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PREFÁCIO

Quando um pesquisador, independente do nível acadêmico, decide iniciar o 
processo de revisão de literatura o mesmo se depara com um universo novo de de-
duções e experimentações de outros pesquisadores. O tamanho desse universo é 
proporcional ao ineditismo, ou como gosto de chamar, “potencial inovador” do objeto 
pesquisado. Ou seja, nós pesquisadores, ao começar a busca do que foi escrito por 
outros autores, temos a possibilidade de nos depararmos com universos complexos, 
onde determinado objeto tenha sido exaustivamente debatido, vivenciado, experi-
mentado ou testado. Assim como existe também a possibilidade de encontro de um 
universo limitado, onde haja poucas ou incompletas discussões sobre o objeto de 
pesquisa.

O fato é: não existe universo nulo. As pesquisas não surgem simplesmente 
“do nada”. E até mesmo no universo em que o objeto tenha sido continuamente 
trabalhado, pode existir uma lacuna seja de contexto, ou lacuna metodológica em 
que aquele elemento possa ser estudado. É nesse ponto em que se apoia a neces-
sidade das Revisões de literatura. Ela torna os pesquisadores caçadores de lacunas 
inexploradas, que porventura futuramente, serão preenchidas ou saturadas pelos 
mesmos pesquisadores de outrora. 

Portanto, “EDUCAÇÃO E SAÚDE MÉDICA: uma coletânea de artigos de re-
visão integrativa dos alunos da UNICEUMA” traz como proposta dar visibilidade aos 
caminhos percorridos pelos acadêmicos de medicina do curso de graduação em 
Medicina da Universidade CEUMA campus Imperatriz durante o processo de des-
bravamento desses universos. Nessa coletânea é possível ver o desabrochar aca-
dêmico dos graduandos ao tentar delimitar com maior qualidade e rigor possíveis as 
tão famosas lacunas de pesquisa. A leitura nos possibilita um olhar sobre diversas 
temáticas que pululam a trajetória do acadêmico de medicina além de abrir espaço 
para que o pesquisador iniciante possa se identificar com os diversos caminhos aqui 
descritos, galgando assim uma base sólida para pesquisa científica e, consequente, 
transformação da prática médica.

Profa. Dra. Carla Araujo Bastos Teixeira
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CAPÍTULO 1

USO DE METILFENIDATO EM ACADÊMICOS DE MEDICINA SEM 
DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO

USE OF METHYLPENIDATE IN MEDICAL STUDENTS WITHOUT DIAGNOSIS OF 
ATTENTION DEFICIT DISORDER

Débora Alessandra Hickmann Ayres¹
Mayra Caroline Mourão da Silva¹

Ramon Abreu de Lucena¹
Vinícius Gávea Barbosa Baiano¹

Carla Araujo Bastos Teixeira²
Karyne Gleyce Zemf Oliveira²

Niara Moura Porto²
Romulo Dayan Camelo Salgado²

Maylla Rodrigues Lucena
Janine Silva Ribeiro Godoy²*

1 Discente do curso de Medicina da Universidade CEUMA Imperatriz – MA
2 Docente do curso de Medicina Universidade CEUMA Imperatriz – MA

*e-mail correspondente: janine.silva@ceuma.br

RESUMO
Introdução: O cloridrato de metilfenidato é um estimulante leve do sistema nervoso 
central que pertence ao grupo das anfetaminas. Apresenta ação direta no estímulo de 
receptores α e β adrenérgicos e, a ação indireta, na liberação de dopamina e noradre-
nalina dos terminais sinápticos, gerando atenção sustentada e prolongada. Ademais, 
sua principal indicação terapêutica reside no tratamento de Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH) em crianças. No entanto, há ocorrência de seu uso 
indiscriminado por meio de estudantes universitários, com ênfase nos acadêmicos 
de medicina, com intuito de melhor desempenho das funções cognitivas de memória, 
aprendizado e atenção. Objetivo: conhecer os efeitos do metilfenidato em estudantes 
da área de saúde que não possuem o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção 
e hiperatividade, caracterizando seus efeitos colaterais. Metodologia: Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa de revisão integrativa de artigos publicados nos últimos 10 (dez) 
anos disponíveis em plataformas como Google acadêmico e Scielo para a coleta de 
dados, com utilização de determinados critérios de inclusão e exclusão. Resultados 
e Discussão: O metilfenidato é utilizado, frequentemente, para promover uma melho-
ra cognitiva e para aumentar funções mentais como memória, atenção, concentra-
ção, vigília e/ou inteligência; assim, os principais efeitos apreciados pelos usuários 
desse psicoestimulante encontram-se aumento da concentração e da capacidade 
de memorização, raciocínio mais rápido e diminuição do sono noturno. Outrossim, 

mailto:janine.silva%40ceuma.br?subject=
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estudantes de Medicina consistem um dos principais grupos vulneráveis ao consumo 
abusivo dessa substância com o objetivo de potencializar as atividades mentais. Os 
principais motivos para o consumo de psicoestimulantes entre esses estudantes são 
compensar a privação de sono e aumentar a concentração. Alguns estudos enfatizam 
que é uma droga segura e que a utilização de psicoestimulantes para desempenho 
cognitivo é importante; enquanto outros estudos argumentam que é antiético melho-
rar deliberadamente a concentração e memória de um indivíduo, além de questionar 
as vantagens dessa droga. Conclusão: Portanto, devido a dificuldade do curso de 
Medicina, os acadêmicos acabam utilizando outras formas para superar seus limites 
fisiológicos, destacando o uso indiscriminado de metilfenidato. Logo, necessita-se 
entender os fatores envolvidos na resposta e na adaptação ao estresse inerente no 
curso de Medicina para contribuir na prevenção do uso inadequado de metilfenidato 
pelos futuros médicos. 
Palavras-chaves: Transtorno. Metilfenidato. Acadêmicos de Medicina.

ABSTRACT
Introduction: Methylphenidate hydrochloride is a mild central nervous system stimulant 
that belongs to the amphetamine group. It has a direct action on the stimulation of α 
and β adrenergic receptors, and an indirect action on the release of dopamine and 
noradrenaline from the synaptic terminals, generating sustained and prolonged atten-
tion. Furthermore, its main therapeutic indication resides in the treatment of Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children. However, there is an occurrence of 
its indiscriminate use by university students, with an emphasis on medical students, 
with the aim of better performance of the cognitive functions of memory, learning and 
attention. Objective: to know the effects of methylphenidate in healthcare students who 
have not been diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder, characterizing its 
side effects. Methodology: This is a qualitative integrative review of articles published in 
the last 10 (ten) years available on platforms such as Google Academic and Scielo for 
data collection, using criteria for inclusion and exclusion. Results and Discussion: The 
methylphenidate is often used to promote cognitive improvement and to increase men-
tal functions such as memory, attention, concentration, alertness and/or intelligence; 
thus, the main effects appreciated by users of this psychostimulant are the increase in 
concentration and memory capacity, faster reasoning and decreased nighttime sleep. 
Conclusion: therefore, due to difficulties in the Medicine course, students end up using 
other ways to overcome their physiological limits, highlighting the indiscriminate use of 
methylphenidate. Therefore, it is necessary to understand the factors involved in the 
response and adaptation to the stress inherent in the medical course in order to contrib-
ute to the prevention of the use of methylphenidate by future physicians.
Keywords: Disorder. Methylphenidate. Medical Academics.
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1. INTRODUÇÃO

O cloridrato de metilfenidato é um estimulante leve do sistema nervoso central 
que pertence ao grupo das anfetaminas, consideradas simpaticomiméticos. Apre-
senta ação direta no estímulo de receptores α e β adrenérgicos e, a ação indireta, 
na liberação de dopamina e noradrenalina dos terminais sinápticos. Tal mecanismo 
causa um quadro de atenção sustentada e prolongada e inibe estímulos irrelevantes 
(SOUZA; CARMO; GUIDINE, 2016).

Essa droga foi sintetizada pela primeira vez em 1940 e comercializada so-
mente em 1955 pela CibaGeigy com o nome comercial de Ritalina®. Inicialmente, os 
indivíduos usavam-na como indicação para melhora de tristeza, solidão e depressão. 
Porém, a partir de 1960 observaram seus benefícios no tratamento de crianças hi-
perativas e distraídas. Hoje, sua principal indicação terapêutica reside no tratamento 
de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em crianças. Outras 
indicações são a narcolepsia, letargia causada por outras drogas, depressão e para 
reduzir o cansaço, principalmente em idosos (BARROS, 2009).

Conquanto, nos últimos anos têm sido encontrados na literatura científica re-
latos do uso indiscriminado do metilfenidato. Essa utilização é feita, em grande parte, 
por universitários, empresários e profissionais da área de saúde, que se consideram 
“detentores do conhecimento científico” sobre a droga, em relação à população em 
geral. Assim, esse fármaco começou a ser associado ao aumento de produtividade 
(escolar e profissional) e à crença de melhor sociabilidade ou de melhor desempe-
nho. Nesse contexto, em estudo realizado na Universidade Federal da Bahia, os 
autores encontraram prevalência de 8,6% para o uso não prescrito do metilfenidato 
entre os acadêmicos de Medicina. Outro estudo, conduzido pelo Ministério da Saúde 
da Colômbia, demonstrou que os acadêmicos de Medicina foram os maiores consu-
midores entre os grupos de universitários selecionados (CRUZ et al., 2011).

Contudo, apesar da realidade descrita anteriormente, há existência de poucos 
estudos com o intuito de verificar a prevalência do uso indiscriminado de metilfeni-
dato. Assim, faz-se necessário o levantamento do uso de psicoestimulantes no meio 
acadêmico e a conscientização desse meio em relação aos mecanismos de ação 
desses fármacos, efeitosadversos e riscos de seu uso indiscriminado.

Logo, o presente estudo consiste em uma revisão de literatura integrativa que 
apresenta como objetivo geral conhecer os efeitos do metilfenidato em estudantes da 
área de saúde que não possuem o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade, caracterizando seus efeitos colaterais.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo é uma pesquisa qualitativa baseada em revisão bibliográfica de ar-
tigos e dos últimos 10 (dez) anos disponíveis nas plataformas Google acadêmico e 
Scielo para a coleta de dados.

A elaboração da presente revisão integrativa foi feita seguindo as seguintes 
etapas: estabelecimento da hipótese e objetivos da revisão integrativa; assentamen-
to de critérios de inclusão e exclusão de artigos (seleção da amostra); definição das 
informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos resultados; dis-
cussão e apresentação dos resultados e a última etapa consistiu na apresentação 
da revisão. Para guiar a revisão integrativa, elaborou-se a seguinte questão: quais 
são os efeitos agravantes do metilfenidato em estudantes da área da saúde? Para a 
seleção dos artigos foram utilizadas duas bases de dados, a saber: Scielo e Google 
Acadêmico. Nesse sentido, procurou-se ampliar a área da pesquisa, minimizando 
possíveis tendências nessa etapa do processo de elaboração da revisão integrativa. 
Os critérios de inclusão dos artigos definidos, inicialmente, para a presente revisão 
integrativa foram: artigos publicados em português, dos últimos 10 anos. 

Devido as características específicas para o acesso das bases de dados se-
lecionadas, as estratégias utilizadas para localizar os artigos foram adaptadas para 
cada uma, tendo como eixo norteador a pergunta norteadora e os critérios de inclusão 
da revisão integrativa, a fim de manter a coerência na busca dos artigos e evitar pos-
síveis vieses. As palavras-chave utilizadas foram metilfenidato, efeitos, estudantes. A 
busca foi realizada pelo acesso on-line e, utilizando critérios de inclusão, a amostra fi-
nal desta revisão integrativa foi constituída de 10 (dez) artigos. Para a coleta de dados 
dos artigos que foram incluídos na revisão integrativa, artigos dos últimos 10 anos.

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi realizada de 
forma descritiva, proporcionando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão 
integrativa elaborada, de modo a alcançar o objetivo desse método, isto é, impactar 
positivamente na qualidade da revisão.

3. RESULTADOS

Foram selecionados 10 (dez) artigos disponíveis nas plataformas Google aca-
dêmico e Scielo para a coleta de dados, cujos resultados serão abordados a seguir 
sob uma perspectiva ampla e global.

Destacam-se os estudos descritivos transversais realizados por Teter et al. 
(2016), Morgan et al. (2017) e Coli; Silva; Nakasu (2016). Todos esses realizaram 
questionários que variaram quanto ao número de perguntas e a quantidade de indi-
víduos entrevistados.
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Segundo Teter et al (2016), em uma amostra de 4580 indivíduos, 382 fize-
ram uso de psicoestimulantes sem prescrição médica durante algum momento de 
suas vidas, destes, os homens são os maiores consumidores, 34,6% vesus 18,2% 
as mulheres. Além disso, através desse estudo, pode-se concluir que mais de 50% 
dos estudantes começaram a usar o cloridrato de metilfenidato após ingressarem na 
faculdade, enquanto que uma pequena porção fez uso inicialmente durante o pré-
-vestibular. 

Coli; Silva; Nakasu (2016), em seu estudo descritivo e transversal realizado 
em uma faculdade de medicina no Sul de Minas Gerais, obtiveram como resultado de 
uma amostra de 120 indivíduos que aproximadamente 29% fazem uso de psicoesti-
mulantes sem prescrição médica e é possível notar que o sexo masculino é aquele 
que apresenta a maior proporção de uso do metilfenidato nesse estudo.

No estudo de Morgan et al (2016), realizado em uma faculdade do Rio Grande 
do Sul, A prevalência de consumo de metilfenidato (Ritalina®) durante a vida foi de 
20% não sendo discutido se a maior prevalência desse consumo foi entre os homens 
ou entre as mulheres.

Além disso, nos três estudos os principais motivos alegados para o consumo 
de psicoestimulantes foram compensar a privação de sono, aumentar rendimento 
em aula e provas e melhorar raciocínio, atenção e/ou memória. No que diz respeito 
aos efeitos colaterais encontrados a ansiedade foi o mais citado, sendo referida entre 
dos usuários de metilfenidato, seguida por insônia, euforia, taquicardia, redução de 
apetite, irritabilidade, cefaleia e tremores.

