Mellitus e proble-

mas renais, mostrando que há a possibilidade de 

utilizá-los como medicamento para tratar doen-

ças (8-9). 

Nascimento et al. (10), Chai e Wong (11) e 

Garza-Juárez et al.(12) mostraram a presença de 

compostos com capacidade antioxidante em 

plantas da família Turneraceae. Esta família varia 

de herbácea a lenhosa, com folhas alternativas e 

flores pentâmeras regulares. Contêm dez gêneros 

com grande diversidade e cerca de 200 espécies 

espalhadas na América e na África, mas a maioria 

delas é encontrada no Brasil. Algumas espécies da 

família Turneraceae apresentaram alguns com-

ponentes fitoquímicos com atividade antioxidan-

te como flavonóides, luteolina e quercitina (13-15). 

Outras espécies do mesmo gênero como 

Turnera diffusa e T. ulmifolia possuem potencial 

antioxidante in vitro e in vivo e não apresentam 

citotoxicidade (16-17). Sendo assim, conhecendo o 

potencial antioxidante da família Turneraceae e 

do gêenro Turnera, este trabalho busca conhecer 

a presença das substâncias antioxidantes em ou-

tra espécie desta família, a Turnera cearensis. 
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Metodologia 
 

Coleta, Processamento e Obtenção do Extrato 

da Planta 

Folhas e ramos de T. cearensis foram cole-

tados no Parque Nacional do Catimbau, em Per-

nambuco, Brasil. O material foi seco em circula-

ção forçada (40-45 °C) e processado em moinho 

de bancada, seguido de extração semi-fracionada 

automática (ASE), na ordem eluotrópica dos sol-

ventes: hexano, acetato de etila e metanol, e ex-

tração por banho de ultrassom em água destilada 

para obtenção do extrato bruto. As amostras fo-

ram concentradas em rotavaporador e deixadas 

em temperatura ambiente para secagem comple-

ta do solvente e, no caso do extrato bruto, a 

amostra foi liofilizada. 

 

Análise Fitoquímica: 

Perfil fitoquímico por Cromatografia em Camada 

Delgada 

A análise do perfil fitoquímico foi deter-

minada por cromatografia em camada delgada 

(CCD) (18-20). As metodologias empregadas para 

cada composto estão descritas no Quadro 1. 

 

Dosagem de fenóis totais 

O conteúdo de fenóis totais foi determi-

nado pelo método de Folin-Ciocalteu (21), com 

algumas modificações. Diferentes concentrações 

de ácido gálico, assim como as amostras, foram 

dissolvidas em metanol. Para cada poço foram 

adicionados 0,02 mL das amostras diluídas ou 

ácido gálico e 0,1 mL da solução de Folin diluída 

de 1:10 (v/v). Após 3 minutos, foram adicionados 

0,08 mL de carbonato de sódio a 7,5%. Em segui-

da, as placas foram incubadas por 120 minutos no 

escuro em temperatura ambiente. A concentra-

ção total de fenol na amostra foi expressa em 

termos de equivalente de ácido gálico (mg EAG/g 

de extrato). 

 

 Dosagem de flavonoides 

A técnica colorimétrica de cloreto de alu-

mínio (22) foi utilizada para estimativa de fla-

vonoides, com algumas modificações. Diferentes 

concentrações de quercetina, assim como as 

amostras, foram dissolvidas em metanol. 0,1 mL 

do reagente cloreto de alumínio (2 g de cloreto 

de alumínio diluído em etanol 2%) foi adicionado 

a cada poço e misturado a 0,1 mL das amostras 

ou quercetina, em triplicata. A mistura foi manti-

da à temperatura ambiente durante 60 minutos. 

A absorbância das amostras foi medida a 420 nm 

contra um branco. A concentração de flavonoides 

foi expressa como equivalente de quercetina (mg 

EQ/g extrato). 

 

 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência - CLAE 

A identificação dos compostos fenólicos 

nos extratos de acetato de etila e metanol, foi 

determinada por CLAE (Agilen 1260 infinito) utili-

zando o Zorbax SB (C18), 4,6 x 250 mm, 5 μm, a 

uma temperatura de 30 ºC. A separação croma-

tográfica foi realizada utilizando o gradiente de 

fase móvel: A (água acidificada) e B (acetonitrila), 

0-15 mc = 92% A e 8% B, 16-30 min = 65% A e 

Quadro 01 - Sistemas e reveladores da cromatografia em camada 
delgada 

Classes de 
metabólitos 
secundários 

Sistema de 
eluição 

Revelador Referências 

Flavonoides 
(agliconas) 

AcOEt-HCOOH-
AcOH-H2O 

(100:0,5:0,5:0,
5 v/v) 

NEU 
Wanger; Bladt, 

1996 

Flavonoides 
(heterosídeos) 

AcOEt-HCOOH-
AcOH-H2O 

(100:11:11:27 
v/v) 

NEU 
Wanger; Bladt, 

1996 

Derivados 
cinâmicos 

AcOEt-HCOOH-
AcOH-H2O 

(100:11:11:27 
v/v) 

NEU 
Wanger; Bladt, 

1996 

Triterpenos e 
esteroides 

Tolueno:AcOEt 
(90:10 v/v) 

Lieberman e 
Burchard 

Harborne, 1998 

Mono e sesqui-
terpenos 

Tolueno:AcOEt 
(97:03 v/v) 

Lieberman e 
Burchard 

Wanger; Bladt, 
1996 

Alcaloides 

AcOEt-HCOOH-
AcOH-H2O 

(100:11:11:27 
v/v) 

Dragendorff 
Wanger; Bladt, 

1996 

Proantociani-
dinas conden-
sadas e leuco-
antocianidinas 

AcOEt-HCOOH-
AcOH-H2O 

(100:11:11:27 
v/v) 

Vanilina clorí-
drica 

Roberts et al., 
1957 
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35% de B, com fluxo de 2,4 mL / min, utilizando 

detector de UV a 280 nm, em um volume de inje-

ção de 5 μL. A identificação de cada composto foi 

estabelecida pelo tempo de retenção e compara-

ção do espectro de UV dos picos obtidos com os 

obtidos anteriormente pela injeção de padrões 

puros (Sigma Aldrich): ácido cafeico, ácido cloro-

gênico, ácido gálico, ácido elágico, ácido trans-

ferúlico, catequina, quercetina e rutina. 

 

Atividades antioxidantes: 

Sequestro de radical livre DPPH•  

O e sequestro de radicais livres foi medido 

de acordo com Blois (23). Duzentos e cinquenta 

microlitroa da solução DPPH• (1 mM) foram mis-

turados a 40 μL de diferentes concentrações do 

extrato. Após 25 minutos, a absorbância foi lida 

em espectrofotômetro a 517 nm. A eliminação de 

radicais DPPH foi calculada pela fórmula: SRL 

[DPPH•] (%) = (controle Abs - amostra Abs) / con-

trole Abs x 100. Onde: Abs = Absorbância, SRL = 

sequestro de radicais livres. 

 

Redução do Íon Férrico 

Nesse método o complexo férrico-

tripiridiltriazina (FeIII-TPTZ) é reduzido ao comple-

xo ferroso (FeII-TPTZ), na presença de um antioxi-

dante em condições ácidas (24). Vinte microlitros 

do extrato foram misturados com 180 μL do rea-

gente de trabalho do FRAP, incubado a 37 °C du-

rante 15 minutos e posteriormente feita a leitura 

da absorbância em espectrofotômetro à 593 nm. 

O Sulfato ferroso foi utilizado para fazer uma cur-

va de calibração e os resultados expressos em mg 

FeSO4/g de extrato. 

 

Atividade antioxidante total (AAT) 

O ensaio de fosfomolibdênio (25) foi reali-

zado misturando 100 μL de cada extrato (1 

mg/mL) com 1 mL da solução de fosfomolibdênio 

(600 mM de ácido sulfúrico, 28 mM de fosfato de 

sódio e 4 mM de molibdato de amônio) e, poste-

riormente, incubado a 95 °C por 90 minutos. Após 

retornar à temperatura ambiente, as absorbân-

cias das amostras foram medidas a 695 nm con-

tra um branco (1 mL de solução e 100 μL de sol-

vente). A atividade antioxidante total foi expressa 

em relação ao ácido ascórbico e calculada pela 

fórmula: AAT (%) = (amostra Abs - controle nega-

tivo Abs) / (ácido ascórbico Abs - controle negati-

vo Abs) x 100. Abs = absorbância. 

 

Inibição da Peroxidação Lipídica (IPL) 

A inibição da peroxidação lipídica foi reali-

zada de acordo com Kikuzaki e Nakatani (26). Du-

zentos microlitros das amostras (1 mg/mL), ácido 

gálico (controle positivo) e metanol (branco) fo-

ram colocados em um tubo (separadamente) jun-

to com 200 μL de solução de ácido linoléico (2,5 

M), 400 μL de tampão de fosfato (20 mM, pH 7) e 

200 μL de água destilada (volume final 1 mL). 

Posteriormente, os tubos foram incubados no 

escuro por 24 horas a 40 °C. Após a incubação, 50 

μL da mistura foram adicionados a 50 μL de eta-

nol 75%, 50 μL de solução de tiocianato de amô-

nio (0,3 M) e 50 μL de solução de cloreto ferroso 

(20 mM) em placa de microtitulação. Após 3 mi-

nutos, a densidade óptica foi medida em espec-

trofotômetro no comprimento de onda de 500 

nm. A mistura original foi devolvida à incubadora 

e o experimento foi realizado a cada 24 horas até 

1 dia após o controle positivo atingir seu valor 

máximo de absorbância. Os resultados foram 

expressos como porcentagem de inibição, calcu-

lada pela fórmula: IPL (%) = [(Ausência do contro-

le positivo do último dia - Abs da amostra do úl-

timo dia) / (Abs do controle positivo do último 

dia)] x 100. Abs = absorbância. 

 

Análises estatísticas 

Todos os testes foram realizados em tripli-

cata e foram calculados a média e o desvio pa-

drão. A inibição percentual x concentração log 

(CI50) foram calculadas a partir da regressão não 

linear no GraphPad Prism 5.0. 
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Resultados  

 

Análise Fitoquímica 

No perfil fitoquímico, por meio da CCD, fo-

ram encontradas diferentes classes de metabóli-

tos secundários, como pode ser observado no 

Quadro 2.  
 (-) ausente, (+) concentração pequena, (++) concentração média, (+++) 

concentração alta e (tr) traços. 

 

Em geral, triterpenos, esteróides, mono-

terpenos e sesquiterpenos foram encontrados 

em extratos hexânicos de folhas e ramos. Extra-

tos de acetato e metanol de ambas as partes da 

planta apresentaram também flavonóides, estan-

do em maior quantidade na fração metanólica. 

Por meio de CCD, o extrato aquoso apresentou 

apenas traços de fenilpropanóide e flavonóide na 

folha e apenas fenilpropanóide no ramo. Os ex-

tratos que apresentaram esses compostos em 

maior quantidade foram os de hexano e acetato 

de etila da folha e ramo. 

 A maior concentração de fenóis foi en-

contrada na fração acetato da folha, conforme 

pode ser verificado no Quadro 3, estando na con-

centração de 44,05 ± 7,06 mg EAG/g extrato. Em 

geral, a folha de T. cearensis apresentou maior 

teor de fenóis do que o ramo. A concentração de 

flavonóides também foi maior nas folhas quando 

utilizado o metanol como solvente, onde a con-

centração foi de 96,97 ± 10,70 mg EQ/g de extra-

to. O extrato hexânico da folha e hexânico e do 

ramo não possuem flavonoides, e isso pode ser 

explicado pela incapacidade dos solventes em 

extrair essas substâncias. No geral, a folha apre-

sentou resultados melhores do que o ramo.  

A CLAE foi realizada apenas com os extra-

tos acetato e metanólico das folhas e ramos, por 

serem solventes orgânicos polares e apresenta-

rem melhor desempenho na extração de compos-

tos fenólicos. Conforme mostrado no Quadro 4, 

catequina, quercetina, ácido elágico, rutina, ácido 

clorogênico e ácido cafeico foram detectados em 

todas as amostras, comprovando a presença de 

compostos fenólicos nos extratos. 

 

É possível observar que o metanol foi ca-

paz de extrair mais substâncias fenólicas em rela-

ção ao acetato. Na fração metanólica da folha, a 

quercetina foi o composto encontrado em maior 

intensidade, enquanto na fração metanólica do 

ramo o ácido gálico foi o composto principal. 

 

Atividade antioxidante  

Os resultados dos ensaios antioxidantes 

estão representados no Quadro 5. Todos os tes-

tes foram comparados com o hidroxituoleno buti-

lato (BHT) que é um composto antioxidante am-

plamente utilizado na indústria alimentícia. 

No ensaio de sequestro do radical é possí-

vel observar que a amostra da folha com o meta-

nol obteve o melhor resultado (CI50 = 288,7 ± 23,9 

μg/mL), seguido do extrato metanólico do ramo 

(CI50 = 648,3 ± 61,3 μg/mL), porém nesse teste os 

extratos apresentam atividade menor que a do 

BHT. 

Na redução do íon férrico, as amostras de 

folhas, possuem resultados mais consideráveis 

Quadro 2 - Resultado da análise fitoquímica na cromatografia em 
camada delgada dos extratos de folha e ramo de T. cearensis 

 Folha Ramo 
 He-

xano 
Ace-
tato 

Me-
tanol 

Aqu
oso 

He-
xano 

Ace-
tato 

Me-
tanol 

Aqu
oso 

Flava-
nóides 

- + +++ tr - + ++ - 

Triter-
penos 

++ ++ tr - ++ + tr - 

Este-
róides 

++ ++ tr - ++ + tr - 

Mono-
terpe-

nos 

+ tr - - + tr tr - 

Sesqui-
terpe-

nos 

+ tr - - + tr tr - 

Fenil-
propa-
nóides 

- - - tr - - + tr 

Quadro 3 - Dosagem fitoquímica de extratos de folha e ramo de 
T.  cearensis. 

Amostras 
Fenóis totais 

mg EAG/g extrato 
Flavonoides 

mg EQ/g extrato 

Folha 

Hexano 14,89 ± 1,87 ni 

Acetato 44,05 ± 7,06 38,19 ± 7,62 

Metanol 43,66 ± 2,92 96,97 ± 10,70 

Aquoso 42,48 ± 5,62 20,29 ± 3,72 

Ramo 

Hexano 10,06 ± 0,61 ni 

Acetato 7,56 ± 0,67 ni 

Metanol 16,12 ± 3,68 16,46 ± 2,02 

Aquoso 21,74 ± 6,10 23,09 ± 0,84 
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que os extratos do ramo. O extrato metanólico da 

folha foi o que obteve melhor resultado (285,0 ± 

3,1 mg EFeSO4/g extrato). Por outro lado, na AAT 

o extrato acetato da folha obteve o melhor resul-

tado (29,4 % ± 5,18), inclusive melhor que do 

BHT. 
 

 

Na peroxidação lipídica o melhor resulta-

do foi com o extrato hexânico da folha, que obte-

ve 14,9 % ± 1,1. No entanto, os extratos de aceta-

to, tanto da folha quanto do ramo também obti-

veram resultados próximos ao hexânico da folha, 

inclusive maior do que o BHT. 

 
Quadro 5 - Atividades antioxidantes de extratos de folhas e 
ramos de T. cearensis 

Amostras 
DPPH 
CI50 

(µg/mL) 

FRAP 
(mg 
EFe-

SO4/g 
extrato) 

AAT 
(1 

mg/ml - 
%) 

IPL (%) 

Fo-
lha 

Hexano na 
39,1 ± 
6,07 

21,2 ± 
33,5 

14,9 ± 
1,1 

Acetato > 1000 
151,7 ± 

6,0 
29,4 ± 

5,1 
13,2 ± 

1,3 

Metanol 
288,7 ± 

23,9 
285,0 ± 

3,1 
11,5 ± 

5,5 
6,5 ± 0,6 

Aquoso > 1000 
86,0 ± 

3,7 
7,9 ± 1,1 5,0 ± 0,2 

Ra
mo 

Hexano > 1000 
18,0 ± 

6,1 
19,2 ± 

3,4 
10,9 ± 

0,9 

Acetato > 1000 
77,3 ± 
12,9 

18,6 ± 
6,6 

12,1 ± 
0,6 

Metanol 
648,3 ± 

61,8 
61,4 ± 

3,9 
6,1 ± 1,5 7,0 ± 0,3 

Aquoso na 
30,2 ± 

1,9 
4,7 ± 1,5 3,5 ± 0,5 

BHT 
20,9 ± 

3,4 
557,3 ± 

8,58 
5,5 ± 0,1 5,7 

na - não apresenta atividade 

Discussão 

Na literatura já é descrito a presença de 

compostos fenólicos em plantas da família Turne-

raceae (27-29). A diferença de polaridade entre os 

solventes testados pode ter levado à presença de 

vários compostos em diferentes quantidades na 

avaliação fitoquímica por cromatografia de ca-

mada delgada, assim como na diferença na capa-

cidade antioxidante dos extratos. 

Assim como T. cearensis, outras espécies 

da família Turneraceae, como Turnera ulmifolia, 

também apresentam fenóis, assim como os fla-

vonoides em boa quantidade (17). Segundo Szew-

czyk & Zidorn (30), a capacidade antioxidante das 

plantas da Turnera spp. é fortemente influencia-

da pela quantidade de fenóis presentes. Chai e 

Wong11 dosaram fenóis em extrato aquoso de 

várias partes de T. subulata, sendo o melhor re-

sultado na folha com 23,43 ± 0,56 mg EAG/g de 

extrato. Levando em consideração esse estudo, a 

concentração obtida dos fenóis de T. cearensis no 

nosso trabalho foi em torno de duas vezes maior, 

 Quadro 4 - Identificação de compostos fenólicos por CLAE dos           
  extratos acetato e metanol de folha e ramo de T. cearensis. 

Amostras Compostos Área (%) 
Tempo de 
retenção 
(minuto) 

Folha 

Acetato 

Ácido clorogê-
nico 

0,623 4,267 

Catequina 4,435 4,540 

Ácido cafeico 1,527 5,307 

Rutina 0,905 8,047 

Ácido elágico 1,486 8,213 

Quercitina 1,045 14,073 

Metanol 

Ácido gálico 0,488 1,767 

Ácido clorogê-
nico 

0,377 4,280 

Catequina 1,700 4,553 

Ácido cafeico 0,885 5,333 

Ácido ρ-
cumárico 

0,338 7,547 

Rutina 0,567 7,927 

Ácido elágico 2,516 8,073 

Ácido trans-
ferúlico 

1,122 8,393 

Quercitina 10,784 13,593 

Ramo 

Acetato 

Ácido gálico 0,856 1,920 

Ácido clorogê-
nico 

1,089 4,300 

Catequina 4,921 4,573 

Ácido cafeico 7,389 5,340 

Rutina 11,342 7,880 

Ácido elágico 1,555 8,080 

Ácido trans-
ferúlico 

1,252 8,447 

Quercitina 7,925 13,607 

Metanol 

Ácido gálico 4,403 1,927 

Ácido clorogê-
nico 

1,012 4,313 

Catequina 1,314 4,587 

Ácido cafeico 2,412 5,353 

Rutina 2,559 7,900 

Ácido elágico 1,603 8,107 

Ácido trans-
ferúlico 

2,352 8,293 

Quercitina3-
βd-glicose 

0,936 8,453 

Quercitina 2,895 13,620 
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apresentando potencial para atividade antioxi-

dante. 

Dentre as diversas substâncias antioxidan-

tes, os fenóis se destacam, principalmente por 

sua capacidade redutora, por bloquear a peroxi-

dação lipídica, e atuar no sequestro de radicais 

livres e como quelante de metais, sendo um 

composto natural de grande relevância encontra-

do em plantas e frutas (2,31-32). Os flavonoides 

também são compostos antioxidantes, atuando 

como eliminadores de radicais livres. Eles são 

encontrados em uma grande variedade de plan-

tas, frutas e bebidas, como vinho e cerveja (2). 

Entretanto, outros metabólitos secundários tam-

bém podem ser encontrados no gênero Turnera, 

como glicosídeos cianogênicos, ácidos graxos, 

derivados de xantina e açúcares (30). 

Nossos resultados da atividade antioxi-

dante (DPPH) de T. cearensis foi mais significativo 

do que extratos de folhas de T. ulmifolia estuda-

dos por Kalimuthu et al. (33). Por outro lado, o 

poder de sequestro de radical livre nas amostras 

no nosso estudo foi menor do que dos extratos 

metanólicos das folhas, caule e raiz de T. diffusa 

estudados por Salazar et al.(16).  Quando avalia-

mos o poder redutor do íon férrico, nossos resul-

tados corroboram com Kalimuthu et al. (33), que 

mostra em seu estudo que o extrato etanólico de 

T. ulmifolia também possui bons resultados nessa 

atividade. Assim como, Soriano-Melgar et al. (34) 

também encontraram capacidade de inibição da 

peroxidação lipídica em extratos de T. difusa. 

Como podemos observar, estudos anteri-

ores já avaliaram e identificaram a presença de 

atividade antioxidante em T. difusa (35), T. ulmifo-

lia (10) e T. subulata (11), porém não há estudos na 

literatura mostrando o poder antioxidante de T. 

cearenses, assim como seus constituinte. 

 

Conclusão 

Podemos observar que na maioria das 
metodologias desenvolvidas, os extratos da folha 
de T. cearensis possui melhor atividade antioxi-
dante do que os extratos do ramo. O extrato me-

tanólico da folha foi melhor nos ensaios de DPPH 
e FRAP e o extrato acetato das folhas foi melhor 
nos testes de ATT e IPL. Além disso, grande quan-
tidade e diversidade de compostos fenólicos fo-
ram identificados nos extratos acetato e metanó-
licos e comprovados pela quantificação de fenóis 
e flavonoides totais. Com os resultados obtidos, 
pode-se observar que os extratos da folha T. cea-
rensis, assim como outras do seu gênero, possui 
uma boa atividade antioxidante, com capacidade 
de neutralizar diferentes tipos de radicais livres.  
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Resumo 

O trombroembolismo pulmonar (TEP) é causada pela obstrução da artéria pulmonar ou um dos seus ramos 

através da instalação de coágulos. Analisar o perfil clínico-epidemiológico dos casos de internações hospitalares 

por embolia pulmonar, entre os anos 2015 e 2019. Trata-se de um estudo epidemiológico de serie temporal, 

descritivo, cujo dados secundários forma coletados nos bancos de dados do SIM/SUS, SIH/SUS e IBGE. Durante 

o período de 2015 a 2019 foram notificados 41.867 casos de embolia pulmonar, sendo que a região do Sul (6, 

24 casos/100.000 Hab.) apresentou a maior prevalência. Com relação ao sexo, percebe-se o predomínio consi-

derável do feminino (62%) e já na perspectiva da faixa etária, verifica-se a maior taxa de internação na de 50 - 

79 anos (n = 21627). A respeito dos óbitos nota-se um crescimento de 10,1% no período supracitado. O TEP é 

uma condição que requer diagnóstico precoce para um tratamento adequado. 

Palavras-chave: Embolia Pulmonar; Hospitalização; Epidemiologia. 

 

Abstract 

Pulmonary thromboembolism (PTE) is caused by the obstruction of the pulmonary artery or one of its bran-

ches through the installation of clots. Analyze the clinical-epidemiological profile of cases of hospital admissi-

ons for pulmonary embolism, between the years 2015 and 2019. This is a descriptive temporal series epide-

miological study, whose secondary data were collected in the databases of SIM/SUS, SIH/SUS and IBGE. During 

the period from 2015 to 2019, 41,867 cases of pulmonary embolism were reported, with the Southern region 

(6, 24 cases/100,000 inhab.) Having the highest prevalence. With regard to sex, there is a considerable predo-

minance of women (62%) and already in the perspective of the age group, there is the highest rate of hospitali-

zation in the 50 - 79 years (n = 21627). Regarding deaths, there was an increase of 10.1% in the aforementio-

ned period. PTE is a condition that requires early diagnosis for proper treatment. 