4. DISCUSSÃO

O cloridrato de metilfenidato (MTD) compreende uma droga psicoestimulante 
que atua direta ou indiretamente através da dopamina, que está relacionada a re-
compensa, motivação, atenção e excitação.

É utilizado, frequentemente, para promover uma melhora cognitiva, para 
aumentar funções mentais como memória, atenção, concentração, vigília e/ou 
inteligência; assim, os principais efeitos apreciados pelos usuários desse psicoesti-
mulante encontram-se aumento da concentração e da capacidade de memorização, 
raciocínio mais rápido e diminuição do sono noturno (SOUZA; CARMO; GUIDINE, 
2016).

Dessa forma, os estudantes de Medicina constituem um dos principais grupos 
vulneráveis ao consumo abusivo dessas substâncias com o objetivo de potencializar 
as atividades mentais. Os principais motivos para o consumo de psicoestimulantes 
entre esses estudantes são compensar a privação de sono e aumentar a concentra-
ção (GRAÇA, 2013). 
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Segundo Carneiro et al (2013), estudantes de Medicina parecem formar um 
grupo em que se observa, com frequência, a utilização desse medicamento para 
esse fim, pelo grande esforço exigido pelo curso. Nesse trabalho, foi avaliado o uso 
não prescrito da droga por uma população específica de universitários.

Entre os artigos revisados, os dados obtidos ajudam a confirmar a hipótese 
de que o uso não prescrito dessa substância é prática comum entre os universitários 
e que o curso de Medicina pode ser considerado fator de risco importante, uma vez 
que DeSantis et al. (2008), Carneiro et al. (2013) e Cruz et al. (2011) apresentaram a 
prevalência, respectivamente, de 34%, 23,72% e 8,6%.

De Santiset al (2008) demonstrou que a maioria dos usuários, sem diagnós-
tico de TDAH ou sem qualquer necessidade de prescrição de MTD, fazia o uso da 
droga em períodos de estresse elevado e que a substância reduzia a fadiga e au-
mentava o entendimento de leitura, o interesse, a cognição e por fim, a memória. É 
importante ressaltar, também, que alguns participantes relataram que precisam usar 
a substância para conseguir estudar para todas as provas do período letivo, e outros 
informaram a necessidade de aumentar a dose com o decorrer do tempo para ten-
tar obter o mesmo efeito de quando iniciou o uso, o que pode ser entendido como 
quadro de tolerância ao medicamento. Ainda, o estudo informa que indivíduos que 
utilizam MTD indiscriminadamente relataram a ocorrência de efeitos colaterais como 
taquicardia, perda de apetite e boca seca; porém, mesmo assim, referem vantagens 
em sua utilização por aumentar a capacidade de concentração e melhorar o rendi-
mento acadêmico.

Contrariando as hipóteses, o consumo de estimulantes cerebrais foi maior 
entre os estudantes das séries iniciais. Esse padrão foi similar ao observado por di-
versos autores. Por outro lado, houve maior frequência de alunos que começaram a 
utilizar substâncias psicoestimulantes no terceiro e quarto períodos. Assim, se pode 
justificar o maior índice de consumo nas séries iniciais por uma mudança no perfil 
dos estudantes que ingressam no curso de Medicina. Dessa forma, supõe-se que 
maior porcentagem dos alunos entre na faculdade já utilizando estimulantes, em re-
lação a turmas anteriores (MORGAN et al., 2016).

Forlini e Racini (2009) encontraram diferentes pontos de vista ao analisarem 
os diversos meios que discutem o assunto. 

Os defensores argumentam que o metilfenidato é uma droga segura com 
poucos efeitos colaterais e que a utilização de psicoestimulantes para aper-
feiçoamento cognitivo é um objetivo louvável e uma escolha pessoal. Em 
oposição, vários pesquisadores alegam que seria antiético melhorar delibe-
radamente a concentração e memória de um indivíduo além de questionar as 
vantagens do metilfenidato, uma vez que estas são mínimas e os riscos do 
uso a longo prazo não são conhecidos (FORLINI; RACINI, 2011).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, concluindo a vigente revisão integrativa, observou-se que devido à 
graduação em Medicina ser árdua, os acadêmicos precisam alcançar seus limites a 
fim de superar os obstáculos do curso. Logo, grande parte desses estudantes busca 
meios adaptativos, sendo o consumo de estimulantes cerebrais – como o cloridrato 
de metilfenidato em dessas habituações.

Assim, há necessidade de se compreender melhor os diferentes fatores en-
volvidos na resposta e na adaptação ao estresse inerente ao curso de Medicina para 
subsidiar a prevenção do uso inadequado de metilfenidato pelos futuros médicos. A 
informação e a educação dos estudantes, associadas ao treino de habilidades para 
melhor lidar com estresse, podem se mostrar úteis na prevenção do uso indiscrimi-
nado dessas drogas.
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RESUMO
A anemia falciforme é uma das doenças hematológicas herdadas mais prevalentes 
em todo o mundo, atingindo expressiva parcela da população dos mais diferentes 
países. Acredita-se que, mundialmente, 270 milhões de pessoas possuam genes 
que determinam a presença de hemoglobina anormais. Estudos epidemiológicos 
mostram ainda que 300 a 400 mil crianças nascidas vivas apresentam anemia fal-
ciforme ou alguma forma de talassemia grave. A anemia falciforme é caracterizada 
por ser uma mutação genética molecular resultante de interações ligadas à hemo-
globina. Essa patologia ocorre de forma hereditária, sendo considerado de alta pre-
valência no Brasil, o mesmo acontece por uma transformação pontual no gene beta 
da globina, em que há a substituição de uma base nitrogenada do códon GAG para 
GTG, resultando na troca do ácido glutâmico (Glu) pela valina (Val) na posição nú-
mero seis do gene. Essa substituição origina uma molécula de hemoglobina anormal 
denominada hemoglobina S (HbS), ao invés da hemoglobina normal chamada de 
hemoglobina A (HbA). O presente estudo torna-se relevante, por elucidar um tema 
atual e de interesse de toda a sociedade. Deste modo, teve como objetivo esclarecer 
a fisiopatologia da anemia falciforme, manifestações clínicas e medidas de tratamen-
tos. A pesquisa realizada quanto aos objetivos é do tipo descritivo, no que se refere 
aos procedimentos técnicos esse trabalho se caracteriza como bibliográfico, e na sua 
abordagem caracteriza-se como dedutivo. 
Palavras – Chave: Anemia Falciforme. Aspectos patológicos. Prognóstico
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ABSTRACT
Sickle cell anemia is one of the most prevalent inherited haematological diseases 
worldwide, affecting a significant portion of the population of different countries. 270 
million people worldwide are believed to have genes that determine the presence of 
abnormal hemoglobin. Epidemiological studies also show that 300 to 400,000 live 
births have sickle cell anemia or some form of severe thalassemia. Sickle cell ane-
mia is characterized by being a molecular genetic mutation resulting from hemoglo-
bin-linked interactions. This pathology occurs in a hereditary way, being considered 
of high prevalence in Brazil, the same happens for a punctual transformation in the 
globin beta gene, in which there is a substitution of a nitrogen base from codon GAG 
to GTG, resulting in the exchange of glutamic acid (Glu) by the valine (Val) at posi-
tion number six of the gene. This replacement gives rise to an abnormal hemoglobin 
molecule called hemoglobin S (HbS) instead of the normal hemoglobin called hemo-
globin A (HbA). This study becomes relevant because it elucidates a current theme of 
interest to the whole society. Thus, it aimed to clarify the pathophysiology of sickle cell 
anemia, clinical manifestations and treatment measures. The research conducted on 
the objectives is descriptive, as regards the technical procedures this work is charac-
terized as bibliographic, and its approach is characterized as deductive.
Keywords: Sickle cell anemia. Pathological aspects. Prognosis

1. INTRODUÇÃO

A anemia falciforme (AF) é caracterizada por ser uma mutação genética mo-
lecular resultante de interações ligadas à hemoglobina. Essa patologia ocorre de 
forma hereditária, sendo considerada de alta prevalência no Brasil. Apesar de sua 
incidência prevalecer em indivíduos residentes nos países africanos, estudos popu-
lacionais têm demonstrado a presença da hemoglobina S em indivíduos descenden-
tes de populações do Mediterrâneo, Caribe, América Central, América do Sul, Arábia 
e Índia. O Brasil apresenta uma população com diferentes origens étnicas e com 
diversificados graus de miscigenação, indicando que a presença da anemia falcifor-
me é decorrente da imigração de indivíduos originários principalmente do continente 
africano. (MANFREDINI, et al 2007, p.03). 

O primeiro caso de AF foi diagnosticado nos Estados Unidos no ano de 1910, 
em um estudante negro originário do Caribe. Com base nessa premissa, entre os 
anos de 1920 a 1940 a anemia falciforme foi associada, especificamente, à indiví-
duos afrodescendentes (FRY, 2005, p.349).

 A anemia Falciforme é caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos, 
tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome falciforme, essas células têm sua 
membrana alterada e rompem-se mais facilmente. Anemia falciforme acomete pre-
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dominantemente, indivíduos de origem afrodescendentes. Suas principais manifes-
tações clínicas são dores fortes provocadas pelo bloqueio do fluxo sanguíneo e pela 
falta de oxigenação nos tecidos; dores articulares, fadiga intensa, palidez, icterícia, 
atraso no crescimento, feridas nas pernas, tendência a infecções, cálculos biliares, 
problemas neurológicos, cardiovasculares, pulmonares e renais (BRASIL, 2002, p.13). 

Aproximadamente 300 milhões de indivíduos são portadores do traço falcifor-
me no mundo. No que tange os aspectos epidemiológicos, a África encontra-se em 
1° lugar no ranking mundial de casos de anemia falciforme ao ano, seguida da re-
gião Mediterrânea, sendo 1 indivíduo para cada 3 nascidos-vivos no Oeste da África 
(40%) e 1 indivíduo para cada 5 nascidos-vivos (20%) no leste da província da Arábia 
Saudita. (ALLADAGBIN, 2016, p.19). A AF é a doença genética de maior prevalência 
no Brasil, estima-se que a cada ano nascem no Brasil cerca de 3.500 crianças porta-
doras de doença falciforme, 20% delas não atingirão cinco anos de idade (CANÇA-
DO, JESUS, 2013, p. 205-206). 

Acredita-se que a escolha da referida temática contribuirá de forma significa-
tiva para otimizar o conhecimento da população acerca dos aspectos relacionados 
à patologia, bem como os profissionais de saúde que manejam cotidianamente pa-
cientes com tal patologia, e principalmente, para instruir famílias que convivem com 
pessoas portadoras da doença. Dessa forma, torna-se de fundamental importância 
que o indivíduo disponha do diagnóstico da doença ainda nos anos iniciais, tornando 
o tratamento mais eficaz e proporcionando um prognostico favorável ao portador.

 Desta forma, foi desenvolvido um estudo em busca de um levantamento a 
respeito da fisiopatologia, manifestações clínica e medidas de tratamento da anemia 
falciforme, pois sabe-se que alguns pacientes estão sujeitos a inúmeras complica-
ções e frequentes hospitalizações.

Assim, o objetivo deste artigo foi esclarecer a fisiopatologia da anemia fal-
ciforme, manifestações clínicas e medidas de tratamentos. De acordo com os pro-
cedimentos metodológicos, este estudo quantos aos objetivos é do tipo descritivo, 
quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que será 
abordada conforme o método dedutivo. 

A pesquisa será feita através, como dito, de um levantamento bibliográfico 
acerca de informações sobre a anemia falciforme.

2. METODOLOGIA 

Quanto à classificação trata-se de uma pesquisa integralmente bibliográfica 
que segundo Manzo, 1971, apud Marconi e Lakatos, (2006, p, 71) tem por finalidade:

Colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito, dito ou 
filmado sobre determinado assunto, inclusive conferencias seguidas de de-
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bates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas quer 
gravadas [...] oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já 
conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se 
cristalizaram suficientemente, e tem por objetivo permitir ao cientista o reforço 
paralelo na analise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações.

E no que se refere ao método de procedimento monográfico e comparativo. 
Segundo Gil (2007, p. 34), sobre o método comparativo ele cita: “o método compa-
rativo procede pela investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com 
vistas a ressaltar as diferenças e similaridades entre eles”.

Para contemplar os objetivos propostos, a pesquisa é do tipo descritivo, que 
segundo Marconi e Lakatos (2006, p. 20) “descrevem um fenômeno ou situação, 
mediante um estudo, realizado em determinado espaço-tempo”.

Se falando do método de abordagem nossa pesquisa é através do método 
dedutivo, que segundo Gil (2006, p. 27) o método dedutivo “parte de princípios re-
conhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de 
maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica”.

2.1 Aspectos Patológico

Segundo Guyton e Hall (1998, p. 283), nos seres humanos o transporte de 
oxigênio para os tecidos é realizado por pigmentos respiratórios encontrados no inte-
rior das hemácias. Estes pigmentos, denominados hemoglobinas (Hb), transportam 
o oxigênio de forma mais eficiente do que as proteínas plasmáticas encarregadas 
dessa função em alguns animais.

A estrutura que aloja o ferro para a combinação com o oxigênio, depende da 
hereditariedade de genes específicos que permitem a síntese da Hb normal. 
A produção da Hb é controlada por transmissão genética. Em determinadas 
circunstancias, alguns indivíduos herdam genes anormais que determinam a 
síntese de moléculas de Hb com alterações das estruturas químicas. Essas 
alterações são capazes de modificar o comportamento funcional da Hb. As 
alterações da estrutura e da função da Hb podem produzir alterações das he-
mácias que, por sua vez, podem afetar a captação, o transporte e a liberação 
do oxigênio para os tecidos do organismo (SOUZA, 2006, p. 54).