Keywords: Pulmonary thromboembolism; Hospitalization; Epidemiology. 

 

Introdução 

O trombroembolismo pulmonar (TEP) é 

causado pela obstrução da artéria pulmonar ou 

um dos seus ramos através da instalação de coá-

gulos, com interrupção parcial ou total do fluxo 

de sangue para a área acometida. Esse processo é 

uma patologia comum que exige atenção e con-

duta rápida com o intuito de reduzir o risco de 

complicações e morte (1).  

A base fisiopatológica do TEP se relaciona 

com a tríade de Virchow (estase venosa, lesão 

endotelial e estado de hipercoagubilidade), uma 
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vez que a alteração em quaisquer um desses fa-

tores favorece a formação de uma Trombose Ve-

nosa Profunda (TVP), condição mais comumente 

relacionada à origem do coágulo que se dirige 

para o pulmão e seus ramos (1). 

A pouca especificidade dos sinais e sinto-

mas do TEP, comum na maioria dos casos, de-

manda um alto grau de suspeição (2). Dessa for-

ma, fatores de risco podem ser identificados para 

auxiliar no processo diagnóstico da embolia pul-

monar, sendo os principais, a idade maior que 65 

anos, viagens de longa distância, obesidade, 

trauma, tabagismo e episódios anteriores de TEP 

ou TVP (3). 

Com base nisso, o trabalho atual busca 

analisar o perfil clínico-epidemiológico dos casos 

de internações hospitalares por embolia pulmo-

nar, entre os anos 2015 e 2019. 

 

Metodologia 
 

Trata-se de um estudo epidemiológico de 

serie temporal, descritivo, que utilizou como fon-

te de dados todos os casos de internações hospi-

talares por Embolia Pulmonar e projeção da po-

pulação das Unidades da Federação disponibili-

zados no Sistema de Informações Hospitalares do 

SUS (SIH/SUS), no Sistema de Informações sobre 

Mortalidade do SUS (SIM/SUS) e no departamen-

to estatísticos de população do Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística (IBGE) no Nordeste 

brasileiro, no período de 2015 a 2019. Além disso, 

para o cálculo da prevalência por 100 mil Habi-

tantes foi utilizada a fórmula – número de pesso-

as com Embolia pulmonar/pessoas sob risco de 

apresentar Embolia Pulmonar * 100.000 Habitan-

tes.  

Os dados foram acessados por meio do 

endereço eletrônico <http://tabnet.datasus.gov 

.br/>, em julho de 2019, sendo utilizado o Pro-

grama Microsoft Excel 2013 para construção e 

análise de tabelas e dados.  

As variáveis utilizadas para este estudo fo-

ram: sexo, faixa etária, raça/cor, número de in-

ternações por macrorregião do Brasil e óbitos 

foram utilizadas para levantar dados clínico-

epidemiológicos sobre as internações hospitala-

res por embolia pulmonar. 

 

Resultados e Discussão 

De acordo com a tabela 1, foram notifica-

dos um total de 41.867 casos de internações hos-

pitalares por Embolia Pulmonar entre 2015 e 

2019. Além disso, em relação ao número absolu-

to de casos a região sudeste se destaca, com 

19.262 notificações nesse período. Entretanto, 

quando se analisa a prevalência por região, a sul 

assume a primeira posição, com 6,24 casos/100 

mil Hab. 

 

Tabela 1. Número absolutos de casos de internações hospitalares por 
Embolia Pulmonar (Prevalência - Número de Casos/100.000 Hab.), 
segundo macrorregiões, Brasil, 2015 a 2019. 

 Norte Nordes-
te 

  Sudes-
te 

  Sul Centro-
Oeste 

Brasil 

20
15 

110(0,
63) 

813(1,4
4) 

 

4.017(4,
68) 

 

1.751(5,
99) 

 

563(3,6
5) 

 

7.254(3,
55) 

 
20
16 

141(0,
80) 

 

901(1,5
8) 

 

4346(5,
03) 

 

1832(6,
22) 

620(3,9
6) 

7840(3,
80) 

20
17 

149(0,
83) 

 

1116(1,
95) 

 

4553(5,
24) 

 

1850(6,
24) 

 

543(3,4
2) 
 

8211(3,
95) 

 
20
18 

149(0,
82) 

 

1259(2,
19) 

 

4954(5,
66) 

2173(7,
28) 

678(4,2
1) 

9213(4,
40) 

20
19 

164(0,
89) 

1280(2,
21) 

 

5111(5,
80) 

 

2054(6,
84) 

 

2054(4,
54) 

 

9349(4,
44) 

 
To-
tal 

613 
 

4620 
 

19262 
 

8050 
 

2642 
 

41.867 
 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares 
do SUS (SIH/SUS) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

 

Em relação as caraterísticas dos pacientes 

internados por Embolia Pulmonar, no período 

estudado, demonstrado na tabela 2, percebe-se 

um predomínio do sexo feminino, com 62% dos 

casos. Se tratando da raça/cor dos mesmos, a 

Branca se destaca, com 19.863 casos notificados. 

A respeito da faixa etária, é notório o predomínio 

de internações por Embolia Pulmonar entre 50 e 

79 anos, com 21.627 notificações. Podendo estar 

relacionada ao fato da idade maior do que 65 

anos entrar como fator de risco para a doença (3). 
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Tabela 2 - Número de internações por Embolia Pulmo-
nar, por sexo, raça/cor e faixa etária, Brasil, 2015 a 2019 

  
2015 

 
2016 

     
2017 

     
2018 

      
2019 

     
Total 

Sexo      

Masculino 2804 2993 3124 3415 3550 15886 

Feminino 4450 4847 5087 5798 5799 
 

25981 
 

Raça/Cor       

Branca 3617 3806 3887 4238 4315 19863 

Preta 271 327 367 405 463 1833 

Parda 1652 1889 2093 2503 2596 10733 

Amarela 53 101 134 188 202 678 

Indígena  3 4 1 4 1 13 

Ignorado 1658 1713 1729 1875 1772 8747 

Faixa 
Etária 

      

0 – 19 
anos 

106 121 133 135 108 603 

20 –49 
anos 

2254 2527 2666 3124 3255 13826 

50 –79 
anos 

3819 4054 4252 4750 4752 21627 

80+ anos 1075 
 

1138 
 

1160 
 

1204 
 

1234 
 

5811 
 

 

A respeito dos óbitos, apresentados na fi-

gura 1, nota-se um crescimento de 10,1% no pe-

ríodo estudado, saindo de 1.452 em 2015 para 

1.599 em 2019. Estando de acordo com a litera-

tura, que prediz um crescimento do número de 

óbitos por embolia pulmonar no país (4). 

 

 
Figura 1 - Número absoluto de óbitos em internações hos-

pitalares por embolia pulmonar, Brasil, 2015 a 2019. 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações sobre 

Mortalidade do SUS (SIM/SUS). 

 

Conclusão 

O tromboembolismo pulmonar (TEP) é um 

grande problema de saúde pública por ser uma 

importante causa de morbimortalidade, que ne-

cessita de um diagnóstico precoce para um tra-

tamento adequado.  

Se faz necessário, nesse contexto, um in-

vestimento na capacitação das equipes de saúde, 

principalmente as que atuam nos atendimentos 

de emergência, para evitar ao máximo os diag-

nósticos tardios, muito relacionados com desfe-

chos negativos da doença. 
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Resumo 

Ao passar dos anos, a conjunção de certos fatores, favorecem o prolongamento da vida e com ele a necessidade 

de adaptações às condições de vida da população idosa. Tal faixa etária, está mais suscetível ao desenvolvimen-

to de condições que afetam tanto sua funcionalidade quanto seu estado emocional, fazendo necessária o enten-

dimento do funcionamento das Instituições de longa permanência para idosos (ILPI) e das suas formas de ava-

liação da população geriátrica. Esse artigo objetivou identificar possíveis relações entre o estado emocional do 

idoso institucionalizado o seu grau de funcionalidade e as Instituições de longa permanência para idosos, bem 

como formas de reduzir o impacto de ambos. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo que 

se desenvolveu com a aplicação de questionários como a medida de independência funcional e o mini mental 

em idosos moradores de uma ILPI.  

Palavras-chave: Idoso; Estado Emocional; Saúde Mental. 

 

Abstract 

Over the years, the combination of certain factors favor the prolongation of life and with it the need to adapt to 

the living conditions of the elderly population. This age group is more susceptible to the development of condi-

tions that affect both its functionality and its emotional state, making it necessary to understand the functioning 

of the Institutions of Long Stay for Elderly (ILPI) and their ways of evaluating the geriatric population. This ar-

ticle aimed to identify possible relationships between the emotional state of the elderly institutionalized its 

degree of functionality and the Institutions of long stay for the elderly, as well as ways to reduce the impact of 

both. It is a descriptive, transversal and quantitative study that was developed with the application of questio-

nnaires as the functional independence measure and the mini mental in elderly residents of an ILPI.  

Keywords: Elderly; Emotional State; Mental Health. 

 

Introdução 

A cada ano que passa, a expectativa de vi-

da do Brasil aumenta, as taxas de mortalidade 

diminuem e o sistema de saúde aumenta sua 

área de cobertura no geral, com isso desenvolve-

se o chamado prolongamento da vida. Logo o 

número, absoluto e relativo, de idosos cresce 

cada vez mais, gerando a necessidade de adapta-

ções às condições específicas dessa faixa etária, 

visto que, em sua maioria, necessitam de cuida-

dos maiores (1-3). 

Mesmo sendo o envelhecimento um pro-

cesso natural, que ocasiona alterações tanto bio-

lógicas como psicológicas e sociais, consequên-

cias são comuns, principalmente, em relação ao 

risco aumentado do desenvolvimento de trans-

tornos e patologias, essas, por sua vez, continu-

am uma cascata de eventos que passa por uma 
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redução da capacidade física e psicológica do 

organismo e termina na redução da autonomia e 

independência do indivíduo (1-3). 

A literatura já conhece, de maneira bas-

tante clara, quais os principais fatores associados 

ao encaminhamento de idosos à instituições de 

longa permanência de idosos (ILPI), essas que, 

essas que possuem uma infraestrutura e profissi-

onais especializados no cuidado de pacientes ge-

riátricos, por meio de uma equipe multidiscipli-

nar, o que viabiliza um cuidado em múltiplas es-

feras, desde da médica à lúdica, mas que, em 

geral, operam em lotação máxima. Dentre os 

principais motivos associados à institucionaliza-

ção, podemos citar: presença de doenças crôni-

cas, limitações para atividades diárias, indisponi-

bilidade de familiares no suporte contínuo, que é 

necessário em certos casos, seja por ausência de 

condições físicas, financeiras ou psicológicas, de-

sejo do próprio idoso e presença de problemas 

entre familiares (1-3). 

    Apesar da institucionalização de idosos 

ter como objetivo a melhoria de suas condições 

de vida, não é incomum que essa mesma atitude, 

chegue a causar ou piorar quadros emocionais 

prévios, tais como a sensação de exclusão, isola-

mento familiar e social, bem como o aparecimen-

to de pensamento, sentimentos e atitudes nega-

tivas/depressivas. Tal efeito adverso, ocorre prin-

cipalmente quando esse processo é feito de for-

ma traumática e ou sem acompanhamento (4). 

    Com isso em mente, a avaliação cons-

tante dos idosos institucionalizados é essencial, 

seja por meio de anamneses da equipe multidis-

ciplinar ou por meio da aplicação de questioná-

rios específicos, como a Medida de Independên-

cia Funcional, Mini Mental, Escala de Beck, Escala 

de Yesavage, Escala de Katz, Escala de Lawton e 

Brody, Índice de Pfeffer e Índice de Barthel (5). 

Esse artigo objetivou identificar possíveis 

relações entre o estado emocional do idoso insti-

tucionalizado, o seu grau de funcionalidade e as 

Instituições de longa permanência para idosos, 

bem como formas de reduzir o impacto de am-

bos. 

 

Metodologia 
 

Trata-se de um estudo de características 

descritiva, transversal e quantitativa. Pesquisa 

aprovada pelo CEP/UNIVASF (CAEE Nº 

89477618.1.0000.5196), onde 54 indivíduos res-

ponderam aos questionários. 

Dentre os questionários utilizados estão: 

Medida de independência funcional (MIF), com o 

objetivo de mensurar o nível de independência 

para atividades de vida diárias, avaliando desde a 

capacidade de higiene pessoal até a possibilidade 

do idoso resolver certos problemas do cotidiano, 

sendo possível obter resultados que variam de 

independência completa até necessidade de as-

sistência total; Mini Mental, para avaliar o estado 

cognitivo dos participantes, sendo esse um teste 

bastante validado e com resultados fidedignos ao 

real estado cognitivo do paciente; Escalas de 

Beck, aplicadas pelos profissionais de psicologia 

para identificar nível de desesperança, ideação 

suicida e estágio de depressão, sendo organizada 

em 20 perguntas, por exemplo: “Penso no futuro 

com esperança e entusiasmo”, com duas possibi-

lidades de resposta “certo” ou “errado”. Os parti-

cipantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 

Resultados e Discussão 

Após a aplicação dos questionários evi-

denciou-se que 71% dos idosos necessitavam de 

assistência máxima para realização das ativida-

des, o que corrobora com a literatura, visto que 

esse motivo figura entre os principais fatores que 

levam a institucionalização dos idosos, pois, como 

já falado anteriormente, grande é o número de 

famílias que não dispõe ou de recursos físicos, ou 

financeiros ou psicológicos para propiciar uma 

assistência constante ao idoso (1-3, 6). 

Além disso, 14% dos idosos apresentavam 

comprometimento cognitivo; 4% apresentavam 
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quadros depressivos; e, dentre os indivíduos pes-

quisados, 1% apresentou desesperança/ideação 

suicida, evidenciando números que destoam da 

população idosa, que vive em comunidade, em 

geral, onde a prevalência de transtornos depres-

sivo maiores fica em torno de 1 a 2%, seja pelo 

desenvolvimento dentro da ILPI ou como motiva-

ção para mudança de moradia do idoso. Com 

isso, é possível, também, observar que tais locali-

dades apresentam-se como necessitadas de uma 

boa infraestrutura e de equipes multidisciplinares 

especializadas, para a manutenção correta dos 

tratamentos necessários e observação desses 

idosos fragilizados (4,7). 

 

Conclusão 

Diante do exposto, torna-se possível con-
cluir a existência de uma relação entre as ILPI e 
uma maior prevalência de falta de funcionalidade 
e transtornos emocionais. No entanto, para que 
se evidencie uma relação direta entre essas pato-
logias faz-se necessário a realização de outros 
estudos, em diferentes unidades de instituciona-
lização de idosos, realizando uma pesquisa direta 
comm associação entre os idosos portadores des-
ses distúrbios.  

Além disso, é possível sugerir uma atuação 
interdisciplinar, cada vez maior, na atenção do 
idoso, assim como ações preventivas para a per-
manência o mais tempo possível no convívio so-
cial minimizando os impactos do envelhecimento 
e consequente qualidade de vida. 
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Resumo 

Os insulinomas são tumores secretores de insulina, de forma autônoma e independente dos níveis glicêmicos 

séricos. Sua incidência é baixa tanto em caninos quanto em felinos, estando presentes principalmente em raças 

de médio e grande porte. Seus sintomas são decorrentes do quadro de hipoglicemia constante causado pelo 

tumor, e essa mesma situação, quando associada a valores inadequados de insulina sérica, colabora com o di-

agnóstico. O tratamento, por sua vez, possui esferas tanto cirúrgicas, de escolha, na maioria dos casos, quanto 

quimioterápicas e até de suporte. O seguinte estudo objetivou apresentar o diagnóstico e o tratamento clínico 

de insulinoma em um canino. Relatando o caso de um cão que buscou auxílio médico com queixas de convulsão 

recente associada a sinais sistêmicos de hipoglicemia há mais tempo, sendo tratado de maneira medicamentosa 

e com sucesso. Tal caso possuiu desfecho positivo, o que não é tão comum em situações de suporte, visto que 

esses pacientes são levados a essa terapia por possuírem pouca expectativa de vida. Sendo possível observar 

uma situação de diagnóstico desfavorável, mas com desfecho pouco provável segundo a literatura. 

Palavras-chave: Tumores; Caninos; Insulinoma. 

 

Abstract 

Insulinomas are tumors that secrete insulin, independently of serum glycemic levels. Their incidence is low 

both in canines and in felines, being present mainly in medium and large breeds. Its symptoms are due to the 

constant hypoglycemia caused by the tumor, and this same situation, when associated with inadequate serum 

insulin values, collaborates with the diagnosis. The treatment, in turn, has both surgical and chemotherapy 

spheres of choice, in most cases, and even support. The following study aimed to present the diagnosis and cli-

nical treatment of insulinoma in a canine. Reporting the case of a dog that sought medical help with complaints 

of recent convulsion associated with systemic signs of hypoglycemia for a longer time, being treated successful-

ly and medically. This case had a positive outcome, which is not so common in support situations, since these 

patients are taken to this therapy because they have little life expectancy. It is possible to observe an unfavora-

ble diagnostic situation, but with an unlikely outcome according to the literature. 

Keywords: Tumor; Canines; Insulinoma. 

 

Introdução 

Os insulinomas são tumores secretores de 

insulina, de forma autônoma e independente dos 

níveis glicêmicos séricos, normalmente originá-

rios de células β das ilhotas pancreáticas, e que 

levam a hipoglicemia persistente. Normalmente 

os insulinomas são tumores malignos com alta 

taxa de metástase, especialmente no fígado, nos 

linfonodos e no omento (1). 

A literatura indica número bastante limi-

tado de casos em caninos, havendo maior fre-

quência em raças de médio e grande porte como 
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Pastores Alemães, Setter Irlandeses, Boxers, Gol-

den Retrievers, Labradores, Pointers, West 

Highland White Terriers, Weimaraner. Tendendo 

a se desenvolverem por volta dos 8 a 10 anos de 

idade e sem preferência por gênero (2). Há uma 

raridade maior nos felinos, onde notou-se uma 

incidência maior em maiores de 12 anos e da raça 

Siamesa (1,3,4). 

    Além das raças já citadas, não são co-

nhecidos outros fatores de risco que levam ao 

desenvolvimento dos insulinomas, mas sabe-se 

que há uma produção do hormônio GH pelas cé-

lulas neoplásicas, o que pode colaborar para a 

proliferação do câncer (1,2). Tal tumor não res-

ponde aos mecanismos de retroalimentação ne-

gativa impostos pela baixa glicemia no organis-

mo, dessa forma perdura-se uma secreção exage-

rada de insulina, mesmo em situações de hipogli-

cemia. No entanto, a capacidade de responder 

aos estímulos secretórios fisiológicos é mantida, o 

que acaba por ocasionar sintomas, principalmen-

te após exercícios ou alimentação. Apesar de em 

geral, ser uma neoplasia maligna, os insulinomas 

tem crescimento lento e insidioso, o que atrasa o 

aparecimento dos sintomas (1,5). 

    No que diz respeito ao quadro clínico 

esperado de tal patologia, sabe-se que variam 

com os níveis de hipoglicemia de cada paciente, 

podendo então estar presentes: confusão mental, 

tremores, ataxia, letargia, ganho de peso, fascicu-

lação muscular, fraqueza, colapso, convulsões e 

hipotermia. Tais sintomas refletem a falta da gli-

cemia pelos diversos sistemas do organismo, em 

especial o sistema nervoso central, que possui 

uma necessidade níveis elevados de glicose no 

sangue (6,7). 

    A realização do diagnóstico de insuli-

noma vai basear-se tanto na história clínica do 

animal, sendo essa compatível com sintomas de 

hipoglicemia, antes citados, buscando sempre a 

relação de piora dos sinais após exercícios ou 

alimentação, momentos em que a secreção de 

insulina é estimulada; quanto na realização de 

exames laboratoriais e de imagem (invasivos ou 

não), para busca da relação entre glice-

mia/insulina e de massas pancreáticas ou metas-

táticas, compatíveis com insulinomas. No caso da 

análise da relação glicemia/insulina, para que seja 

confirmada a suspeita é necessária a coleta de 

ambos após jejum de 4 a 12 horas, onde não se 

deve observar valores insulínicos de maiores que 

20 UI/ml em associação com glicemia menor que 

60 mg/dL. Por fim, para a determinação diagnós-

tica devem-se excluir diagnósticos diferenciais 

como o hipoadrenocorticismo e a sepse (1,6). 

    Quanto ao tratamento, existem as op-

ções cirúrgicas e medicamentosas, sendo a cirur-

gia, em geral, a terapêutica de eleição em casos 

menos graves, gerando uma sobrevida maior do 

que a proporcionada pelo tratamento com medi-

camentos, que, por sua vez fica reservada aos 

casos de menor expectativa de vida após o diag-

nóstico, visando, principalmente a melhoria da 

qualidade de vida. A opção pela cirurgia envolve 

o procedimento de pancreatectomia parcial asso-

ciada a retirada de nódulos linfáticos primários e 

medicações de suporte. A outra opção terapêuti-

ca utiliza medidas que vão desde o controle die-

tético e limitação de exercícios físicos à utilização 

de glicocorticóides, como a prednisona. Por fim, 

existe a opção de quimioterapia com a utilização 

de estreptozocina em 5 sessões e com intervalos 

de 3 semanas (1,2,6). 

Esse trabalho, então, objetivou apresentar 

o diagnóstico e o tratamento clínico de insulino-

ma em um canino. 

 

Relato de Caso 
 

Foi atendido um cão macho, da raça Bo-

xer, de sete anos, que apresentou um episódio de 

convulsão recém ocorrido, associado a fraqueza 

de membros posteriores há dois meses, progre-

dindo para membros anteriores recentemente e 

fadiga. Durante exame físico o animal apresentou 

temperatura retal de 40,2ºC e hipoglicemia pós-

prandial dosando 24mg/dL em glicosímetro. O 



Carvalho DC; Dos Santos BA; Jaconi GIF 

Arq. Bras. de Saúde Integrada. 2020; 1(1): 52-55 
54 

 

animal não apresentou alterações em hemogra-

ma e bioquímicos (ALT, FA, Creatinina e Ureia). O 

diagnóstico sugestivo foi atestado por ultrasso-

nografia abdominal, onde foram encontradas 

áreas hipoecogênicas e a presença de massas 

nodulares irregulares em baço, fígado e pâncreas, 

além de linfonodos junto ao tronco celíaco au-

mentados e com ecogenicidade reduzida, sendo 

estes achados fortemente indicativos de insuli-

noma. 

Durante internação o canino fez uso de 

glicocorticoides, intravenoso (dexametasona) e 

via oral (prednisolona), com intuito de estimular a 

resistência insulínica; bolus lento de glicose intra-

venoso diluído em solução fisiológica a cada seis 

horas e ração hipercalórica ad libitum. Os valores 

de glicemia variaram entre 24 a 160 mg/dL, se 

mantendo, na maioria das medições, abaixo de 

60mg/dL. A temperatura retal manteve-se dentro 

dos valores de referência e não houveram episó-

dios de convulsão.  

O paciente teve alta e permaneceu utili-

zando corticosteróides (prednisolona), associan-

do ao tratamento um protetor gástrico (omepra-

zol), um antineoplásico (fosfato de toceranib) e 

alimentação hipercalórica. O animal apresentou 

significativa melhora, sem novos eventos de con-

vulsões e manteve-se com a glicemia dentro dos 

valores mínimos de referência, verificada através 

do controle diário. 

 

Discussão 

O prognóstico a longo prazo para cães e 

gatos com insulinoma é reservado. O tamanho do 

tumor, a presença de metástase e a boa vontade 

do proprietário em tratar intensivamente pare-

cem influenciar o tempo de sobrevida.  O tempo 

de sobrevida relatado é maior em cães incialmen-

te submetidos ao tratamento cirúrgico (tempo de 

sobrevida médio [TSM] de 381 dias) em compara-

ção com aqueles submetidos exclusivamente ao 

tratamento medicamentoso (TSM de 74 dias) (8). 