Manfredini et al (2007, p. 03), citam que a anemia falciforme ocorre através de 
uma mutação no gene beta da globina, onde haverá uma mudança de uma base ni-
trogenada do códon Guanina-Adenina-Guanina (GAG) para Guanina-Timina-Guani-
na (GTG), essa mudança resultará na troca do ácido glutâmico (Glu) pela valina 
(Val) na sexta posição do gene. Essa modificação dará origem a uma hemoglobina 
mutante chamada hemoglobina S (HbS), ao invés da hemoglobina normal denomi-
nada de hemoglobina A (HbA). Essa alteração na estrutura da hemoglobina torna-se 
responsável pelo seu estado desoxigenado. 
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De acordo com Hoffbrand (2008, p.83), a troca do ácido glutâmico pelo ami-
noácido valina na sexta posição da cadeia β da globina, dar origem a hemoglobina 
S, ocasionando uma modificação no gene da globina que causará deformidade do 
glóbulo vermelho, diante disso a célula perderá seu formato discoide e côncavo, 
adotando uma aparência de foice ou meia lua. A alteração morfológica das hemá-
cias discóides em falcizadas causa um déficit no funcionamento da bomba de sódio 
e potássio, gerando a perda de potássio e água, esse fenômeno torna os glóbulos 
vermelhos mais densos e favorece a aglomeração de HbS, possibilitando que haja 
um aumento da quantidade de cálcio no interior da célula, ocasionado pela perda da 
bomba de cálcio/ATPase, gerando aumenta a concentração de hemoglobina corpus-
cular média (CHCM), diminuindo a permeabilidade celular. 

Neto e Pitombeira (2003, p. 54) afirmam que existem formas distintas de ma-
nifestações clínicas em portadores de Anemia Falciforme, em diversas localidades 
do mundo, alguns falcêmicos apresentam formas leves, outros apresentam formas 
incapacitantes ou com alta taxa de mortalidade. Quando ocorre a mudança da base 
nitrogenada timina (T) por adenina (A), ocasiona a substituição do aminoácido ácido 
glutâmico por valina na sexta posição da cadeia β, esse fenômeno ocorre da mesma 
forma para todos os pacientes. 

As alterações físicas dos eritrócitos vão causar a redução da deformabilidade 
e fragilidade dos eritrócitos, onde a oxidação da hemoglobina vai causar a 
formação da beta- hemoglobinas e superóxidos, desnaturação da hemoglo-
bina com formação de heme livres e ferro livre, anormalidades das proteí-
nas de membrana: anquirina, e espectrina, exposição de fosfotidil-serina na 
membrana celular, aumento de adesão ao endotélio mediada por moléculas 
plasmáticas, da membrana e do endotélio. A deformação é mais conhecida 
por feixes de polímeros se organizando mais ou menos paralelamente, trans-
formando as hemácias em uma forma alongada conhecida por “hemácia em 
foice” (Figura 9). Esse fenômeno não é instantâneo, ocorre após um retardo, 
se a hemoglobina voltar a se oxigenar, a falcização não ocorre, pois com a 
oxigenação a célula volta a sua conformidade original. Para que ocorra a 
falcização é necessário que as hemácias sofram um retardo na circulação. 
(HOFFBRAND 2008, p. 84, apud SOUZA et al, 2016, p.164).

Conforme Zago; Pinto (2007, p. 208) a rapidez e extensão da formação de 
polímeros dentro das hemácias, só ocorrerá se houver alguns fatores, como a deso-
xigenação, agrupamento intracelular de hemoglobina S e a presença ou ausência da 
hemoglobina fetal. O fenômeno de falcização só ocorrerá se as moléculas de HbS, 
estiverem em estado de hipóxia. Porém esse fenômeno não ocorre de forma ins-
tantânea, mas poder ocorrer posteriormente a um retardo, e quando a hemoglobina 
voltar a se oxigenar, a falcização não ocorre.

De acordo com Manfredini et al (2007, p. 04), O desenvolvimento de polímeros 
de Hemoglobina S dentro dos glóbulos vermelhos causam várias alterações à célula, 
logo, o efluxo de potássio, ocasionará aumento de cálcio no interior e na membrana 
da célula. 
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Pode-se considerar que a membrana é o principal espelho onde se refletem 
as alterações que estão acontecendo no interior da célula. Todas essas modi-
ficações provocam um aumento da adesão da hemácia ao endotélio, desen-
cadeando fenômenos inflamatórios, que influenciam também as plaquetas e 
granulócitos. Outra consequência importante da alteração físico-química da 
estrutura das hemácias é o enrijecimento da membrana e de toda a hemácia, 
que leva ao encurtamento da sua sobrevida na circulação (SOUZA, 2006, p. 
54).

Figura 9: Hemácia de uma pessoa normal e Hemácia de portador de anemia falciforme

Fonte: http://www.mdsaude.com/2008/12/anemia-falciforme-drepanoctica-e-trao.html

“Estas alterações culminam com um evento conhecido como falcização, que é a 
mudança da forma normal da hemácia para a forma de foice, resultando em alterações 
da reologia dos glóbulos vermelhos e da membrana eritrocitária”. (BRASIL, 2002, p. 
16).

A cinética de falcização depende do grau de desoxigenação, e concentra-
ção intracelular de hemoglobina S e presença ou ausência de Hb F. Essas 
alterações físico-químicas, além de deformar e enrijecer a membrana celular 
ocasionam o fenômeno patológico de vaso-oclusão por predisporem os eri-
trócitos falcêmicos a aderirem ao endotélio vascular. As células irreversivel-
mente falcizadas formadas em decorrência do afoiçamento, são removidas e 
destruídas tanto no meio extravascular como intravascularmente, encurtando 
assim a sua sobrevida média eritrocitária para cerca de 17 dias, contribuindo 
desse modo para o agravamento da anemia. (SILVA e SHIMAUTI, 2006, p. 
145).

Manfredini et al (2007, p. 04) afirmam que durante o processo de falcização, as 
células falcizadas nos portadores homozigotos HbS (Hb SS) representam entre 4 e 
44% do total dos glóbulos vermelhos. Dessa forma, as hemácias falcizados formam-
-se, posteriormente sua liberação pela medula óssea vermelha, e são ligeiramente 
retiradas da corrente sanguínea, 1/3 por hemólise intravascular e 2/3 por fagocitose.

“Os glóbulos vermelhos em forma de foice não circulam adequadamente na 
microcirculação, resultando tanto em obstrução do fluxo capilar como em sua própria 
destruição precoce” (Figura 10). (DI NUZZO, 2004, p.347).
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Figura 10: Vaso-oculsão por hemácias falciformes

Fonte: http://www.mdsaude.com/2008/12/anemia-falciforme-drepanoctica-e-trao.html

Segundo Monteiro et al (2015, p.109), o eritrócito fisiopatologicamente altera-
do, desencadeia sua própria destruição precoce e a obstrução do fluxo sanguíneo 
nos capilares, causando graves manifestações clínicas como: vaso-oclusão, necrose 
da medula óssea, síndrome torácica aguda, problemas esplênicos, hemólise, etc. 
Porém, durante os seis primeiros meses de vida, o portador é assintomático, já que 
esse ainda apresenta altos níveis de HbF.

Figura 11:  Vaso-oculsão por hemácias falcizadas.

Fonte: https://waggner7.wordpress.com/2010/07/05/anemia-falciforme-2/

“A obstrução do fluxo sanguíneo resulta em hipoxemia tecidual e acidose, 
criando um padrão recorrente para intensificação da falcização, progressão da lesão 
tecidual e acentuação da dor”. (ENGEL 2008, apud MARQUES 2012, p. s/p).



25

2.2 Manifestações Clínicas 

Conforme Zago; Pinto (2007, p. 211), a evolução da Anemia Falciforme é mar-
cada por inúmeras complicações clínicas, que atingem a maioria dos órgãos e siste-
mas do corpo humano. Algumas dessas complicações podem comprometer de forma 
significativa a qualidade de vida do portador de AF, se não tratada adequadamente. 

Segundo Bandeira (2006) apud Marques (2012, s/p), nas duas primeiras dé-
cadas de vida o portador de anemia falciforme possui períodos assintomáticos, in-
tercalados de intensa dor, envolvendo diversos órgãos. As manifestações iniciam a 
partir do momento que o nível de Hb Fetal (HbF) reduz-se a níveis inferiores a 30%, 
essa redução ocasionará um predomínio de HbS na corrente sanguínea, geralmente 
isso ocorre por volta do sexto mês de vida. 

Vieira; Almeida (2013, p. 07), afirmam que os recém-nascidos não apresentam 
manifestações clínicas significativas devido ao fato de possuírem níveis elevados de 
HbF. Quando os níveis de HbF começam a diminuir, surgem os primeiros sinais e 
sintomas da doença, geralmente após os seis meses de idade. 

De acordo com STEVENS et al. (2001) apud Bandeira (2006), os três primei-
ros anos dos pacientes portadores de anemia falciforme são marcados por episódios 
vaso-oclusivos, principalmente pela síndrome mão-pé, por hipofunção esplênica, se-
questro esplênico e maior susceptibilidade às infecções. A quantidade de Hemoglo-
bina Fetal (HbF) e os constantes episódios de dactilite, assim como hemoglobina e 
leucometria basais, podem indicar o grau de gravidade na evolução da doença.

O fenômeno da vaso-oclusão ocorre, inicialmente, pela adesão das hemácias 
ao endotélio vascular da microcirculação, mudanças na fisiologia vasomotora 
e presença de determinados fatores humorais na região afetada exercem 
influência na adesão das células falciformes ao endotélio, iniciando uma crise 
vaso-oclusiva. Com hemácias, plaquetas e leucócitos aderidos ao endotélio, 
o fluxo sanguíneo é reduzido, permitindo o afoiçamento das hemácias na 
própria microvasculatura, levando a oclusão dos vasos. Os episódios de va-
so-oclusão, ao longo do tempo, causarão lesões em tecidos, órgãos, ossos, 
articulações e vasos cerebrais. (ENGEL 2008, apud MARQUES 2012, p. s/p).

Segundo Ballas (1998), apud Gomes (2016, p. 23), as crises vaso-oclusivas 
consistem em episódios dolorosos agudos que representam as manifestações clí-
nicas mais comuns e características da Anemia Falciforme, e têm como fator inicial 
a oclusão microvascular, sobretudo na medula óssea. Esta oclusão, secundária à 
falcização das hemácias, leva a isquemia tecidual, a qual desencadeia uma resposta 
inflamatória aguda. Atingem principalmente ossos longos, como o fêmur, articula-
ções, como joelhos e cotovelos e coluna lombossacra; em crianças entre seis meses 
e dois anos, são frequentes a síndrome das mãos e pés ou dactilite, caracterizada 
por episódios agudos de dor e edema em mãos e pés. 

De acordo com Brasil (2002), apud Gomes (2016, p. 23), a prevalência e a 
gravidade das crises álgicas não apresentam um padrão, porém têm características 
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individuais e variam tanto de um paciente para o outro como em um mesmo paciente, 
modificando-se em diferentes fases da vida. Vários fatores podem desencadeá-las, 
dentre os quais podemos destacar infecção, desidratação, hipóxia, febre, acidose, 
exposição ao frio extremo, além de tensão emocional de qualquer natureza.

Miller et al, (2001); Vandúnem (2004), apud Marques (2007, s/p) Nas crianças, 
a primeira manifestação dolorosa é a dactilite ou síndrome da mão-pé, que é carac-
terizada por dor e edema nas extremidades, esses episódios geralmente são autoli-
mitados e podem desaparecer espontaneamente, ocorrendo antes do primeiro ano 
de vida, confere um risco 2,67 vezes maior de doença grave, relativamente àquelas 
crianças que não a tiveram no primeiro ano de vida.

Bruniera (2007, p.259), afirma que os pacientes com anemia falciforme de-
sencadeiam uma complicação aguda denominada sequestro esplênico, o mesmo 
causa grande índice morbidade e mortalidade em crianças. O sequestro esplênico 
acontece de forma súbita, causando queda progressiva nos valores sanguíneos de 
hemoglobina, podendo evoluir para o choque hipovolêmico e tornar-se potencial-
mente fatal se não tratado imediatamente. Pode ser definido como uma diminuição 
da concentração sanguínea de hemoglobina maior ou igual a 2 g/dl comparada ao 
valor basal do paciente, acompanhada de sinais sugestivos do aumento da atividade 
eritropoética e aumento súbito das dimensões do baço.

Observa-se, na primeira infância, uma esplenomegalia decorrente da conges-
tão na polpa vermelha pelo sequestro de eritrócitos falcizados nos cordões 
esplênicos e sinusóides, que evolui com a formação de trombose e infartos, 
culminando com a atrofia e fibrose do órgão. Este fenômeno, denominado de 
auto-esplenectomia, ocorre geralmente até os 5 anos de idade. Entretanto, 
mesmo antes da auto-esplenectomia, a capacidade fagocítica mediada por 
opsoninas e a produção de anticorpos são afetadas em consequência da 
persistente agressão esplênica, levando à asplenia funcional, que se torna 
permanente em torno do sexto ao oitavo ano de vida. Como consequência da 
esplenectomia, haverá uma maior susceptibilidade a infecções (DI NUZZO; 
FONSECA 2004, p.348).

Conforme Loggetto et al (1999), apud Gomes (2016, p. 24) as infecções são 
também manifestações agudas da Anemia Falciforme e constituem a principal causa 
de hospitalização, morbidade e mortalidade na doença, principalmente na infância. 
Em crianças com menos de quatro anos há um maior risco de infecções graves, des-
tacando-se a meningite bacteriana, na sua maior parte causada por pneumococos. O 
risco de infecção por penumococo em crianças portadoras de AF menores de cinco 
anos é aproximadamente 30 a 100 vezes maior que em crianças saudáveis. 

De acordo Nuzzo e Fonseca (2004), apud Gomes (2016, p. 24) Os portadores 
de Anemia Falciforme são mais vulneráveis a infecções, ocasionadas por disfunção 
esplênica. Na primeira infância ocorre esplenomegalia decorrente da congestão na 
polpa vermelha pelo sequestro de eritrócitos falcizados nos cordões esplênicos e si-



27

nusóides, que evolui com a formação de trombose e microinfartos, levando à fibrose 
e atrofia do órgão.

Conforme Bandeira (2006) apud Marques (2012, s/p), na segunda década de 
vida aumentam as chances de danos a órgãos como rins, pulmões e olhos, além de 
acidentes vasculares cerebrais, crises álgicas, e priapismo, tendo como principais 
complicações asinfecções, principalmente por bactérias encapsuladas, e as crises 
de sequestração esplênica, sem falar nos episódios dolorosos provocados por obs-
trução vascular decorrente da falcização de hemácias, sendo taxa de mortalidade 
alta principalmente nos primeiros 5 anos. 

De acordo com Zago e Pinto (2007, p. 211), o rim é um órgão muito suscetível 
à complicações na pessoa portadora de Anemia Falciforme, pois as características 
peculiares de seu microambiente favorecem o surgimento da nefropatia falciforme. 
A ocorrência de hipóxia, acidose e hiperosmolaridade fazem da medula interna um 
ambiente ideal para a polimerização da HbS desoxigenada, infarto de medula renal, 
com consequente hematúria e hipostenúria. Ao longo do tempo, ciclos repetidos de 
lesão isquêmica levam à doença microvascular crônica estabelecida na nefropatia 
falciforme. Em paralelo a este, o fluxo sanguíneo renal cortical e a taxa de filtração 
glomerular são aumentados em resposta à anemia e à vasodilatação. A subsequen-
te hiperfiltração eventualmente resulta em proteinúria e glomerulosclerose, que, em 
conjunto com fibrose túbulo intersticial, anuncia o início da doença renal crônica pro-
gressiva.

De acordo com Brasil (2002) apud Gomes (2016, p. 171), a insuficiência renal 
aguda está diretamente relaciona à desidratação e hipovolemia, quando esses pro-
blemas são corrigidos a função renal é reestabelecida. Por outro lado, a insuficiência 
renal crônica tem prognóstico ruim. O início é insidioso e manifesta-se inicialmente 
por piora da anemia. Ocorre principalmente na terceira e quarta décadas de vida e 
progride ligeiramente, com regressão do quadro clínico. Vários fatores estão envol-
vidos como a esclerose glomerular progressiva, lesão tubular, infartos da medular e 
cortical-renal e infecções. 

Conforme Brasil (2002), apud Marques (2012, s/p), devido à hipostenúria, nic-
túria, poliúria e enurese são manifestações clínicas comuns da anemia falciforme. 
Além destas, é também frequente a hematúria, devido à microinfartos na pirâmide 
renal, às vezes associada à necrose papilar. Costuma ser unilateral, principalmente 
envolvendo rim esquerdo, e o paciente pode ser assintomático. Dura cerca de 7 dias 
e tem cura espontânea e ocorre em 70% dos casos. 

Segundo Magalhães (2007, p. 281), a hematúria é uma das manifestações 
clínicas mais comuns na Anemia falciforme. O sangramento está relacionado à obs-
trução da microvasculatura dos rins, causando isquemia e infarto na medular renal. 
Alguns pacientes podem desenvolver necrose papilar. Em 80% dos casos o sangra-
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mento é unilateral, atingindo principalmente o rim esquerdo, o sangramento pode 
acontecer também bilateralmente, embora seja menos frequente, acometendo 20% 
dos casos. O portador de AF pode apresentar hematúria espessa com formação de 
grandes coágulos e anemia acentuada.

Silva; Marques (2007, p. 328), afirmam que geralmente os portadores de ane-
mia falciforme apresentam dores devidos os episódios de vaso-oclusão, processo 
pelo qual ocorre à obstrução dos vasos sanguíneos pelas hemácias em forma de foi-
ce, ocasionando a oclusão dos capilares, causando isquemia e disfunção dos órgãos 
acometidos. As crises falciformes são caracterizadas por ataques vaso-oclusivos 
agudos e dolorosos, que afetam as extremidades, o abdome, o tórax e as vértebras. 

Segundo Watanabe (2007, p. 23), o priapismo é uma ereção involuntária do-
lorosa e persistente do pênis, associado ou não ao estímulo sexual, pode ocorrer em 
episódios breves e recorrentes ou longos. Ocorre em meninos e adultos jovens por-
tadores de anemia falciforme. Quando persiste por alguns dias, além do desconforto 
físico, pode resultar em impotência. A ocorrência deve-se a vaso-oclusão, causadora 
de obstrução da drenagem venosa do pênis. Pode ser acompanhada de dor abdomi-
nal e perineal, disúria ou retenção urinária.

2.3 Medidas de Tratamento

Segundo Braga (2007), apud Marques (2012, s/p), não há tratamento espe-
cífico na anemia falciforme, desta forma para se obter uma boa qualidade de vida e 
aumentar a sobrevida dos falcêmicos, é necessário que a patologia seja diagnosti-
cada nos primeiros meses de vida, para que o portador receba imediatamente um 
tratamento adequando, afim de evitar futuras complicações a sua saúde.

Segundo Serjeant (1999), ANVISA (2001), apud Oliveira (2014, p. 31), o acom-
panhamento ambulatorial dos portadores de anemia falciforme é de extrema impor-
tância, pois o mesmo permite que os portadores sejam avaliados constantemente, 
com o objetivo de detectar possíveis alterações que possam causar futuros danos 
a saúde dos falcêmicos. Esse acompanhamento ambulatorial deve ser periódico, já 
que não existe nenhum tratamento específico para a doença. 

De acordo com Manfredini et al (2007), apud Monteiro et al (2015, p.114),  
Existem algumas medidas profiláticas para AF, cuja suas finalidades, é minimizar 
as consequências da anemia crônica e das crises de falcização. Essas medidas 
profiláticas devem ser adotadas pelos respectivos portadores ou familiares, já que a 
patologia não é tratada de forma específica, visando evitar futuras complicações à 
saúde dos falcêmicos. 

Brasil (2002, p. 44) afirma que não há tratamento específico das doenças 
falciformes, entretanto devem ser adotadas medidas preventivas para minimizar as 
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consequências da anemia crônica, crises de falcização, crises de álgicas e suscep-
tibilidade às infecções. Estas medidas incluem boa nutrição; prevenção, diagnóstico 
e terapêutica precoce de infecções; hidratação por via oral abundantemente e evitar 
condições climáticas adversas, a exposição ao frio excessivo contribui para o proces-
so de falcização. Além disso, acompanhamento ambulatorial e educação da família e 
paciente sobre a doença auxiliam na obtenção de bem-estar social e mental.

Conforme Braga (2007); Rodrigues et al (2010), apud Vieira e Almeida (2013, 
p.10),  o hábito de manutenção da saúde do paciente falcêmico deve ser iniciada 
logo nos primeiros meses de vida. A educação dos pais ou responsáveis é muito 
importante; desde a primeira consulta devem ser orientados quanto à necessidade 
de manter nutrição e hidratação adequadas, e de conhecer os sinais de palidez. É 
importante que os pais saibam reconhecer as intercorrências da doença.   

Como já foi citado por alguns autores, o tratamento da anemia falciforme é 
sintomático, tendo a dor como um dos principais sintomas da doença, Marques et 
al (2012, s/p), citam que a assistência aos pacientes com crises de dor na AF fun-
damenta-se em medidas adotadas durante a admissão hospitalar, com objetivo de 
minorar as consequências da anemia crônica, crises de falcização e susceptibilidade 
às infecções. Durante a internação hospitalar, o tratamento mais utilizado é o medi-
camentoso, dentre os medicamentos utilizados destacam-se os analgésicos, Anti-In-
flamatórios não esteróides (AINES) e os opióides.

A crise de dor aguda pode ser controlada, inicialmente com analgésicos co-
muns (acetaminofen ou AINES), em doses habituais e fixas, por via oral, não 
havendo melhora da dor, o paciente deve ser internado, para intensificação 
desse tratamento, que deve incluir opióides com ou sem AINE associado sen-
do a morfina a droga ideal para dor intensa, e a codeína na moderada (ÂN-
GULO 2003, apud Marques et al  2012, s/p).

 “A dor é de surgimento agudo e na maioria das vezes intensa, o que leva à ne-
cessidade do uso de analgésicos até que a crise se resolva, esses analgésicos são à 
base do tratamento das crises dolorosas, porém a resposta do paciente é individual” 
(MIRANDA;BRITO 2016, p. 146).

Segundo Braga (2007), apud Olimpio (2015, p. 22), existem medicamentos 
essenciais na rotina dos portadores de anemia falciforme, dentre eles estão ácido 
fólico e a hidroxiureia, além dos analgésicos e anti-inflamatórios na presença das 
crises dolorosas. O ácido fólico é indicado para suprir as carências nutricionais, o 
mesmo contribui para a formação correta das células sanguíneas, fenômeno deno-
minado hematopoiese. 

De acordo com Silveira (2011) apud Sobrinho (2011, p. 28), atualmente a te-
rapia farmacológica da anemia falciforme está sendo realizada através de um fár-
maco denominado hidroxiuréia, sua utilização proporcionou melhoras significativas 
das manifestações clínicas nos falcêmicos, amenizando as crises álgicas. Esta subs-
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tância aumenta a produção de hemoglobina fetal, possibilitando hidratação dos eri-
trócitos e da taxa de hemoglobina, maior produção de óxido nítrico e diminuição de 
expressão de moléculas de adesão. O uso desta medicação reduz em 40% o risco 
de óbito na doença falciforme. 

“Vários estudos têm demonstrado que a concentração elevada de Hb Fetal em 
pacientes com anemia falciforme é um fator moderador nas consequências clínicas 
do processo de falcização” (NAOUM 2000, apud MARQUES 2012, s/p).

Segundo Brasil (2013), apud Olimpio (2015, p. 22), o primeiro medicamen-
to constatado que previne complicações da anemia falciforme é a hidroxiureia. Em 
2002, com a Portaria SAS/MS n° 872, determinaram os parâmetros para o uso da 
hidroxiureia no Sistema Único de Saúde (SUS). Essa droga aumenta os níveis de 
hemoglobina fetal, reduzindo assim as crises vaso-oclusivas, as incidências de sín-
drome torácica aguda e as necessidades de realizar transfusões sanguíneas.

A hidroxiureia foi o único medicamento que, efetivamente, teve impacto na 
melhora da qualidade de vida dos pacientes com doença falciforme, pois re-
duz suas complicações clínicas como o número de crises vaso-oclusivas, nú-
mero de hospitalização, tempo de internação, ocorrência de STA (Síndrome 
Torácica Aguda), além de demonstrar, de maneira contundente, redução da 
taxa de mortalidade e aumento da expectativa de vida, apesar do seu poten-
cial efeito teratogênico e possível carcinogêneas (CANÇADO, 2009; FÉLIX, 
2010, apud  ROCHA; SOUZA, 2015, p. 16).

Segundo BRASIL (2011, p.04), hidroxiureia constitui o avanço mais importante 
no tratamento de pacientes com anemia falciforme. Fortes evidências confirmam a 
eficácia da hidroxiureia em pacientes adultos diminuindo os episódios de dor intensa, 
hospitalização, número de transfusões e síndrome torácica aguda.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a descrição da Anemia Falciforme até a última década, poucos recur-
sos existiam para melhorar as condições de vida dos pacientes, estando estes sus-
cetíveis a sofrer diversas intercorrências e a apresentar uma baixa expectativa e 
qualidade de vida. A invisibilidade e o desconhecimento sobre a doença em toda a 
sociedade ainda são marcantes em pleno século XXI e acabam levando a reprodu-
ção de mitos e preconceitos. 

Em decorrência da doença transformar as hemácias normais em hemácias 
falciformes, isto gera uma série de manifestações. Em alguns casos o paciente pode 
apresentar mais de uma manifestação em um mesmo período, tão importantes quan-
to às variações genéticas, os fatores adquiridos são responsáveis pela variabilidade 
clínica e do prognóstico de pacientes com anemia falciforme. 

Nos últimos anos houve avanços acerca tratamento das da Anemia Falcifor-
me, além disso, as recentes pesquisas em busca de drogas capazes de reduzir a fal-
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cização das hemácias demonstram que num futuro próximo será possível o paciente 
com AF ter melhor qualidade de vida. O diagnóstico precoce é importante, pois favo-
rece o tratamento que comprovadamente aumenta a sobrevida e melhora a qualida-
de de vida das pessoas, no entanto estas devem ser acompanhadas em centros de 
referência especializados capazes de oferecer atendimento global, multidisciplinar e 
multiprofissional. Neste sentido, os profissionais da saúde devem ter embasamento 
científico, e sempre buscar aprimorar seus estudos, para atuar da melhor forma du-
rante as crises álgicas e também estar apto para educar os pacientes e familiares a 
evitarem que as crises de dor ocorram.