Relata-se que os gatos apresentam TSM, 

de aproximadamente, 6,5 meses, com variação 

de 0 a 18 meses (9). Além de refeições hipercalóri-

cas frequentes e uso de glicocorticoides, pacien-

tes com hipoglicemia persistente podem fazer 

uso de outros medicamentos tais como o diazóxi-

do, um fármaco anti-hipertensivo. O diazóxido 

inibe a secreção de insulina pelas células beta, 

exacerba a glicogenólise e a gliconeogênese he-

pática e inibe a absorção de glicose pelos tecidos 

periféricos (10).  

O uso de quimioterápicos ainda não foi 

muito bem elucidado, sendo relatado o uso de 

estreptozotocina e tendo como efeito adverso 

nefrotoxicidade. Em relatos iniciais em dois cães, 

comenta-se que a injeção de bolus de estreptozo-

tocina provocou insuficiência renal aguda fatal(11). 

No entanto, um estudo mais recente mostrou 

que podem ser administradas várias doses de 

estreptozotocina seguramente em cães com insu-

linoma quando se utiliza protocolo de diurese 

salina agressiva antes e após a infusão do quimio-

terápico (11). 
 

Conclusão 

Portanto, decorrente dos fatos observa-

dos, pode-se concluir que, diversos fatores preci-

sam ser observados diante da escolha de um tra-

tamento cirúrgico ou exclusivamente medica-

mentoso para o paciente com insulinoma, e nota-

se que, em alguns casos como no relatado acima, 

a realização de um tratamento clínico de êxito é 

possível, objetivando qualidade de vida, evitando 

ou postergando o tratamento cirúrgico, o qual 

nestes casos é invasivo e tem um prognóstico 

reservado. 
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Resumo 

A influenza é uma doença infecciosa aguda, de origem viral, de fácil disseminação e de distribuição global. Tem 

como agente etiológico o Myxovirus influenzae, ou vírus influenza que sofre mutações frequentemente, o que 

acarreta maior vulnerabilidade da população e maior possibilidade de epidemias ou pandemias. A morbidade 

citada pode apresentar desde quadro clinico autolimitado, sem grandes repercussões, até quadro de pneumo-

nia grave, que podem evoluir a óbito. O objetivo do estudo é traçar o perfil epidemiológico da doença no Brasil 

através de um estudo descritivo transversal, por meio de dados do Departamento de Informática do SUS (DA-

TASUS). Os dados são referentes à morbidade hospitalar por influenza no Brasil, durante o período de janeiro 

de 2009 até dezembro de 2019, levando em consideração o acometimento por regiões, mortalidade da doença, 

incidência por faixa etária e por sexo e a morbidade da doença relacionando-a ao tempo de permanência na 

unidade de saúde. 
Palavras-chave: Vírus da influenza A; Doença infecciosa; Perfil epidemiológico. 

 

Abstract 

Influenza is an acute infectious disease, of viral origin, easy to spread and globally distributed. Its etiologic 

agent is Myxovirus influenzae, or influenza virus that mutates frequently, which causes greater vulnerability of 

the population and greater possibility of epidemics or pandemics. The aforementioned morbidity can range 

from a self-limited clinical picture, without major repercussions, to a picture of severe pneumonia, which can 

progress to death. The objective of the study is to trace the epidemiological profile of the disease in Brazil 

through a cross-sectional descriptive study, using data from the SUS Department of Informatics (DATASUS). 

The data refer to hospital morbidity due to influenza in Brazil, from January 2009 to December 2019, taking 

into account the involvement by regions, mortality from the disease, incidence by age group and sex and the 

disease morbidity relating the length of stay in the health unit. 
Keywords: Influenza A virus; Infectious disease; Epidemiological profile. 
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Introdução 

A influenza é uma doença infecciosa agu-

da, de origem viral que acomete o trato respira-

tório, de elevada transmissibilidade e distribuição 

global. Tem como agente etiológico o Myxovirus 

influenzae, ou vírus influenza, que subdividem-se 

nos tipos A, B e C, sendo que apenas o tipo A e B 

têm relevância clínica em humanos (1). Esses vírus 

sofrem várias mutações, que levam a maior pos-

sibilidade de epidemias ou pandemias em virtude 

da suscetibilidade das populações aos novos sub-

tipos. (2). Levando em consideração a doença es-

tudada e a sua história podemos citar quatro 

grandes pandemias no século XX: 1918, 1957- 58, 

1967-68 e 2009 (3). 

A pandemia de 1918 teve grande impacto 

em todo o mundo, com estimativa de 50% da 

população mundial infectada e de 30 milhões de 

óbitos, conhecida como ― Gripe Espanhola (4). A 

segunda pandemia de influenza em 1957-58, a 

―Gripe Asiática, foi responsável por aproxima-

damente um milhão de óbitos em todo o mundo 

e maior repercussão em idosos. E a de 1968, a 

"Gripe de Hong-Kong" (H3N2), responsável por 

cerca de um milhão de óbitos, e semelhante à de 

1957, acometeu a população de faixas etárias 

mais elevadas. E em abril de 2009, foi decretada 

pandemia provocada pelo novo vírus da Influenza 

A(H1N1), presente em mais de 170 países, o que 

colocou em alerta a Saúde Pública mundial (5). 

Devido às epidemias anuais de gripe e ao 

risco de novas pandemias, o monitoramento epi-

demiológico do vírus influenza tornou-se extre-

mamente relevante, tendo uma rede de vigilância 

epidemiológica da gripe coordenada pela Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS), com o objetivo 

de formalizar a composição da vacina, para que 

se obtenha a formulação adequada para a próxi-

ma temporada de gripe, devendo ser realizada 

anualmente pelas mutações do vírus (6). 

Na maioria das vezes a doença tem qua-

dro clínico inespecífico, com evolução clínica be-

nigna e autolimitada, mas pode ter acometimen-

to pulmonar grave, principalmente em grupos de 

risco para complicações da influenza. 

Levando em vista o perfil epidemiológico 

da influenza se faz necessário uma avaliação cui-

dadosa dos grupos de risco e dos grupos de maior 

incidência da mesma para prevenir a doença e 

suas complicações, que podem evoluir até ao 

óbito em casos mais grave (7). 

 

Metodologia 
 

Foi realizado um estudo descritivo trans-

versal, com abordagem documental, realizado 

por meio de dados secundários coletados no De-

partamento de Informática do SUS (DATASUS).  

Os dados são referentes à morbidade 

hospitalar por influenza durante os anos de 2009 

a 2019 no Brasil. 

Foram abordados o período de janeiro de 

2009 até dezembro de 2019 e nesse período cole-

tou-se e analisou-se dados de acometimento por 

regiões, mortalidade da doença nessas regiões e 

no país, incidência por faixa etária e por sexo e a 

morbidade da doença relacionando-a ao tempo 

de permanência do paciente internado na unida-

de de saúde em que foi atendido. 

 

Resultados e Discussão 

Através da análise dos dados coletados no 

estudo, pelo DATASUS, houveram 283.108 inter-

nações por influenza no Brasil de 2009 a 2019, e 

3,52% desses casos evoluíram para óbito. 

A região Nordeste (42,73%) teve a maior 

incidência do número de internações por influen-

za, seguida pelas regiões Sul (23,64%), Sudeste 

(18,31%), Norte (9,78%) e Centro-Oeste (5,52%). 

E em relação a quantidade de óbitos, a região Sul 

foi a mais representativa, correspondendo a 

31,89% dos casos, seguida pela região Nordeste, 

responsável por 30,46% dos óbitos no Brasil. Con-

siderando-se a evolução dos casos de internação 

para óbitos a região que teve maior taxa de paci-

entes internados que evoluíram para óbitos foi o 

Sudeste (5,44%), seguido pelo Sul (4,76%), Nor-
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deste (2,51%), Norte (1,35%) e Centro-Oeste 

(0,83%). 

Com relação à faixa etária, notou-se que 

as idades mais acometidas pela doença e que 

necessitam de internação foram pacientes entre 

1 a 4 anos de idade, correspondendo a 17,54% 

dos casos, seguidos de maiores de 80 anos 

(10,15%), e em terceiro lugar, menores de 1 ano 

(9,92%). Em relação à análise da faixa etária des-

ses pacientes pela pesquisa realizada observou-se 

que 12,53% da população internada por influenza 

da região sudeste tinha mais de 80 anos, contra 

10,83% da região Sul, 10,17% da região Nordeste, 

7,73% da região Centro-Oeste e 5,35% da região 

Norte. 

Na região Sul houve elevado número de 

óbitos e na região Sudeste elevado índice de mor-

talidade, principalmente relacionados à quanti-

dade de idosos acometidos nessas regiões, sendo 

que esses resultados podem ser explicados e me-

lhor esclarecidos quando se analisa a quantidade 

percentual de pessoas com mais de 80 anos in-

ternadas nessas regiões, que são bem maiores 

que nas outras regiões e por isso devem ser anali-

sados proporcionalmente, levando em conta que 

isso é um fator que favorece para que esses índi-

ces relacionados à mortalidade da doença sejam 

mais elevados. 

Verificou-se que no país o sexo feminino é 

mais acometido que o sexo masculino, mas com 

alterações de incidência a depender das regiões, 

e com um percentual bem próximo. Levando em 

consideração a percentagem de 50,57% do sexo 

feminino, contra a de 49,43% do sexo masculino, 

e a quantidade populacional de homens e mulhe-

res por região, percebemos que não é possível 

estabelecer uma relação direta do sexo com o 

acometimento da morbidade. 

O tempo de permanência na unidade hos-

pitalar foi maior para pacientes internados com 

mais de 80 anos. E a mortalidade da doença tam-

bém evidenciou-se maior para os pacientes inter-

nados com essa faixa etária, sendo 39,47% dos 

óbitos em pacientes internados por influenza no 

Brasil. 

 

Conclusão 

Pela análise dos dados coletados houve-

ram 283.108 internações por influenza no Brasil, 

de 2009 até 2019, com mortalidade de 3,52%. No 

estudo verificaram-se alguns grupos de risco: 

entre eles a idade entre 1 a 4 anos, pela alta inci-

dência da doença, e maiores de 80 anos, tanto 

pela incidência, quanto pela quantidade de óbitos 

relacionados à influenza nessa faixa etária, os 

doentes da região Sul pelo elevado número de 

óbitos e da região Sudeste pelo elevado índice de 

mortalidade. E em relação ao sexo não conside-

ramos o sexo feminino como fator de risco pela 

proximidade dos valores e pelas alterações regio-

nais quanto o sexo mais acometido. 

Levando em vista o acometimento da in-

fluenza se faz necessário uma avaliação cuidado-

sa dos grupos de risco e dos grupos de maior in-

cidência da mesma, traçando um perfil epidemio-

lógico com o objetivo de possibilitar a prevenção 

da doença, utilizando-se desse perfil para ações 

de vacinação, orientação e educação da popula-

ção, juntamente com os objetivos de evitar com-

plicações, permitir um melhor prognóstico quan-

do o paciente for diagnosticado e atuar para con-

ter as epidemias e possíveis pandemias. 
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Introdução 

O exercício físico de leve ou moderada in-

tensidade, estruturado, planejado, repetitivo e 

realizado regularmente é capaz de melhorar apti-

dão cardiorrespiratória, composição corporal, 

força muscular e prevenir doenças ateroscleróti-

cas em indivíduos. 

Dessa forma, o objetivo do trabalho atual 

é reconhecer a associação entre a realização de 

exercícios físicos e a ocorrência de alterações 

cardiorrespiratórias. 

 

Metodologia 
 

Revisão sistemática da literatura. Os arti-

gos foram selecionados na base de dados Pub-

Med. Os descritores utilizados foram “cardiores-

piratorychanges AND exercise”. Os filtros aplica-

dos foram: 5years, humans. Foram selecionados 

23 dos 439 artigos encontrados e foram excluídos 

os repetidos e que não se enquadraram ao tema. 