Diante deste relevante tema de saúde pública, se faz necessário que todos 
os profissionais da área da saúde busquem aprimorar seus conhecimentos acerca 
da Anemia Falciforme, para que desta forma possam oferecer um atendimento de 
qualidade, proporcionando assim a conforto ao falcêmico, pois trata-se de uma enfer-
midade que traz alto grau de sofrimento aos seus portadores. Como futuros médicos 
temos a responsabilidade de promover a educação em saúde junto a comunidade 
sobre a AF, a fim de oferecer conhecimento e melhor tratamento, objetivando a redu-
ção da morbi-mortalidade para a doença em questão.
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CAPÍTULO 3
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POSTPARTUM PITUITARY NECROSIS: SHEEHAN’S SYNDROME
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RESUMO
Introdução: Diversas condições que comprometem a hipófise e/ou o hipotálamo têm 
sido implicadas na patogênese do hipopituitarismo adquirido. A síndrome de Sheehan 
é um quadro de sinais e sintomas ainda muito desconhecido, sendo pouco diagnosti-
cado no mundo. Se caracteriza pelo hipopituitarismo pós-parto secundário à necrose 
hipofisária decorrente de hipotensão ou choque em virtude de hemorragia abundante 
durante ou logo após o parto. Em razão da melhora nos cuidados obstétricos, sua 
frequência vem caindo em todo o mundo, sobretudo em regiões mais desenvolvidas. 
Objetivo: Esta revisão objetiva descrever os sinais e sintomas, somados a avaliação 
laboratoriais e exames complementares para diagnóstico assertivo da síndrome em 
questão. Metodologia: O estudo é uma pesquisa qualitativa baseada em revisão 
bibliográfica de artigos e dos últimos 10 anos disponíveis em plataformas como Goo-
gle acadêmico, Scielo, MEDLINE e LILACS para a coleta de dados. Conclusão: a 
síndrome de Sheehan é uma causa de hipopituitarismo ainda frequente em países 
ou regiões pouco desenvolvidas. Seu diagnóstico pode ser ignorado por anos, o que 
agrava a morbimortalidade entre as pacientes, devendo o clínico estar atento aos 
sinais de deficiência pituitária após o parto, principalmente em mulheres com história 
de hemorragia ou parto complicado.
Palavras-chaves: Hipopituitarismo; hipotireoidismo; hemorragia pós-parto.
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ABSTRACT
Introduction: Several conditions that compromise the pituitary and/or the hypothala-
mus have been implicated in the pathogenesis of acquired hypopituitarism. Sheehan’s 
syndrome is a picture of signs and symptoms that is still very unknown, being little 
diagnosed in the world. Characterized by postpartum hypopituitarism secondary to 
pituitary necrosis resulting from hypotension or shock due to profuse hemorrhage 
during or shortly after delivery. Due to the improvement in obstetric care, its frequency 
has been decreasing all over the world, especially in more developed regions. Objec-
tive: This objective review describes the signs and symptoms, plus laboratory evalua-
tion and complementary tests for an assertive diagnosis of the syndrome in question. 
Methodology: The study is a qualitative research based on a literature review of ar-
ticles from the last 10 years available on platforms such as Google academic, Scielo, 
MEDLINE and LILACS for data collection. Conclusion: Sheehan syndrome is a cau-
se of hypopituitarism that is still frequent in poorly developed countries or regions. Its 
diagnosis can be ignored for years, which aggravates morbidity and mortality among 
patients, and the clinician must be aware of the signs of pituitary deficiency after deli-
very, especially in women with a history of hemorrhage or complicated delivery.
Keywords: Hypopituitarism. Hypothyroidism. Postpartum hemorrhage.

1. INTRODUÇÃO

Diversas condições que comprometem a hipófise e/ou o hipotálamo têm sido 
implicadas na patogênese do hipopituitarismo adquirido. Em um estudo realizado 
com 172 pacientes* a Síndrome de Sehaan corresponde a 0,5% dos casos¹. Em vir-
tude de sua raridade, a síndrome de Sheehan recebe pouca atenção, inclusive nos 
livros textos de endocrinologia. Contudo, esta foi a sexta causa mais frequente de de-
ficiência de hormônio de crescimento em 1.034 pacientes². A síndrome de Sheehan 
é um quadro de sinais e sintomas ainda muito desconhecido, sendo pouco diagnosti-
cado no mundo. Se caracteriza pelo hipopituitarismo pós-parto secundário à necrose 
hipofisária decorrente de hipotensão ou choque em virtude de hemorragia abundante 
durante ou logo após o parto. Em razão da melhora nos cuidados obstétricos, sua 
frequência vem caindo em todo o mundo, sobretudo em regiões mais desenvolvidas. 

A síndrome de Sheehan pode evoluir de maneira lenta com diagnóstico mui-
tas vezes tardio e, ainda que alguns sinais de insuficiência hipofisária ocorram, logo 
após o parto, são pouco valorizados. Durante o puerpério, a mulher pode cursar com 
falência da menstruação, amenorreia e, posteriormente, comprometer a regularidade 
hormonal das pacientes acometidas. Seu diagnóstico precoce e o tratamento ade-
quado são importantes para redução da morbimortalidade a partir da detecção de 
sintomas compatíveis com diferentes graus de hipofunção hipofisária diagnosticados 
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dias ou anos após o parto¹. Esta revisão objetiva descrever os sinais e sintomas, 
somados a avaliação laboratoriais e exames complementares para diagnóstico as-
sertivo da síndrome em questão.

2. METODOLOGIA

O estudo é uma pesquisa qualitativa baseada em revisão bibliográfica de arti-
gos e dos últimos dez anos disponíveis em plataformas acadêmicas e Scielo para a 
coleta de dados.

Para a elaboração desta revisão integrativa as seguintes etapas foram per-
corridas: estabelecimento da hipótese e objetivos da revisão integrativa; estabeleci-
mento de critérios de inclusão e exclusão de artigos (seleção da amostra); definição 
das informações a serem extraídas dos artigos selecionados, análise dos resultados 
e discussão.

A elaboração também foi dividida em 2 etapas. Na 1ª etapa houve a elaboração 
do tema. Na 2ª etapa, fora feito o levantamento bibliográfico nas bases de dados 
SciELO (Scientific Eletronic Library Online), MEDLINE (Literatura Internacional em 
Ciências de Saúde) LILACS (literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência de 
Saúde) e Google Acadêmico. Assim como livros de Endocrinologia, sendo o principal 
utilizado: Lucio Vilar, Endocrinologia Clínica, 6° Ed.

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção foram: artigos do período de 
2009 a 2019, que abordaram os temas necrose hipofisária e síndrome de Sheehan. 
As estratégias utilizadas para localizar os artigos foram adaptadas tendo como eixo 
norteador a pergunta norteadora e os critérios de inclusão da revisão integrativa, es-
tabelecidos para manter a coerência na busca dos artigos e evitar possíveis vieses. 
As palavras-chave utilizadas foram “síndrome de Sheehan”. A busca foi realizada 
pelo acesso on-line e, utilizando critérios de inclusão, a amostra final desta revisão 
integrativa foi constituída de 3 artigos. Para a coleta de dados dos artigos que foram 
incluídos na revisão integrativa, artigos dos últimos 10 anos.

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi feita de 
forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão in-
tegrativa elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método, ou seja, impactar 
positivamente na qualidade da teoria.

3. DISCUSSÃO

Na presente revisão integrativa, analisou-se artigos que atenderam aos cri-
térios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresentar-se-á um pa-
norama geral dos artigos avaliados. Em relação ao tipo de revista nas quais foram 
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publicados os artigos incluídos na revisão, percebe-se que a maioria foram da língua 
inglesa de países da américa do norte, sendo mais frequentes estudos do Canadá e 
Estados Unidos.

Em relação ao objetivo desta revisão, ou seja, a apresentação de sinas e 
sintomas juntamente com os testes laboratoriais para diagnóstico da |Síndrome de 
Sehaan, foi observado que dados de epidemiológicos demonstraram umas frequên-
cias de sinais e sintomas especificamente relacionados ao ciclos de produção do 
hormônios hipofisários.

Ademais, um estudo baseado em um relato de caso apresenta resultados es-
ses conjuntos de fatores em um estágio de detecção tardia da síndrome. O presente 
caso aborda : uma paciente do sexo feminino, 60 anos, internada por queixa de oli-
gúria, edema de MMII e de face de longa data. Apresentava antecedentes pessoais 
de hemorragia após o último parto, agalactia e amenorreia aos 34 anos. Apresentava 
exames que demonstravam T4 livre baixo, T3 baixo e TSH baixo³.

Outro relato de caso feito em 2018, publicado na revista AIMGF Magazini 
aborda um caso de uma mulher de 52 anos, caucasiana, casada. Da história obs-
tétrica, salienta-se a existência de terceira gravidez (IIIGIIP - 1 aborto espontâneo), 
tendo o parto decorrido às 39 semanas + 4 dias, com desenvolvimento hemorragia 
massiva. Ao 5º dia pós-parto, apresentou cefaleia holocraneana intensa, incapacitan-
te, que não cedia à medicação, associada a desequilíbrio, esquecimento, confusão, 
cansaço e vómitos. Após este período desenvolveu queixas inespecíficas que foram 
interpretadas no contexto de depressão pós-parto. Por agravamento progressivo, 
com queixas de esquecimento e lentificação do discurso mais acentuadas, realizou 
estudo analítico alargado que revelou a existência de um pan-hipopituitarismo. Apre-
sentou taxas de T4 livre, T3 e TSH baixas, o que corrobora com o caso anterior a 
este, evidenciando um importante indicativo laboratorial⁴.

O que se observa são sintomas compatíveis com diferentes graus de hipofun-
ção hipofisária diagnosticados dias ou anos após o parto. Há relatos de pacientes 
que evoluíram com hiponatremia aguda e síndrome de secreção inapropriada de hor-
mônio antidiurético (ADH) 10 dias após o parto⁵ e outras que tiveram seu diagnóstico 
somente 33 anos após o nascimento do último filho ⁶.

Na maioria dos estudos, o principal acometimento foi o da secreção de prolac-
tina e GH (90 a 100%), enquanto as deficiências na secreção de cortisol, TSH e go-
nadotrofinas variaram de 50 a 100%. A função gonadotrófica pode ficar preservada, e 
há vários relatos de pacientes com SSh que mantiveram ciclos menstruais regulares 
e até engravidaram de maneira espontânea. A elevada deficiência de GH se explica 
pelo fato de os somatotrofos estarem localizados nas regiões inferiores e laterais da 
hipófise, o que os torna bastante suscetíveis à isquemia. DI central parcial pode estar 
presente em alguns casos, muito raramente¹.
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4. CONCLUSÃO

Em suma, a síndrome de Sheehan é uma causa de hipopituitarismo ainda 
frequente em países ou regiões pouco desenvolvidas. Seu diagnóstico pode ser ig-
norado por anos, o que agrava a morbimortalidade entre as pacientes, devendo o 
clínico estar atento aos sinais de deficiência pituitária após o parto, principalmente 
em mulheres com história de hemorragia ou parto complicado. Recomenda-se a re-
posição adequada de todas as trofinas deficientes levando-se em consideração a 
necessidade de individualização para cada paciente.
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RESUMO
Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio crônico e progressivo, ca-
racterizado pela degeneração de neurônios dopaminérgicos. A depressão em pa-
cientes com DP tem muitos aspectos clínicos. Além de aumentar o sofrimento dos 
pacientes e cuidadores, aumenta o comprometimento e a dependência dos mes-
mos. Desse modo, é papel dos médicos investigar rotineiramente a depressão na 
DP, visto que esse distúrbio está associado a pior qualidade de vida dos doentes. 
Objetivo: Analisar estudos na literatura sobre a depressão na doença de Parkinson 
e suas consequências na qualidade de vida desses indivíduos. Metodologia: Foi 
utilizada a revisão integrativa de literatura, através do levantamento bibliográfico pela 
BIREME, LILACS, MEDLINE, SciELO. Utilizou-se os seguintes descritores: Depres-
são and Parkinson and Qualidade de vida. Resultados e discussão: A depressão 
persistente está associada a um impacto adverso a longo prazo no funcionamento 
diário da DP, o tratamento adequado ou remissão espontânea da depressão melhora 
a função das Atividades de Vida Diária. Os estudos destacados enfatizam o efeito 
deletério da depressão na Doença de Parkinson em diferentes aspectos na vida da-
quele individuo. Conclusão: Todavia, os resultados encontrados permitem melhor 
compreensão do quanto a depressão associada a doença de Parkinson interfere na 
qualidade de vida de seus portadores. Por fim, fazem-se necessários estudos futuros 
que avaliem amostras selecionadas com critérios de inclusão e exclusão especifica-
dos e definidos.
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ABSTRACT
Introduction: Parkinson’s Disease (PD) is a chronic and progressive disorder used 
by the degeneration of dopaminergic neurons. Depression in PD patients has many 
clinical features. In addition to increasing the suffering of patients and care, it increas-
es their commitment and dependence. Thus, it is the role of physicians to routinely 
investigate depression in PD, as this disorder is associated with poorer quality of life 
for patients. Objective: Analyze studies in the literature on depression in Parkinson’s 
disease and its consequences on quality of life and these limitations. Methodology: 
An integrative literature review was used, through a bibliographic survey by BIREME, 
LILACS, MEDLINE, SciELO. The following descriptors were used: Depression and 
Parkinson’s and Quality of life. Results and discussion: Persistent depression is 
associated with a long-term adverse impact on the daily functioning of PD, adequate 
treatment or spontaneous remission of depression improves the function of Activities 
of Daily Living. The highlighted studies emphasize the deleterious effect of depres-
sion in Parkinson’s Disease on different aspects of that individual’s life, The highlight-
ed studies emphasize the deleterious effect of depression in Parkinson’s Disease 
on different aspects of that individual’s life. Conclusion: However, the results found 
allow for a better understanding of how much depression associated with Parkinson’s 
disease interferes with the quality of life of its patients. Finally, future studies that 
evaluate selected ones with the defined and defined inclusion and exclusion criteria 
are included.

1. INTRODUÇÃO

A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio crônico e progressivo, caracteri-
zado pela degeneração de neurônios dopaminérgicos da substância nigra mesence-
fálica. A dopamina funciona como um neurotransmissor inibitório do corpo estriado. 
O déficit desse neurotransmissor afeta a capacidade do organismo de controlar os 
movimentos normais. Quando um movimento é iniciado pelo córtex cerebral, os im-
pulsos são transmitidos para o corpo estriado. No entanto, na Doença de Parkinson, 
há uma diminuição das concentrações de dopamina, por isso o corpo estriado tor-
nar-se excessivamente ativo, dificultando o controle dos movimentos pela pessoa 
acometida.

Além do conceito original de uma enfermidade com acometimento preferen-
cialmente motor, as manifestações não motoras da doença são cada vez mais reco-
nhecidas como as principais responsáveis pelo grau de incapacidade dos pacientes. 
Essas complicações determinam diminuição da qualidade de vida, aumento de cus-
tos do tratamento e são um desafio ao médico assistente. Os pacientes com DP po-
dem apresentar sintomas neuropsiquiátricos, como depressão, ansiedade, sintomas 
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psicóticos, apatia e fadiga. Merece especial destaque o descontrole de impulsos (DI), 
manifesto como jogo patológico, hiperssexualidade, atos compulsivos, que causam 
enorme impacto na qualidade de vida dos pacientes com DP e de suas famílias.

Nessa perspectiva, o impacto do déficit cognitivo em pacientes com a Doença 
de Parkinson associa-se ao desenvolvimento de manifestações neuropsiquiátricas, 
principalmente a depressão, no qual influencia sobre a evolução da doença. 

A depressão como comorbidade psiquiátrica se mostra subdiagnosticada, ba-
sicamente pela sobreposição dos próprios sintomas da DP. A lentidão psicomotora, 
diminuição da iniciativa e efeito embotado são sintomas depressivos que podem ser 
confundidos com sintomas motores da DP, como bradicinesia, postura curvada e 
hipomimia. Falta de energia, insônia e alterações de apetite são comuns tanto na 
depressão quanto na DP, bem como nos distúrbios cognitivos, incluindo dificuldades 
na concentração e na tomada de decisões.

A depressão em pacientes com DP tem muitos aspectos clínicos. Além de 
aumentar o sofrimento dos pacientes e cuidadores, aumenta o comprometimento e 
a dependência dos mesmos.

Desse modo, é papel dos médicos investigar rotineiramente a depressão na 
DP, visto que esse distúrbio está associado a pior qualidade de vida dos doentes.

Em suma, a depressão em pacientes com doença de Parkinson deve ser reco-
nhecida para o desenvolvimento de práticas direcionadas ao tratamento e a melhora 
na qualidade de vida dos pacientes. Uma vez que o tratamento precoce e eficaz da 
depressão tem impacto positivo sobre o desempenho cognitivo dos parkinsonianos, 
o que chama a atenção para a necessidade eventual de reconhecimento da sintoma-
tologia depressiva para a melhora destes pacientes.

2. OBJETIVOS
         

Analisar estudos na literatura sobre a depressão na doença de Parkinson e 
suas consequências na qualidade de vida desses indivíduos.

3. METODOLOGIA

Foi utilizada a revisão integrativa de literatura, que permite condensar pes-
quisas anteriores e delas adquirir conclusões gerais para analisar o conhecimento 
científico sobre o assunto a ser estudado. O levantamento bibliográfico foi realizado 
pela BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde), nas bases de dados eletrônicas LILACS 
(Literatura Latino-Americana e do

Caribe em Ciências de Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciên-
cias da Saúde) e na biblioteca eletrônica de acesso aberto, SciELO (Scientific Ele-
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tronic Library Online). Utilizou-se os seguintes descritores: Depressão and Parkinson 
and Qualidade de vida.

Os critérios estabelecidos para a inclusão dos artigos foram: o tipo de estudo 
destacando, estudo de casos e controles, revisões sistemáticas avaliadas e ensaio 
clínico, relativos ao tema em questão; nos idiomas inglês e português, com ano de 
publicação de 2015 a 2019. Excluíram-se os artigos relacionados exclusivamente ao 
diagnóstico e tratamento da Doença de Parkinson.

Após a identificação dos artigos, procedeu-se à leitura dos resumos para a 
seleção dos estudos a serem analisados.
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Encontraram-se nas bases de dados LILACS e MEDLINE pela BIREME, 20 
artigos. A biblioteca eletrônica SciELO forneceu 07 artigos. A busca aos bancos de 
dados, considerando a utilização de todos os descritores e palavras-chave, localizou 
27 artigos. Após a realização da leitura do título, resumo e textos na íntegra, foram 
excluídos 21 artigos que não contemplaram os critérios de inclusão. Assim, foram 
selecionados para a amostra final 06 artigos, resumidos no Quadro 1.

Quadro 1- Estudos selecionados, por ano de publicação, título e periódicos – 2015 a 2019
Nº Ano Título Periódicos 

01 2019
Comparison of Quantitative Electroencephalo-
gram During Sleep in Depressed and Non-De-
pressed Patients with Parkinson’s Disease.

Med Sci Monit;

02 2017
Effectiveness of physical activity on patients with 
depression and Parkinson’s disease: A systematic 
review.

PLoS One

03 2016
Associations of pain and depression with marital 
status in patients diagnosed with Parkinson’s dis-
ease.

Acta Neurol Scand

04 2016 The longitudinal impact of depression on disability 
in Parkinson disease. Int J Geriatr Psychiatry

05 2015 Apathy in Parkinson’s disease: A systematic re-
view and meta-analysis. Mov Disord;

06 2015
Avaliação da qualidade de vida e aspectos psico-
lógicos de pacientes com doença de Parkinson 
participantes de um grupo de apoio.

Dement. neuropsychol

Destaca-se o estudo de coorte longitudinal realizado por Pontone et.al, 2016, 
com 137 homens e mulheres adultos com Doença de Parkinson (DP) idiopática, nos 
quais foram coletados até seis anos de dados sobre variáveis demográficas, motoras 
e não motoras. Perceberam que os participantes deprimidos eram mais propensos a 
ser do sexo feminino, menos instruídos, menos propensos a tomar agonistas da do-
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pamina e mais propensos a apresentar flutuações motoras. A depressão persistente 
está associada a um impacto adverso a longo prazo no funcionamento diário da DP, 
o tratamento adequado ou remissão espontânea da depressão melhora a função das 
Atividades de Vida Diária.

Artigas et.al, 2015 em um estudo transversal com uma amostra composta por 
20 indivíduos com Parkinson que participavam de um grupo de apoio a pacientes e 
outros 20 pacientes com DP que não participavam de qualquer grupo de apoio para 
pacientes com DP, concluíram que a participação de pacientes com DP em ativida-
des sociais como os grupos de apoio está associado a melhor qualidade de vida e 
menor presença de sintomas de depressão, ansiedade e fobia social.

A depressão é um sintoma comum da doença de Parkinson e está associada 
ao aumento da incapacidade, progressão rápida dos sintomas motores, mortalidade 
e efeitos adversos na qualidade de vida, devido a isso Wu, Lee e Huang (2017) rea-
lizaram um artigo, objetivando revisar sistematicamente a literatura sobre o efeito da 
atividade física nos sintomas depressivos na doença de Parkinson. Concluiram que a 
atividade física pode amenizar a degeneração das habilidades motoras e depressão, 
além de aumentar a qualidade de vida dos pacientes com doença de Parkinson, com 
o treinamento aeróbico produzindo os melhores resultados.

Outro importante estudo está relacionado a identificar diferenças nos eletroen-
cefalogramas quantitativos durante o sono em pacientes deprimidos e não deprimi-
dos com doença de Parkinson devido o sono, ser um biomarcador para a depres-
são. Liu, Ma e Wang (2019) avaliaram 38 pacientes com doença de Parkinson (26 
pacientes deprimidos, 12 pacientes não deprimidos) e 20 indivíduos normais usando 
a Escala De Depressão Geriátrica para Sintomas Depressivos e análise quantita-
tiva por eletroencefalograma da amplitude de diferentes faixas de frequências em 
diferentes estágios do sono usando o Met-lab software e transformação rápida de 
Fourier. Concluiram que existe diferença nas ondas do sono Não REM e o sono REM 
principalmente nos paciente deprimidos e com Parkinson.

Os estudos destacados acima enfatizam o efeito deleterio da depressão na 
Doença de Parkinson em diferentes aspectos na vida daquele individuo, porém ob-
serva-se que há uma  necessidade de definições e evidências mais precisas e com-
partilhadas acerca do problema em questão.

5. CONCLUSÃO

Concluindo a presente revisão integrativa, na busca da melhor evidência dis-
ponível, em relação ao impacto da depressão na qualidade de vida em pacientes 
com Doença de Parkinson, infere-se que a maioria dos estudos concordam que exis-
te uma correlação positiva entre depressão e a piora na qualidade de vida do pacien-
te com DP, porém não há relação estatística desse fato.
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Todavia, os resultados encontrados permitem melhor compreensão do quanto 
a depressão associada a doença de Parkinson interfere na qualidade de vida de seus 
portadores. Nesse sentido, os resultados constituem indícios de que a atuação dos 
profissionais de saúde, deve se voltar para a melhoria na qualidade de vida com con-
sequente diminuição do impacto da doença.  Sendo assim, se faz necessário envidar 
esforços para que as pessoas com doença de Parkinson e seus familiares possam 
conviver melhor com a doença.   

Por fim, fazem-se necessários estudos futuros que avaliem amostras selecio-
nadas com critérios de inclusão e exclusão especificados e definidos. Tais estudos 
poderão instrumentar práticas terapêuticas com os pacientes com DP, além de con-
tribuir para o avanço do conhecimento no que diz respeito à sobreposição das mani-
festações depressivas e DP.
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ASSOCIATION OF HYDROCHLORATIAZIDE WITH SKIN CANCER
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RESUMO
Introdução: A hidroclorotiazida, descoberta em 1958, foi a primeira droga realmente 
eficaz utilizada no tratamento da Hipertensão Arterial (HA). O câncer de pele não 
melanoma (NMSC) é o câncer mais comum em seres humanos, e a incidência vem 
aumentando, principalmente entre a população idosa. Fatores de risco importantes 
são a exposição à luz ultravioleta (UV) e a um fenótipo de pele suscetível a UV. 
Recentemente, dados mostraram uma associação dose-dependente cumulativa en-
tre hidroclorotiazida e o câncer de pele não-melanoma, com relação dose-resposta 
cumulativa clara fio observada tanto para o carcinoma basocelular como para o car-
cinoma de células escamosas. Objetivo: Este estudo tem como objetivo de avaliar 
a relação do uso de hidroclorotiazida e o aumento do risco de câncer de pele não-
-melanoma. Metodologia: O estudo é uma pesquisa qualitativa baseada em revisão 
bibliográfica de artigos e dos últimos 10 (dez) anos disponíveis em plataformas como 
Google acadêmico, Scielo, MEDLINE  e LILACS para a coleta de dados. Conclusão: 
O uso de hidroclorotiazida deve ser cuidadosamente considerado, principalmente em 
pacientes que já tiveram câncer de pele, pois outros agentes anti-hipertensivos com 
indicações e eficiência semelhantes estão presentes no mercado, mas sem associa-
ções conhecidas com o câncer de pele.
Palavras-chaves: Hidroclorotiazida. Câncer de pele. Fatores de risco.
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1. INTRODUÇÃO 

A hidroclorotiazida, descoberta em 1958, foi a primeira droga realmente eficaz 
utilizada no tratamento da Hipertensão Arterial (HA). Nos últimos 40 anos tem sido 
a principal terapêutica anti-hipertensiva, se não for usada como primeira droga deve 
ser sempre o segundo medicamento escolhido. Além disso, pode ser utilizado no 
tratamento dos inchaços associados com insuficiência cardíaca congestiva, cirrose 
hepática, com a terapia por corticosteroides ou estrógenos, entre outros. 

O câncer de pele não melanoma (NMSC) é o câncer mais comum em seres 
humanos, e a incidência vem aumentando, principalmente entre a população idosa. 
Fatores de risco importantes são a exposição à luz ultravioleta (UV) e a um fenótipo 
de pele suscetível a UV. Recentemente, dados mostraram uma associação dose-de-
pendente cumulativa entre hidroclorotiazida e o câncer de pele não-melanoma, com 
relação dose-resposta cumulativa clara fio observada tanto para o carcinoma baso-
celular como para o carcinoma de células escamosas. 

As ações fotossensibilizantes associadas ao princípio ativo são os prováveis 
mecanismos biológicos para a doença. Portanto, o uso do medicamento deve ser 
reconsiderado em pacientes que apresentam histórico prévio de câncer de pele não 
melanoma ou câncer de lábio, principalmente nos que já fazem uso a longo prazo 
do fármaco. Entretanto, a Anvisa orienta que não interrompa o tratamento sem antes 
consultar o medico. Deve-se orientar os pacientes a verificar regularmente a sua pele 
quanto a novas lesões e notificar imediatamente ao profissional quaisquer lesões 
cutâneas suspeitas. Poucos estudos foram divulgados mostrando essa associação, 
mostrando que o assunto deve ser melhor pesquisado. Este estudo tem como obje-
tivo de avaliar a relação do uso de hidroclorotiazida e o aumento do risco de câncer 
de pele não-melanoma.

2. METODOLOGIA

O estudo é uma pesquisa qualitativa baseada em revisão bibliográfica de arti-
gos e dos últimos 10 (dez) anos disponíveis em plataformas como Google acadêmico 
e Scielo para a coleta de dados.

Para a elaboração desta revisão integrativa as seguintes etapas foram percor-
ridas: estabelecimento da hipótese e objetivos da revisão integrativa; estabelecimento 
de critérios de inclusão e exclusão de artigos (seleção da amostra); definição das infor-
mações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos resultados; discussão 
e apresentação dos resultados e a última etapa consistiu na apresentação da revisão. 

A elaboração também foi dividida em 2 etapas. Na 1ª etapa houve a elabo-
ração do tema pela questão norteadora: por que houve aumento na incidência de 
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câncer de pele em pacientes que usam hidroclorotiazida?. Na 2ª etapa, foi feito o 
levantamento bibliográfico nas bases de dados SciELO (Scientific Eletronic Library 
Online), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências de Saúde), LILACS (literatu-
ra Latino-Americana e do Caribe em Ciência de Saúde) e Google Acadêmico.

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção foram: artigos do período de 
2009 a 2019, que abordaram os temas hidroclorotiazida, câncer de pele e sua corre-
lação. As estratégias utilizadas para localizar os artigos foram adaptadas tendo como 
eixo norteador a pergunta norteadora e os critérios de inclusão da revisão integrativa, 
estabelecidos para manter a coerência na busca dos artigos e evitar possíveis vie-
ses. As palavras-chave utilizadas foram hidroclorotiazida e câncer de pele. A busca 
foi realizada pelo acesso on-line e, utilizando critérios de inclusão, a amostra final 
desta revisão integrativa foi constituída de 3 artigos e 2 informações técnicas, da An-
visa e da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Para a coleta de dados dos artigos 
que foram incluídos na revisão integrativa, artigos dos últimos 10 anos.