 

Resultados e Discussão 

A insuficiência cardíaca está associada a 

diversas anormalidades do músculo esquelético 

entre elas a massa magra reduzida e a porcenta-

gem da fibra oxidativa, de tal forma que grandes 

e pequenos exercícios induziram adaptações fa-

voráveis na morfologia e função desse músculo.  

Uma melhoria nos níveis de aptidão cardi-

orrespiratória (CRF) em resposta ao treinamento 

de curto prazo está associada a níveis mais altos 

de CRF no seguimento de 10 anos. O período 

agudo de exercício constitui abordagem alterna-

tiva para o tratamento de TDAH.  

Altos níveis de atividade física desempe-

nham melhoria na qualidade de vida e de sinto-

mas como disfunção sexual, dor crônica e perda 

óssea. Programas de treino possibilitaram o au-

mento significativo do pico de VO2 absoluto e 

relativo, a redução do índice da massa corporal, 

da massa gorda e do peso, além da redução signi-

ficativa da frequência cardíaca e da razão entre 

baixa e alta freqüência.  

Nas mulheres, o índice de androgênio é 

significativamente associado ao VO2 basal 

máx./Kg de peso.  Na pós- menopausa, o uso de 

estradiol torna o exercício mais benéfico na fun-

ção endotelial. 

 

Conclusão 

Evidencia-se que o exercício físico traz be-
nefícios ao metabolismo humano de forma holís-
tica. Aumento da massa magra, redução de gor-
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dura, maior capacidade utilização de oxigênio 
durante as atividades, melhor capacidade de con-
centração, e redução nos fatores associados à dor 
e perda óssea. Além disso, está relacionado com 
a manutenção das taxas hormonais basais. O pre-
sente estudo reitera a importância do exercício 
físico e sua utilização nas políticas de promoção 
da saúde pública. 
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Resumo 

O termo doença ulcerosa péptica (DUP) é utilizado para indicar uma doença caracterizada por lesões na mucosa 

gástrica e/ou duodenal relacionadas à acidez, podendo acometer camadas mais profundas. Esta doença representa a 

principal etiologia do Abdome Agudo Perfurativo, a terceira principal causa de abdome agudo (atrás do inflamatório 

e obstrutivo) e apresentando uma mortalidade estimada de 10%. Possuindo uma patogênese multidimensional, 

quadro clínico diverso e um arsenal terapêutico amplo faz-se necessário que todos os profissionais médicos possuam 

o conhecimento adequado para conduzirem tais situações. 

Palavras-chave: Doença ulcerosa péptica; Fisiopatologia; Diagnóstico; Tratamento. 

 

Abstract 

The term peptic ulcer disease (PUD) is used to indicate a disease characterized by lesions in the gastric and/or duo-

denal mucosa related to acidity, which may affect deeper layers. This disease represents the main etiology of acute 

perforating abdomen, the third main cause of acute abdomen (behind the inflammatory and obstructive) and pre-

senting an estimated mortality of 10%. Having a multidimensional pathogenesis, a wide clinical picture and a vast 

therapeutic arsenal, it is necessary that all medical professionals have the appropriate knowledge to manage such 

situations. 

Keywords: Peptic ulcer disease; Pathophysiology; Diagnosis; Treatment. 

 

Introdução 

O termo doença ulcerosa péptica (DUP) é 

utilizado para indicar uma doença caracterizada 

por lesões na mucosa gástrica e/ou duodenal 

relacionadas à acidez, podendo acometer cama-

das mais profundas (1).  

Estabelecer uma incidência precisa para a 

DUP na população geral é fundamental para 

quantificar o impacto na saúde pública acerca dos 

fatores de risco e das intervenções preventivas (2). 

Infelizmente, a incidência estimada varia bastante 

na literatura médica. Em uma revisão sistemática, 

publicada em 2011, que contemplava 31 estudos 

a incidência das DUP não complicadas foi de 

aproximadamente um caso para cada 1000 pes-

soas durante o ano na população em geral. A in-

cidência das DUP complicadas (perfuração, obs-

trução ou sangramento) foi de 0,7 casos a cada 

1000 pessoas durante o ano (2,3). 

Por fim, cabe ressaltar a importância do 

estudo das doenças ulcerosas pépticas no contex-

to cirúrgico, pois esta doença representa a princi-

pal etiologia do Abdome Agudo Perfurativo 

(Quadro 1), a terceira principal causa de abdome 

agudo (atrás do inflamatório e obstrutivo) e apre-

sentando uma mortalidade estimada de 10%. 
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Sendo o estômago e o duodeno órgãos ocos, 

quando há a perfuração, o ar intraluminal se dis-

persa pela cavidade abdominal. Esta dispersão de 

ar pela cavidade é conhecida como pneumoperi-

tônio, um importante sinal semiológico e radioló-

gico (1). 

 
Quadro 1 - Definição do Abdome Agudo Perfurativo 

 
 

 
 

Definição 

Síndrome dolorosa abdominal grave, 
com caráter de urgência, sendo nor-
malmente identificado um quadro álgi-
co intenso e de início súbito, sendo a 
dor inicialmente localizada com pro-
gressão para difusa e pode ou não estar 
associado a sinais de septicemia e/ou 
choque circulatório. 

 

 
 

Fisiopatologia 

A peritonite generalizada (que provoca 
a dor difusa) possui ou origem química 
(devido ao extravasamento de secre-
ções digestivas, como o ácido estoma-
cal) ou origem infecciosa (por conta da 
multiplicação bacteriana). 

 

 Com base nisso, o trabalho atual busca 

explorar na literatura – por meio de uma revisão 

narrativa – analisar os principais aspectos relaci-

onados à doença ulcerosa péptica. 

  

Metodologia 
 

Revisões narrativas são publicações am-

plas apropriadas para descrever e discutir o de-

senvolvimento ou o “estado da arte” de um de-

terminado assunto, sob o ponto de vista teórico 

ou contextual. Constituem, basicamente, de aná-

lise da literatura publicada em livros, artigos de 

revistas impressas e ou eletrônicas, na interpre-

tação e análise critica pessoal do autor. Essa ca-

tegoria de artigos tem papel fundamental para a 

educação continuada, pois permitem ao leitor 

adquirir e atualizar o conhecimento sobre uma 

temática especifica em curto espaço de tem-

po(4,5). 

Este trabalho consiste, portanto, de uma 

revisão da literatura narrativa sobre os diversos 

aspectos que permeiam o tema: Doença Ulcerosa 

Péptica. Foram realizadas buscas de artigos a res-

peito do tema citado nas bases de dados Medline 

e SciElo, em janeiro a maio de 2020,  utilizando os 

descritores: “doença ulcerosa péptica”, “fisiopa-

tologia”, ‘’quadro clínico’’, “diagnóstico” e “tra-

tamento’’, tanto em português quanto em inglês, 

em diferentes combinações, sendo incluídos os 

estudos que abordassem de forma suficiente os 

aspectos relevantes acerca do tema supracitado. 

 

Resultados e Discussão 

 

Fisiopatologia 

A compreensão histológica e fisiológica do 

estômago é fundamental para entendermos a 

fisiopatologia das úlceras pépticas. No estômago, 

há a presença de inúmeras células, dentre as 

quais, vamos abordar principalmente cinco: célu-

las parietais, responsáveis pela secreção do ácido 

clorídrico e fator intrínseco; endócrinas, respon-

sáveis pela secreção de muco; células principais, 

que secretam pepsinogênio; as células G, produ-

tores de gastrina e células D, produtoras de so-

matostatina (1,6). 

Diversos fatores influenciam a célula pari-

etal a secretar ácido e o estudo desses fatores 

permitiu o desenvolvimento de terapêuticas es-

pecíficas.  A acetilcolina (oriunda do nervo vago), 

gastrina (secretada pelas células G) e a histamina 

(secretada pelas células enterocromafim simile) 

estimulam a produção o de ácido. A queda no pH 

intraluminal se difunde e estimula a célula D, que 

possui ação inibitória sobre a celular G. Dessa 

forma, há um eficiente mecanismo de autorregu-

lação (6) (Figura 1).  

Classicamente acreditava-se que o au-

mento da secreção de ácidos e os hábitos alimen-

tares representassem a principal causa de DUP. 

Porém, com maiores estudos acerca do Helico-

bacter pylori (H. pylori) e dos anti-inflamatórios 

não esteroidais (AINES), essa percepção foi am-

pliada. Atualmente entende-se a doença ulcerosa 

péptica como uma condição multifatorial, ocasio-

nada pelo desequilíbrio entre fatores agressores 

(pepsina, ácido clorídrico, uso de AINEs, H. pylori, 
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cigarro), protetores (muco, bicarbonato, regene-

ração epitelial, fluxo sanguíneo) e reparadores 

(angiogênese, proliferação celular, reconstituição 

epitelial e fatores de crescimento) (1,6-8). 

Figura 1 - Fatores que estimulam e inibem a secreção de 

ácido clorídrico pela célula parietal gástrica. Abreviações: 

Célula enterocromafim simile (ECL); Ácido clorídrico (HCl); 

Histamina (H2). Bloqueadores H2, atropina e inibidor de 

bomba de prótons são exemplos de medicações utilizadas 

para diminuir a acidez. 

Fonte: Confeccionado pelos próprios autores. 

 

Fatores de Risco 

 Dentre os fatores de risco para esta doen-

ça, podemos destacar como os principais: a infec-

ção pelo Helicobacter pylori (H. pylori) e o uso de 

medicações anti-inflamatórias não estereoidais 

(AINES) (1,3,7,9,10). Esses dois fatores permitem 

uma reflexão interessante. Após a descoberta do 

H. pylori – fato que rendeu um prêmio Nobel pa-

ra Robin Warren e Barry Marshall (11) - houve uma 

mudança completa compreensão da fisiopatolo-

gia da DUP e na terapêutica proposta (1 3,8,10-12). 

Com o início das terapias focadas na erradicação 

do micro-organismo, houve uma considerável 

diminuição na prevalência da doença, porém as 

taxas de DUP complicada (perfuração, sangra-

mento ou obstrução) não acompanharam essa 

diminuição – principalmente em pacientes ido-

sos. 

 A literatura atual aponta que o uso de 

AINES aumenta em quatro vezes o risco de de-

senvolver a doença, além de ser um dos princi-

pais fatores relacionados ao surgimento de com-

plicações (13-15). 

 O tabagismo é um fator de risco relacio-

nado tanto com as úlceras não complicadas quan-

to as complicadas, sendo o risco diretamente 

proporcional à carga tabágica do individuo (mul-

tiplicação do número de maços fumados por dia 

pelo número de anos de tabagismo) (3,7,10,16-19). 

Estima-se que uma população de tabagistas e ex-

tabagistas possui duas vezes a prevalência de 

DUP quando comparada com uma população de 

não tabagistas (17). Acredita-se que o hábito de 

fumar possui capacidade inibidora na secreção de 

bicarbonato estomacal (1). 

 O consumo de álcool também é um im-

portante fator de risco, pois o álcool em altas 

doses é lesivo a mucosa gástrica (1,3,7,10,16-19). O 

consumo exacerbado de bebidas alcóolicas está 

associado a diversos sintomas dolorosos no trato 

gastrointestinal, não sendo exclusivamente asso-

ciado às úlceras (7,10,11). Em um estudo populacio-

nal realizado por ANDERSEN e colaboradores, nos 

anos 2000, foi identificado que a ingestão exces-

siva de álcool (no caso do estudo foi utilizado o 

parâmetro de 42 drinques por semana) aumenta-

va o risco de sangramento da úlcera em quatro 

vezes quando comparado com nenhuma ingestão 

alcóolica (19). 

Diversos fatores genéticos estão associa-

dos tanto com a infecção pelo H. pylori quanto 

com o desenvolvimento das úlceras em si (3,7). 

Os hábitos dietéticos foram levantados 

como uma hipótese importante na formação da 

lesão ulcerosa. Um grande estudo prospectivo 

com 47.806 pacientes não encontrou relação en-

tre o consumo de gorduras e a formação da le-

são(20). Apesar disso, uma dieta rica em frutas e 

verduras (fibras e minerais) está associada com 

uma menor chance de DUP (3). 

Outro fator que esta sendo estudado é o 

psicológico do paciente. Em alguns estudos pros-

pectivos, pacientes constantemente estressados 

apresentaram maior chance de desenvolvimento 
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da DUP. Além disso, alguns estudos identificaram 

que as complicações relacionadas a esta doença 

tornam-se mais prevalentes durante períodos de 

desastre natural ou catástrofes sociais (21-23). Por 

fim, não pode ser considerado apenas o evento 

estressor, mas deve ser levada em consideração a 

resposta fisiológica e psicossocial individual ao 

estresse (21,23). 

Apesar de inúmeros estudos investigando 

os fatores de risco, existem dois pontos funda-

mentais que ainda não possuem uma resposta: o 

motivo exato pelo qual alguns pacientes compli-

cam as úlceras e outros não e a contribuição de 

cada fator de risco para a formação da úlcera e 

sua complicação (1). 

 

Etiologias 

 Embora a doença ulcerosa péptica seja 

multifatorial, várias etiologias estão bem estabe-

lecidas, tais como a infecção pelo H. pylori e o uso 

crônico de anti-inflamatórios não esteroides (AI-

NES). Sabe-se também que, geralmente, a produ-

ção de ácido clorídrico está aumentada em ulce-

rosos duodenais, e normal ou baixa em portado-

res de úlcera gástrica. A ocorrência disso deve-se, 

pois, diferentemente do que ocorre na mucosa 

gástrica, onde a proteção se deve à barreira mu-

cosa, os íons hidrogênio (H+) penetram facilmen-

te nas células da mucosa duodenal, levando à 

diminuição transitória do pH (24,25). 

 Quanto à influência do H. pylori, estima-se 

que 90 a 95% dos portadores de úlcera duodenal, 

e 60 a 75% dos ulcerosos pépticos estão infecta-

dos pela bactéria (6,10,26). Essa bactéria diminui a 

disponibilidade endógena de prostaglandinas e 

do fator de crescimento epitelial, reduzindo a 

defesa da mucosa, além de aumentar a produção 

dos fatores agressivos da mucosa gástrica e duo-

denal. 

Excluindo-se as úlceras decorrentes da in-

fecção do H. pylori, o uso de AINEs é considerado 

a causa mais frequente de úlceras. A patogênese 

da lesão induzida por AINEs baseia-se na supres-

são da síntese de prostaglandinas, que estimulam 

a produção de muco e bicarbonato pelas células 

epiteliais regulam o fluxo sanguíneo (3,13,23). 

Algumas causas menos comuns de úlcera 

em região gastroduodenal (não necessariamente 

doença ulcerosa péptica) incluem: síndrome de 

Zollinger-Ellison ou gastrinoma (secreção excessi-

va de gastrina), mastocitose sistêmica, pâncreas 

anular, doença de Crohn, infecção gástrica por 

outras espécies de Helicobacter (como o Helico-

bacter suis), gastroduodenite eosinofílica, úlcera 

de Cameron (úlceras gástricas no saco de hérnia 

hiatal), isquemia de anastomose em pós-

operatório de procedimentos gástricos (antrec-

tomias ou by-pass gástrico em Y-de-Roux), decor-

rentes de insuficiência vascular (por uso de crack 

ou cocaína, por exemplo) e idiopáticas (1,8,26,27). 

 

Quadro Clínico 

 De modo geral, a sintomatologia da DUP é 

inespecífica e com apresentação clínica diversa. A 

maior parte dos pacientes apresenta-se de forma 

assintomática (cerca de 70% dos pacientes). 

Quando há sintomatologia, pode ser relatado 

indigestão, plenitude pós-prandial, náuseas, vô-

mitos e dor abdominal. Acerca da dor, ela é o 

sintoma mais prevalente e pode ser descrita co-

mo ‘’desconforto’’ ou em queimação pelo pacien-

te (7, 28-31). Em uma revisão sistemática, realizada 

em 2010, BARKUN e LEONTIADIS encontraram 

que cerca de 80% dos pacientes com diagnóstico 

à endoscopia de úlcera péptica relatavam dor 

epigástrica (31). 

 Podemos ainda dividir a DUP em úlcera 

duodenal (UD) e úlcera gástrica (UG). A UD é mais 

prevalente que a UG, estando geralmente locali-

zada nas porções proximais do duodeno, enquan-

to a UG costuma seguir a curvatura menor do 

estômago. Em 1965 Johnson buscou estudar a 

relação entre a posição das úlceras e a secreção 

aumentada/diminuída de ácido (Figura 2) (1). 
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Figura 2 - Classificação de Johnson. (A) é o tipo I, represen-

tando cerca de 60% a 70% dos casos de DUP e está associa-

do à normo/hipocloridria. (B) tipo II, representando cerca 

de 15% dos casos e está associado a hipercloridria. (C) tipo 

III, representa 20% e está associada à hipercloridria. (D) tipo 

IV, bastante rara e está associada à normo/hipocloridria. A 

utilização desta classificação torna-se especialmente útil 

quando há a identificação de uma úlcera que não acompa-

nha a curvatura menor do estômago, pois pode ser uma 

neoplasia gástrica classificação Borrmann II (aspecto ulce-

rado).  

Fonte: Lima, Lima Neto, De Mesquita Júnior, 2020. Imagem 

utilizada com permissão dos autores. 

 

Apesar de ser raro, na literatura há relatos 

de úlcera péptica no esôfago e no divertículo de 

meckel (anomalia congênita mais comum do tra-

to gastrointestinal) (28). 

 A sintomatologia da UG é em ‘’quatro 

tempos’’: (1) sem dor, (2) há a alimentação, (3) 

surgimento da dor e (4) desaparecimento a dor. 

Enquanto a da UD é em ‘’três tempos’’: (1) inci-

almente há dor, (2) há a alimentação e (3) após a 

alimentação há diminuição da dor. Além disso, o 

paciente pode apresentar dor noturna (entre 23h 

e 2h da madrugada) que pode até acordá-lo (co-

nhecido como clocking), pois esse horário é 

quando o padrão circadiano de secreção ácida é 

máximo (1,28,29). 

 As principais complicações relacionadas à 

DUP são a perfuração, o sangramento e a obstru-

ção. Apesar da importante participação da doen-

ça ulcerosa péptica como principal etiologia do 

abdome agudo perfurativo, o sangramento é a 

complicação mais comum, em sua maioria asso-

ciada às UD e representa 80% a 90% das causas 

de hemorragia digestiva alta não varicosa. Paci-

entes com sangramento da úlcera péptica podem 

apresentar náusea, hematêmese ou mele-

na(1,6,29,32). 

 Existem alguns sinais de alerta (red flags) 

para a presença de uma doença mais grave: início 

dos sintomas após 55 anos de idade, disfagia pro-

gressiva, vômitos persistentes ou recorrentes, 

perda de peso ou anorexia, histórico familiar de 

neoplasia gástrica e anemia. A presença desses 

sinais é sugestiva de câncer gástrico (28). 

 

Métodos Diagnósticos 

 O diagnóstico de DUP deve ser levado em 

consideração quando o paciente relata sintomas 

dispépticos e relata uso de AINEs e histórico de 

infecção de H. pylori. Dependendo do quadro 

álgico do paciente pode-se suspeitar de úlcera 

gástrica ou úlcera duodenal, porém o exame físi-

co e a anamnese não possuem uma sensibilidade 

e especificidade elevada (1,7,29). A maioria das DUP 

não complicadas não possui alterações nos exa-

mes laboratoriais (28). 

 A Endoscopia Digestiva Alta (EDA) é o 

padrão ouro para diagnóstico de DUP (7,8,10,28,29). A 

sensibilidade da EDA na detecção de lesões gas-

troduodenais é cerca de 90%, porém varia com 

base no local da úlcera e na experiência do en-

doscopista. Este exame permite confirmar o di-

agnóstico e determinar a etiologia. A biópsia esta 

indicada em casos de úlceras com aparências ma-

lignas: massa ulcerada protrusa no lúmen e alte-

ração nas margens de úlceras (salientes, irregula-

res ou espessadas). Caso seja a biópsia esteja 

indicada, devem ser coletadas amostras de todos 

os quatro quadrantes da úlcera e em áreas não 

necróticas (29). 

A utilização da EDA é aconselhável em pa-

cientes idosos com sintomas dispépticos, pacien-

tes com sinais de alerta (red flags) e em pacientes 
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com sintomas que não cessaram após terapia 

inicial durante 4-8 semanas (28,29). 

Uma forma importante de estratificação 

das úlceras pépticas é classificando-as endoscopi-

camente com base no seu ciclo evolutivo utilizan-

do a classificação de Sakita: ativo (Active), cicatri-

zação (Healing) e cicatriz (Scar) (Quadro 2) (33,34). 

 
Quadro 2 – Classificação de Sakita 

Fases Descrição 

A1 A lesão geralmente tem bordas planas e nítidas, 

fundo com fibrina e por vezes restos necróticos. 

A2 As bordas tornam-se bem definidas, às vezes 

elevadas, tomando forma mais nítida, fundo 

com fibrina espessa e clara. 

H1 A fibrina torna-se mais tênue, inicia-se discreta 

convergência de pregas, com hiperemia margi-

nal. 

H2 Notam-se ilhas de tecido de regeneração, com 

convergência nítida de pregas e intensa hipe-

remia marginal. 

S1 Inicia-se a formação de uma cicatriz vermelha 

com reação inflamatória adjacente residual. 

S2 Resolução do quadro com formação de cicatriz 

branca, com retração adjacente variável. 

 

Outra classificação endoscópica importan-

te é a classificação de Forrest que relaciona as 

úlceras com o estágio de sangramento (Quadro 

3). 

 
Quadro 3 – Classificação de Forrest 

 Tipo Descrição 

I – Hemorragia 

Ativa 

Forrest IA Hemorragia em jato. 

Forrest IB Hemorragia ‘’babando’’. 

 

II – Hemorragia 

Recente 

Forrest IIA Coto vascular visível. 

Forrest IIB Coágulo aderido. 

Forrest IIC Cobertura plana de he-

matina. 

III – Sem 

sangramento 

 

Forrest III 

Sem sinais de sangra-

mentos e base clara ou 

com fibrina. 

  

Ainda no contexto de diagnóstico, deve-

mos enfatizar a Helicobacter pylori. A H. pylori é 

uma bactéria gram-negativa, espiralada, com 

formato em bastonete que exibe múltiplos flage-

los, em hélice, permitindo sua alta mobilidade. A 

bactéria coloniza a mucosa do estômago e está 

relacionada com diversos distúrbios gástricos: 

gastrite aguda, gastrite crônica, úlcera péptica, 

adenocarcinoma gástrico e linfomas, principal-

mente o linfoma do tecido linfoide associado a 

mucosa. Sua sobrevivência no meio ácido do es-

tômago ocasiona em reações inflamatórias que 

perduram por toda a vida, se não for erradica-

da(1,12). 

 Em sua patogênese, há dois principais 

fatores relacionados à bem-sucedida infecção: a 

resistência ao ácido clorídrico e a adesão à muco-

sa gástrica. A produção da urease (enzima que 

atua como receptor de íons H+ e promove a hi-

drólise da ureia normalmente presente na com-

posição do suco gástrico e ocasionam na produ-

ção de amônia e bicarbonato) e a adaptação ge-

nética (atualmente, diversas cepas diferentes já 

foram identificadas e acredita-se que essa varia-

ção explica os variados fatores de virulência) são 

as características que permitem este micro-

organismo resistir ao meio hostil gástrico (1,12,35). 

Após a colonização, há uma resposta inflamatória 

e imune no local, sendo caracterizada pela infil-

tração de neutrófilos, monócitos e plasmócitos, 

havendo aumento da liberação de citocinas pró-

inflamatórias. Com o aumento do fator de necro-

se tumoral alfa (TNF), que é um importante inibi-

dor da secreção gástrica, é desencadeado um 

processo de inflamação da mucosa gástrica (1,36). 