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi feita de 
forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão in-
tegrativa elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método, ou seja, impactar 
positivamente na qualidade da teoria.

3. REVISÃO DE LITERATURA

Esta revisão de literatura apresenta a relação entre o uso do medicamento 
hidroclorotiazida e o câncer de pele não-melanoma.

A hidroclorotiazida é muito utilizada como monoterapia ou em combinação 
com outros fármacos, tais como captopril, losartan e outros. É usada sob forma de 
cloridato e encontrada no mercado farmacêutico na apresentação de comprimidos 
de 25 mg e 50 mg. É utilizada com diurético, isto é, aumenta a produção de urina 
para o tratamento de primeira linha da hipertensão arterial sistêmica há mais de 30 
anos. 

O câncer de pele responde por 33% dos canceres diagnosticados no Brasil, 
sendo que o Instituto Nacional do Câncer (INCA) registra, a cada ano, cerca de 180 
mil novos casos. O câncer de pele não melanoma é o mais comum e tem letalidade 
baixa, porém altos números de casos. Sua fisiopatologia é o crescimento anormal e 
descontrolado das células que compõem a pele, que se dispõem formando camadas.

O primeiro estudo a mostrar a associação entre a hidroclorotiazida surgiu em 
2017, no norte da Europa. Observou-se que como uso diário de uma dose de 12,5 
mg da hidroclorotiazida, a taxa probabilidade de ocorrer o carcinoma espinocelular 
(CEC) elevou-se em 2,1 vezes. Com o uso por cerca de 22 anos dessa dose ininter-
rupta, obteve-se uma taxa de probabilidade de se ter um CEC no lábio de até 7,7 ve-
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zes maior do que a população não exposta ao medicamento. Poucos estudos surgi-
ram após esse, portanto a relação ainda não pode ser completamente estabelecida.

A Anvisa, visando o aumento dos casos de câncer de pele em pacientes usuá-
rios de hidroclorotiazida, solicita que os profissionais de saúde informem aos pacien-
tes sobre o risco, especialmente aqueles que já fazem uso a longo prazo do fármaco. 
E a avaliação da pele deve ser feita com maior frequência nestes. 

4. DISCUSSÃO 

Na presente revisão integrativa, analisou-se artigos que atenderam aos cri-
térios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresentar-se-á um pa-
norama geral dos artigos avaliados. Em relação ao tipo de revista nas quais foram 
publicados os artigos incluídos na revisão, percebe-se que a maioria foram da língua 
inglesa de países europeus, sendo os outros uma informação técnica da Anvisa e da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia, sendo todos feitos por profissionais médicos.  

Em relação ao objetivo desta revisão, ou seja, a relação da hidroclorotiazida 
com o câncer de pele, foi observado que dados de epidemiológicos demonstraram 
uma associação dose-dependente cumulativa entre hidroclorotiazida e o câncer de 
pele não-melanoma. Uma pesquisa (Pedersen, 2018) incluiu uma população com-
posta por 71.533 casos de carcinoma basocelular e de 8.629 casos de carcinoma 
de células escamosas houve aumento substancial do risco de câncer de pele não 
melanoma associado com o uso da hidroclorotiazida, com números de 1/11 casos 
diagnosticados. 

Outro estudo feito em 2009, Friedman et al organizaram um estudo explorató-
rio, identificando essa relação em pacientes com acompanhamento por mais de 12 
anos para identificar a incidência do câncer. Não foi encontrado associação concreta 
de outros medicamentos anti-hipertensivos com o câncer de pele não melanoma, 
neste estudo cita-se outros medicamentos, porem demais estudos negam estas as-
sociações, apenas em relação à hidroclorotiazida e alguns outros diuréticos.

Além disso, foi encontrada que uso crônico de doenças tratadas medicamen-
tos diuréticos aumenta o risco de câncer de pele, sendo doenças pulmonares, doen-
ças do tecido conjuntivo, doenças renais, transplante de órgãos e canceres hema-
tológicos. O mecanismo do medicamento inclui fotossensitividade, que ocasiona o 
principal fator de risco para o câncer.

Houve certas limitações nos estudos, como pouca informação na exposição 
de raios ultravioleta e tabagismo, os dois maiores fatores de risco para o câncer de 
pele (Pottergard, 2017).

Os estudos avaliados em grande parte uma população de etnia do norte da 
Europa, de pele clara, com fototipo similiar ao da população do Sul do Brasil. São 
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pessoas mais sensíveis aos efeitos na pele das radiações ultravioleta solar e artifi-
cial. Contudo, dada a elevada incidência de radiação ultravioleta em todo o território 
brasileiro, o medico deve reforçar a necessidade do uso de medidas seguras de 
exposição solar, entre as quais nos usuários da hidroclorotiazida se faz necessário 
o habito diário de filtros solares com FPS mínimo de 30 e alta proteção contra a 
radiação UVA, em ambientes externos, dado o risco crônico e cumulativo do desen-
volvimento dos canceres de pele não melanoma, demonstrado por esses estudos 
populacionais publicados em conceituadas revistas medicas. 

Como a hidroclorotiazida é um medicamento de grande importância no trata-
mento da Hipertensão Arterial Sistêmica, a Anvisa orienta que não há interrupção do 
tratamento antes de consultar o medico. Se o paciente utiliza hidroclorotiazida por 
vários anos, deve consultar um dermatologista associado ao cardiologista para um 
exame dermatológico geral, a fim de diagnostico precoce. Lesões cutâneas suspei-
tas devem ser prontamente examinadas, incluindo exame histológico de biopsias. 
Orientando quanto o uso de filtros solares adequados para o tipo de pele e a neces-
sidade, ou não, de suplementação da vitamina D. O uso de hidroclorotiazida deve ser 
revisto em pacientes com histórico de câncer de pele não-melanoma. 

5. CONCLUSÃO

Em conclusão da presente revisão integrativa, na busca da melhor evidência 
disponível, dado o uso considerável de hidroclorotiazida em todo o mundo e a mor-
bidade associada ao câncer de pele não melanoma, uma associação casual entre 
estes teria implicações significativas na saúde publica. Portanto, o uso de hidroclo-
rotiazida deve ser cuidadosamente considerado, principalmente em pacientes que já 
tiveram câncer de pele, pois outros agentes anti-hipertensivos com indicações e efi-
ciência semelhantes estão presentes no mercado, mas sem associações conhecidas 
com o câncer de pele.

O estudo desperta importância de reforçar as orientações de proteção solar. 
Além de acompanhamento tanto com o cardiologista quanto com o dermatologista, 
para avaliações de pele mais frequentes nos pacientes usuários do medicamento. 
Os pacientes devem ser alertados quanto ao risco que o medicamento pode ocasio-
nar. A prescrição inicial deste deve ser considerada ou substituída por outro medi-
camento com o mesmo princípio, e os pacientes já em uso prolongado devem ser 
reanalisados. 
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RESUMO
Introdução: É na população idosa que ocorre o maior consumo de fármacos, de-
vido a presença de multimorbidades, que atingem essa população. No Brasil, essa 
taxa varia de 16,5% a 50% e o processo de envelhecimento pode interferir na far-
macocinética e farmacodinâmica desses medicamentos, o que pode gerar diversos 
efeitos e consequências desfavoráveis à saúde do idoso usuário da polifarmácia. A 
polifarmácia, é utilização concomitante de vários medicamentos sendo considera-
do em número de cinco ou mais fármacos, o que possivelmente pode possibilitar o 
aparecimento de outros problemas de saúde nessa população, assim como dificultar 
a eficácia do tratamento de patologias existentes no idoso. Objetivo: O presente 
estudo é um artigo de revisão integrativa que tem o objetivo de apresentar os efeitos 
agravantes da polifarmácia na saúde da população idosa brasileira em uso de medi-
camentos em excesso (a partir de 5 medicamentos) caracterizando assim o uso da 
polifarmácia, e os efeitos na vida diária dessa população assim como as suas conse-
quências. Metodologia: O estudo é uma pesquisa qualitativa de revisão integrativa 
de artigos publicados nos últimos 10 (dez) anos disponíveis em plataformas como 
Google acadêmico e Scielo para a coleta de dados. Conclusão: A presente revisão 
integrativa, evidencia os efeitos agravantes da polifarmácia com suas reações adver-
sas e interações medicamentosas no idoso, e suas consequências nessa população 
e desperta a importância dos profissionais em orientar o idoso, familiares e cuidado-
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res sobre uso abusivo de medicamentos, com práticas de educação em saúde afim 
de diminuir o uso da polifarmácia, prevenindo os efeitos agravantes dessa prática.
Palavras-Chaves: Geriatria; Saúde do Idoso; Envelhecimento no Brasil.

ABSTRACT
Introduction: It is in the elderly population that the highest consumption of drugs 
occurs, due to the presence of multimorbidities that affect this population. In brazil, 
this rate varies from 16.5% to 50% and the aging process can interfere with the phar-
macokinetics and pharmacodynamics of these drugs, which can generate several 
unfavorable effects and consequences to the health of elderly users of polypharmacy. 
Polypharmacy is the concomitant use of several medications, being considered in 
a number of five or more drugs, which may possibly allow the appearance of other 
health problems in this population, as well as hinder the effectiveness of the treatment 
of existing pathologies in the elderly. Objective: The present study is an integrative 
review article that aims to present the aggravating effects of polypharmacy on the 
health of the elderly population in brazil using drugs in excess (from 5 drugs) thus 
characterizing the use of polypharmacy, and the effects on the daily life of this popu-
lation as well as its consequences. Methodology: the study is a qualitative integrative 
review of articles published in the last 10 (ten) years available on platforms such as 
google academic and scielo for data collection. Conclusion: this integrative review 
highlights the aggravating effects of polypharmacy with its adverse reactions and 
drug interactions in the elderly, and its consequences in this population, and raises 
the importance of professionals in guiding the elderly, family members and caregivers 
about drug abuse, with practices of health education in order to reduce the use of 
polypharmacy, preventing the aggravating effects of this practice.
Keywords: Geriatrics; Elderly Health; Aging in Brazil.

1. INTRODUÇÃO

É na população idosa que ocorre o maior consumo de fármacos devido a 
presença de multimorbidades que os atingem. No Brasil, essa taxa varia de 
16,5% a 50% e o processo de envelhecimento pode interferir na farmacocinética e 
farmacodinâmica desses medicamentos, o que podem gerar diversos efeitos e con-
sequências desfavoráveis à saúde do usuário da polifarmácia. 

A polifarmácia é a utilização concomitante de vários medicamentos sendo 
considerado em número de cinco ou mais fármacos, o que possivelmente pode pos-
sibilitar o aparecimento de outros problemas de saúde nessa população, assim como 
dificultar a eficácia do tratamento de patologias existentes no idoso. O uso indiscri-
minado de um elevado número de fármacos pela população idosa pode levar a con-
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sequências que repercutem na segurança da saúde do paciente devido ao impacto 
clínico e econômico. 

As alterações fisiológicas ocorridas durante o processo de envelhecimento, 
associadas a tal prática, desencadeiam as ocorrências de interações medicamento-
sas e reações adversas, tais como a fraqueza, câimbras, tosse seca, hospitalização, 
hipotensão, comprometimento funcional, sequelas permanentes do paciente ou insu-
cesso terapêutico, além de toxicidade cumulativa, iatrogenias, redução da adesão ao 
tratamento e elevada morbimortalidade. 

 O presente estudo é um artigo de revisão, que tem o objetivo de apresentar os 
efeitos agravantes da polifarmácia na saúde da população idosa brasileira em uso de 
medicamentos de forma excessiva (a partir de 5), caracterizando assim o uso da poli-
farmácia, bem como os efeitos na vida diária dessa população e suas consequências.

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa baseada em revisão bibliográfica de ar-
tigos e dos últimos 11 (onze) anos, disponíveis em plataformas como Google acadê-
mico e Scielo para a coleta de dados.

 Para a elaboração da presente revisão integrativa as seguintes etapas foram 
percorridas: estabelecimento da hipótese e objetivos da revisão integrativa; estabele-
cimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos (seleção da amostra); definição 
das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos resultados; 
discussão e apresentação dos resultados. Para guiar a revisão integrativa, formulou-
-se a seguinte questão: quais são os efeitos agravantes do uso da polifarmácia no 
idoso? Para a seleção dos artigos foram utilizadas duas bases de dados, a saber: 
Scielo e Google Acadêmico, dessa forma, procurou-se ampliar o âmbito da pesquisa, 
minimizando possíveis vieses nessa etapa do processo de elaboração da revisão 
integrativa. Os critérios de inclusão dos artigos definidos, inicialmente, foram: artigos 
publicados em português, dos últimos 11 anos. 

Em virtude das características específicas para o acesso das bases de dados 
selecionadas, as estratégias utilizadas para localizar os artigos foram adaptadas para 
cada uma, tendo como eixo norteador a pergunta norteadora e os critérios de inclusão 
da revisão integrativa, estabelecidos para manter a coerência na busca dos artigos e evi-
tar possíveis vieses. As palavras-chave utilizadas foram polifarmácia, morbidade, efeitos, 
idoso. A busca foi realizada pelo acesso on-line e, utilizando critérios de inclusão, sendo a 
amostra final desta revisão integrativa foi constituída de 5 (cinco) artigos. Para a coleta de 
dados dos artigos que foram incluídos na revisão integrativa, artigos dos últimos 11 anos.

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi feita de 
forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão in-
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tegrativa elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método, ou seja, impactar 
positivamente na qualidade da teoria.

3. REVISÃO DE LITERATURA

De início é preciso conhecer que a polifarmácia é a utilização de pelo menos cin-
co medicamentos de uso contínuo. Alguns autores consideram a polifarmácia apenas a 
relacionada com os medicamentos utilizados, sem indicação ou em doses exageradas. 
A polifarmácia constitui-se uma prática frequente entre os idosos, sua prevalência em 
estudos brasileiros varia de 5 a 27% (ROCHA et al, 2018). Eles relatam que, segundo o 
censo demográfico de 2010, a população brasileira é de 190.755.199 habitantes. O con-
tingente de pessoas idosas é de 20.590.599, ou seja, aproximadamente 10,8 % da po-
pulação total. Desses, 55,5 % (11.434.487) são mulheres e 44,5% (9.156.112) homens.