Essas respostas inflamatórias agravam as 

lesões degenerativas do epitélio causadas pela 

bactéria e exercem um papel inibitório na elimi-

nação da mesma. Com esse agravamento das 

lesões, há uma predisposição ao aumento na libe-

ração do ácido gástrico mediado pela gastrina, 

ocasionando em gastrite crônica superficial. É 

importante ressaltar que nem todos os indivíduos 

infectados apresentam sintomatologia, sendo 

que a maioria apresenta-se assintomáticos. 

Quando abordado a esfera dos pacientes sinto-
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máticos, a gastrite (tanto crônica quanto aguda) é 

o quadro clínico aparente mais comum (1,12). 

Há duas modalidades diagnósticas desta 

bactéria: o método invasivo (endoscópico) e o 

método não invasivo (não endoscópico) (6,37).  

Por meio do método invasivo (endoscópi-

co) podemos visualizar diretamente a mucosa 

gástrica, porém essa análise visual não é plena-

mente confiável. Dessa forma, biópsias são reali-

zadas buscando chegar a uma conclusão diagnós-

tica. Destacaremos nesse artigo três testes: histo-

lógico, cultura e teste rápido da uréase (12). 

- Teste Rápido de Urease (TRU): neste 

exame é realizada a coleta do material da mucosa 

do antro gástrico e a colocação deste em um 

frasco contendo ureia e um indicador de PH. Na 

presença da bactéria, há a hidrólise da ureia e a 

formação de CO2 e amônia, aumentando o PH. 

Quando esta mudança ocorre em até 24 horas 

este teste é considerado positivo. Além de ser um 

teste extremamente rápido e com o custo baixo, 

este exame apresenta 90-98% tanto de sensibili-

dade quanto de especificidade (1,6,12,36). 

- Histológico: realizado a partir da biópsia 

de dois ou mais fragmentos do corpo e antro gás-

trico. Podem ser realizadas diversas colorações 

com diferentes propósitos. A coloração a base de 

prata (Warthin-Starry) e o método de Giemsa 

modificado permite a identificação do patógeno 

com elevado grau de sensibilidade e especificida-

de. A coloração de hematoxilina-eosina é utiliza-

da para realizar a avaliação da gastrite. Dessa 

forma, a histopatologia permite tanto a identifi-

cação do patógeno quanto o grau e padrão da 

inflamação. Este exame é considerado o padrão 

ouro no diagnóstico em diversos serviços e estu-

dos, apresentando sensibilidade e especificidade 

superior a 95% na maior parte dos estu-

dos(12,38,39). 

- Cultura: é um dos exames mais comple-

tos relacionados ao diagnóstico do H. pylori, pois 

além de apresentar um diagnóstico definitivo, 

com a correta identificação da bactéria, a cultura 

permite ainda a realização de testes de sensibili-

dade do H. pylori aos antimicrobianos. Possui 

sensibilidade variando entre 80-90% e a especifi-

cidade variando entre 95-100%. As principais 

desvantagens são o tempo necessário para o re-

sultado e o resultado ser dependente do uso de 

drogas inibidoras da bomba de prótons e antibió-

ticos (12,36). 

 Acerca dos métodos não invasivos (não 

endoscópico), abordaremos três exames: o teste 

respiratório com ureia marcada, pesquisa do an-

tígeno fecal e sorologia. 

- Teste Respiratório com Ureia Marcada: 

este teste baseia-se na coleta de amostra de ar 

expirado 30 minutos antes e 30 minutos após a 

ingestão de uma solução contendo ureia marcada 

com C14 (radioativo) ou C13 (não radioativo), 

sendo o composto com marcação por C13 mais 

utilizado. Se houver infecção pelo H. pylori, sua 

enzima urease hidrolisará a ureia em amônia e 

carbonato, desta forma, em seguida é possível 

medir a quantidade de CO2 liberado após o paci-

ente expirar em um recipiente para detectar a 

presença dos marcadores. Este teste apresenta 

uma boa especificidade e sensibilidade, além de 

ser extremamente útil para o controle da erradi-

cação da bactéria (40). 

- Sorologia: quando utilizados servem pa-

ra triagem inicial, porém exigem mais uma con-

firmação pela histopatologia e/ou cultura antes 

do tratamento. Os testes sorológicos não devem 

ser utilizados no controle de tratamento da bac-

téria, pois mesmo após a sua erradicação, o título 

tem diminuição lenta, levando até um ano para 

se tornar negativo, havendo relatos de pacientes 

com títulos positivos até 6,4 anos após erradica-

ção do H. pylori (41). 

- Pesquisa do Antígeno Fecal: consiste em 

um teste imunoenzimático qualitativo no qual 

são empregados anticorpos monoclonais anti-H. 

pylori, este pode ser analisado em qualquer labo-

ratório de análises clínicas através de equipamen-

tos adequados para interpretação da reação. É 
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especialmente relevante para crianças, levando 

ao acesso um diagnóstico seguro e também de 

baixo custo (6,42). 

 

Abordagem Terapêutica 

 A base do tratamento da úlcera péptica 

tem como objetivos: alívio dos sintomas, cicatri-

zação das lesões e prevenção de recidivas e com-

plicações (6) Para alcançar esses objetivos, deve-

se retirar os fatores estressores da mucosa (AI-

NES e tabagismo, por exemplo), utilizar fármacos 

para supressão  ácida e, caso o paciente esteja 

infectado pelo H. pylori, realizar a erradicação da 

bactéria (1). 

 Os antissecretores são os medicamentos 

de escolha para a cicatrização da úlcera, e dois 

grupos são atualmente utilizados: os bloqueado-

res do receptor H2 da histamina e os inibidores 

da bomba de prótons (IBP). As doses preconiza-

das diárias de cimetidina, ranitidina, famotidina e 

nizatidina são de 800 mg, 300 mg, 40 mg e 300 

mg, respectivamente, que podem ser administra-

das em dose única matinal ou noturna, embora, 

com maior frequência, sejam fracionadas em du-

as tomada (6,37,43). 

 As medicações da classe IBP bloqueiam 

diretamente a ATPase K+ ativada, enzima respon-

sável pela união do H+ com o Cl– no canalículo da 

célula parietal, origem do HCl. Atualmente, no 

Brasil, os medicamentos disponíveis são: omepra-

zol, lan- soprazol, pantoprazol, rabeprazol e eso-

meprazol. Estes medi- camentos possuem efi-

cácia semelhante, com cicatrização de 70% após 

2 semanas e 92 a 100% depois de 4 semanas de 

tra- tamento. A dose de IBP é de 20 mg para o 

omeprazol e o rabe- prazol, 30 mg para o lanso-

prazol e 40 mg para o pantoprazol e o esomepra-

zol. O medicamento é administrado pela manhã, 

em jejum (6,37,43). 

 Segundo o IV Consenso Brasileiro sobre a 

infecção por Helicobacter pylori, o tratamento 

padrão consiste em: Inibidor de Bomba de Pró-

tons (Omeprazol 20 mg ou Pantoprazol 40 mg) de 

12 em 12 horas, Claritromicina 500 mg de 12 em 

12 horas e Amoxicilina 1 g de 12 em 12 horas, 

todos por um período de 14 dias (1,37,43). Utiliza-

remos esse esquema medicamentoso para as 

úlceras não complicadas (43). 

Para úlceras complicadas (perfuração, 

obstrução ou sangramento) deve ser feito terapia 

com IBN intravenoso. Assim que os pacientes 

estiverem tolerando receber medicação por via 

oral, deve ser trocado para esta via em dose du-

plicada (por exemplo, Omeprazol 40 mg duas 

vezes ao dia). Após quatro semanas, deve ser 

reduzido para uma dose diária e deve-se manter 

essa dose durante 4-8 semanas (totalizando 8-12 

semanas de tratamento) (43). 

 A endoscopia para confirmação de cura 

deve ser realizada após o tratamento da úlcera 

gástrica (as 8-12 semanas ditas anteriormente) 

caso: os sintomas persistirem, a etiologia perma-

necer inconclusiva, úlceras gigantes (> 2 cm), fa-

tores de risco para câncer gástrico ou úlcera com 

suspeita de malignidade. Devido o baixo risco de 

malignidade em úlceras duodenais, a endoscopia 

não é realizada de rotina (43). 

 

Tratamento Cirúrgico 

 Originalmente o tratamento da DUP era 

realizado por meio do tratamento cirúrgico, po-

rém, com o avanço das medicações IBP e a des-

coberta do H. pylori, esta abordagem ficou cada 

vez mais reservada a situações específicas. O tra-

tamento cirúrgico é destinado aos pacientes que 

não aderiram ao tratamento medicamentoso ou 

apresentaram-se intolerantes à medicação, àque-

les com alto risco de complicações ou com graves 

complicações em curso e pacientes com recidiva 

mesmo com novo tratamento e adequado acom-

panhamento. Geralmente a indicação para cirur-

gia são as graves complicações em curso, princi-

palmente a perfuração, que apesar de ser menos 

comum que o sangramento, é a principal causa 

de emergência cirúrgica (1). 
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Dessa forma, geralmente o foco da abor-

dagem cirúrgica é realizar o fechamento da lesão 

ulcerada, utilizando pontos interrompidos, com o 

reforço de um pedículo omental (omentopexia) 

(Figura 3). Atualmente diversos estudos estão 

evidenciando a videolaparoscopia como uma 

abordagem segura e eficaz (1). 

 

 
Figura 3 - Desenho esquemático representando algumas 

técnicas para fechamento da úlcera perfurada em contexto 

emergencial. (A) Sutura primária; (B) Sutura primária com 

pedículo omental; (C) Reparo de Cellan-Jones; (D) Patch de 

Graham.  

Fonte: Lima, Lima Neto, De Mesquita Júnior, 2020. Imagem 

utilizada com permissão dos autores. 

 

 Para os pacientes refratários ao tratamen-

to medicamentoso, pode ser considerado utilizar 

a abordagem cirúrgica. A principal diferença en-

tre esses procedimentos e os procedimentos 

apresentados na Figura 3 é que estas serão reali-

zadas em caráter eletivo destes procedimentos. O 

tempo exato para ser considerado ‘’intratável 

clinicamente’’ não está muito bem definido na 

literatura, devendo individualizar essa decisão (43). 

 

Para escolher a abordagem cirúrgica 

(Quadro 4), iremos utilizar a Classificação de 

Johnson (Figura 2). 

 

Quadro 4 – Plano Cirúrgico para DUP Intratáveis Clini-
camente 

Classificação de 

Johnson 

Tratamento 

Tipo I Gastrectomia distal e reconstrução 

à Billroth I ou II. 

Tipo II e Tipo III Antrectomia associada com vago-

tomia e cogitar drenagem pilórica. 

Tipo IV Gastrectomia subtotal e reconstru-

ção em Y de Roux. 

 

Podemos ainda subdividir a vagotomia em 

três grupos: troncular (divisão do tronco vagal 

principal), seletiva (divisão dos nervos gástricos 

anterior e posterior de Latajart somente) e alta-

mente seletiva (denervação somente do fundo e 

corpo gástrico). Na vagotomia altamente seletiva, 

não há necessidade de drenagem pilórica (43,44).  

Acerca da drenagem pilórica, vários pro-

cedimentos são possíveis com a vagotomia tron-

cular. A gastrojejunostomia é mais adequada para 

pacientes nos quais o acesso à área piloroduode-

nal não é tecnicamente viável. A piloroplastia de 

Heineke-Mikulicz (fechamento transversal de 

uma gastroduodenotomia longitudinal) é fre-

quentemente usada após a sutura de uma úlcera 

duodenal com sangramento. As gastroduodenos-

tomias de Finney e Jaboulay são utilizadas quan-

do o bulbo duodenal está deformado por cicatri-

zação (43). 

 

Conclusão 

Com base no que foi apresentado, é pos-

sível identificar a importância da doença ulcerosa 

péptica para as ciências médicas, tanto no con-

texto clínico quanto cirúrgico.  

Possuindo uma patogênese multidimensi-

onal, quadro clínico diverso e um arsenal tera-

pêutico amplo faz-se necessário que todos os 

profissionais médicos possuam o conhecimento 

adequado para conduzirem tais situações. 
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