O envelhecimento é acompanhado de diversas modificações fisiológicas, onde 
os sistemas do organismo humano buscam continuar as suas funções, adaptando-se 
às alterações naturais durante a vida.  Modificações são necessárias e carecem da 
introdução de medicamentos para contornar as disfunções progressivas. A partir dos 
60 anos de idade, a polifarmácia e o uso de medicamentos inadequados continuam 
sendo problemas comuns, que se agravam nas idades mais avançadas e, quanto 
piores forem as condições de saúde do idoso (MAUES, et al, 2019).

A polifarmácia nos idosos poderá comprometer a morbimortalidade e a qua-
lidade de vida, sendo uma das principais consequências o aumento do risco das 
reações adversas aos medicamentos, que compreendem um grupo diversificado de 
sintomas e enfermidades de vários sistemas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na presente revisão integrativa, analisou-se cinco artigos que atenderam aos 
critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresentar-se-á um pa-
norama geral dos artigos avaliados.

Dentre os artigos incluídos na revisão integrativa, um é de autoria de enfermei-
ros, um de autoria de farmacêuticos junto a biólogos, e quatro deles não foi possível 
identificar a categoria profissional e educacional dos seus autores. 

Em relação ao tipo de revista nas quais foram publicados os artigos incluídos 
na revisão, um foi publicado em revistas de enfermagem geral, um foi publicado na 
Revista Acervo Saúde, um em Revista de Atenção a Saúde, um em Revista hospita-
lar, e duas foram publicados em revistas de outras áreas da saúde.

Em relação ao objetivo desta revisão, ou seja, os efeitos agravantes do uso 
da polifarmácia em idosos, observou-se nos artigos que compõem a amostra que, 
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segundo Maués (2019), a elevada prevalência de comorbidades na população idosa 
justifica o maior uso de medicamentos nessa faixa etária. Os medicamentos mais uti-
lizados seguem a mesma distribuição das principais doenças crônico-degenerativas 
mais prevalentes na população, tais como medicamentos para patologias cardiovas-
culares, seguidos por psicotrópicos, como neurolépticos, antidepressivos, benzodia-
zepínicos e anticonvulsivantes.

O autor acima afirma que há uma relação exponencial entre polifarmácia e 
a probabilidade de reações adversas, interações medicamentosas e medicamen-
tos inapropriados para idosos, podendo intervir em processos como a qualidade do 
sono, nutrição e risco de quedas.

A polifarmácia nos idosos poderá comprometer a morbimortalidade e a quali-
dade de vida destes indivíduos, sendo uma das principais consequências o aumento 
do risco das reações adversas aos medicamentos, que compreendem um grupo di-
versificado de sintomas e enfermidades de vários sistemas (SILVEIRA et al., 2019).

Essa prática está relacionada com a elevação da probabilidade de ocasio-
nar reações adversas, interações medicamentosas, problemas relacionados a medi-
camentos, toxicidade cumulativa e erros de medicação. Quanto maior o número de 
fármacos utilizados, maior a complexidade da posologia e a dificuldade em seguir o 
tratamento (SOUZA et al., 2018). Com o uso da polifarmácia, os idosos têm um risco 
maior de sofrer problemas relacionados à medicação, resultando em uma baixa ade-
rência ao tratamento. 

Souza et al, (2019) relatam que as interações medicamentosas podem resultar 
em morte, hospitalização, sequelas permanentes do paciente ou insucesso terapêuti-
co. Podem causar danos nada aparentes no idoso, com impacto tardio e muitas vezes, 
irreversível. Algumas drogas como, anti-inflamatórios não-esteroidais, beta-bloquea-
dores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, diuréticos, digoxina, antilipi-
dêmicos, depressores do sistema nervoso central, são potencialmente interativos e 
encontram-se envolvidos nas interações farmacológicas, que ameaçam a sua saúde.

Silveira et al, (2019) trouxeram em seu estudo que a polifarmácia associa-se 
a um maior número de reações adversas, interações medicamentosas, dificuldades 
na adesão ao tratamento e aumento dos custos da assistência à saúde, além de que 
a múltipla medicação é um fenômeno atual e relevante, especialmente na população 
mais envelhecida.

Os eventos adversos relacionados ao medicamento, segundo Gomes (2008), 
podem ser considerados como um dos principais fatores associados à morbidade 
e mortalidade nos serviços de saúde. As reações adversas aos medicamentos são 
classificadas em quatro categorias: 

a) Relacionadas com a dose: representam cerca de 80% do total de reações 
adversas, são previsíveis e geralmente resultam em efeito farmacológico ex-
cessivo; 
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b) Não relacionadas com a dose: são as quais os medicamentos induzem pro-
cessos imunológicos e farmacogenéticos, por exemplo, o choque anafilático 
em decorrência do uso de penicilinas e hemólise causada por doxorrubicina 
em indivíduos geneticamente suscetíveis; 

c) Relacionadas ao tempo ou suspensão do uso: alterações adaptativas e efei-
tos rebote, que se manifestam após suspensão súbita.

d) Efeitos tardios: são os casos de carcinogênese, comprometimento da fertili-
dade, teratogênese e outros efeitos prejudiciais de manifestação tardia.

Secoli (2019), afirma que as reações medicamentosas são associadas a des-
fechos negativos da terapia, podendo influenciar a relação médico-paciente, uma vez 
que a confiança no profissional pode ser abalada, retardar o tratamento, pois muitas, 
por assemelhar-se a manifestações clínicas típicas de doenças, demoram a ser iden-
tificadas, limitam a autonomia do idoso e afetam a qualidade de vida, assim como 
as interações medicamentosas que não causam danos aparente no idoso, porém o 
impacto é silencioso, tardio e, às vezes, irreversível. 

5. CONCLUSÃO

Concluindo a presente revisão integrativa, na busca da melhor evidência dis-
ponível, em relação aos efeitos agravantes da polifarmácia na população idosa, com 
suas reações adversas e interações medicamentosas, o estudo desperta a impor-
tância dos profissionais da saúde em orientar o paciente idoso individualmente a 
respeito das possíveis reações adversas, das suas interações e, consequentemente, 
os efeitos na vida diária dessa população, sendo muitas vezes irreversíveis.

O estudo desperta ainda a importância de gerenciar o cuidado através de 
orientações eficazes, necessária para a saúde do idoso, afim de evitar os agravos a 
essa população vulnerável através do uso racional de medicamentos e práticas de 
educação em saúde, cuidadores e família como alternativa a diminuir o uso da poli-
farmácia, prevenindo os efeitos agravantes e as possíveis interações medicamento-
sas e reações adversas.

REFERÊNCIAS 

GOMES, H.O; CALDAS C.P. Uso Inapropriado de Medicamentos pelo Idoso. Po-
lifarmácia e seus Efeitos. Revista do Hospital Universitário Pedro Ernesto.2008.

MAUÉS, C.R. et al. Análise do uso de medicamentos em idosos. Revista Eletrôni-
ca de Acervo em Saude.Vol. Sup.34.CESUPA. Belém- PA. 2019.



57

SILVEIRA, P.A, et al. Prevalência da Polifarmácia nos Idosos de Unidade Básica 
de Saúde no Estado de Minas Gerais. Rev. Aten. Saúde, São Caetano do Sul, v. 
16, n. 58, p. 29-35, out./dez., 2018.

SECOLI, S.R. Polifarmácia: Interações e reações adversas no uso de medica-
mentos por Idosos. Revista Brasileira de Enfermagem. Vol. 6, 136-40. Brasilia, ja-
neiro, 2010.

SOUZA D. M, et al. Uso Inapropriado de Medicamentos pelo Idoso: Polifarmácia 
e seus Efeitos. Pensar Acadêmico, Manhuaçu, v. 16, n. 2, p. 166-178, julho-dezem-
bro, 2018. 



ED
U

C
AÇ

ÃO
 E

 S
AÚ

D
E 

M
ÉD

IC
A 

U
N

IC
EU

M
A:

 
um

a 
co

le
tâ

ne
a 

de
 a

rti
go

s 
de

 re
vi

sã
o 

in
te

gr
at

iv
a,

 u
m

 d
es

en
vo

lv
er

 a
ca

dê
m

ic
o-

ci
en

tífi
co

58

CAPÍTULO 7

APLICABILIDADE DA PRÁTICA DE ESPORTE COLETIVO NO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PACIENTE AUTISTA

APPLICABILITY OF COLLECTIVE SPORT PRACTICE IN AUTISTA’S PATIENT SOCIAL 
DEVELOPMENT

APLICABILIDAD DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA COLECTIVA EN EL DESARROLLO 
SOCIAL DEL PACIENTE AUTISTA

Ana Karolyne Monteiro da Silva¹
Edmar Bernardes de Oliveira Júnior¹

Keven Rufino Menezes¹
Maria Clara Dias de Sousa¹
Ricardo Freitas de Oliveira¹

Carla Araujo Bastos Teixeira²
Karyne Gleyce Zemf Oliveira²

Janine Silva Ribeiro Godoy² 
Romulo Dayan Camelo Salgado²*

1 Discente do curso de Medicina da Universidade CEUMA Imperatriz – MA
2 Docente do curso de Medicina Universidade CEUMA Imperatriz – MA

*e-mail correspondente: romulo.dayan@ceuma.br

RESUMO
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno neurológico com comprome-
timento cerebral provocando danos cognitivos em crianças, comprometendo assim 
o desenvolvimento social devido às dificuldades de relacionamentos, principalmente 
pelo temperamento, o nível linguístico e o nível lento de aprendizagem. A maioria 
dos pacientes apresenta melhora na adolescência, porém desenvolve-se distúrbios 
como a ansiedade, fobias e o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Para um me-
lhor desenvolvimento, as praticas constante de coletividade pode propiciar uma me-
lhor condição a esses pacientes, em virtude disso, é de suma importância à prática 
de esporte coletivo, que ajuda o autista no trabalho em equipe, na interação social e 
em uma qualidade de vida. 
Palavras-chaves: Autista, Distúrbios, Esporte, Equipe, Social.

ABSTRACT
Autistic Spectrum Disorder (ASD) is a neurologically impaired brain disorder that 
causes cognitive impairment in children, thereby impairing social development due 
to relationship difficulties, especially temperament, language level and slow level of 
learning. Most patients show improvement in adolescence, but disorders such as an-
xiety, phobias and obsessive-compulsive disorder (OCD) develop. For a better deve-
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lopment, the constant practices of collectivity can provide a better condition to these 
patients, because of this, it is of utmost importance to practice collective sports, which 
helps the autistic in teamwork, social interaction and a quality of life. 
Keywords: Autistic, Disorders, Social.

RESUMEN
El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno neurológico del desarrollo que 
ya se manifiesta cuando niños, afectando el desarrollo social debido a dificultades en 
las relaciones interpersonales, especialmente el temperamento, el nivel del lenguaje 
y el nivel de aprendizaje lento. La mayoría de los pacientes muestran una mejora 
cuando joven, pero se desarrollan trastornos como ansiedad, fobias y trastorno ob-
sesivo compulsivo (TOC). Para un mejor desarrollo, las prácticas constantes de co-
lectividad pueden proporcionar una mejor condición a estos pacientes, por eso, es de 
suma importancia practicar deportes colectivos, lo que ayuda al autista en el trabajo 
de equipo, la interacción social y suma uma mejor calidad de vida.
Palabras claves: Aprendizaje, Autista, Deportes, Relaciones, Transtornos. 

1. INTRODUÇÃO

Hoje nomeado Transtorno do Espectro Autista (TEA), o termo Autismo surgiu 
pela primeira vez no meio psiquiátrico com Plouller, em 1906, quando este estudava 
pacientes com esquizofrenia. Em 1943, o psiquiatra austríaco Leo Kanner realizou 
uma pesquisa nos Estados Unidos na qual estudou crianças americanas que apre-
sentavam dificuldade de relacionamento, comportamentos repetitivos e desejo de 
manter a invariância do ambiente. Entretanto, até 1980, o autismo não era conside-
rado uma entidade separada da esquizofrenia (TEODORO, 2018). Em 1987, aparece 
na décima revisão da Classificação Internacional de Doenças – CID 10 (OMS, 1997), 
como um transtorno do desenvolvimento, e no DSM-III-R (APA, 1989) como um diag-
nóstico dos Transtornos Invasivos (ou Globais) do Desenvolvimento (GADIA et al., 
2004; MARINHO e MERKLE, 2009; TEODORO et al., 2013).

No mundo cotidiano, o desenvolvimento cognitivo de indivíduos que apresen-
tam autismo parece permanecer enigmático, existindo ainda muito a descobrir, espe-
cialmente se houverem pretensões de intervenção (SANTANA e SILVA, 2019). Então, 
compreende-se que o autismo pode ser entendido tanto enquanto um transtorno or-
gânico resultante de uma patologia cerebral, quanto como uma doença crônica de-
senvolvida, que provoca sérios comprometimentos na linguagem, na comunicação e 
na cognição como um todo (RODRIGUES e SPENCER,2010).

No DSM-IV (APA, 2002), os critérios para o diagnóstico do Transtorno Autista 
se baseavam em três domínios: prejuízo qualitativo na interação social; prejuízo qua-
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litativo na comunicação verbal e não-verbal, no brinquedo imaginativo; e comporta-
mento e interesses restritivos e repetitivos, aparecendo antes dos três anos de idade 
(TEODORO, 2018).

Posar e Visconti (2018) descreve vários possíveis exemplos de comportamentos 
relacionados a alterações sensoriais em crianças com TEA, como descrito na Tabela 1.

Nesse contexto, discute-se acerca dos aspectos comportamentais, da lingua-
gem e da comunicação dos indivíduos com TEA, contudo, aspectos relativos ao de-
senvolvimento cognitivo e, em especial, relacionados à autoconsciência destes indiví-
duos pouco são mencionados nas pesquisas (SANTANA E SILVA, 2019).

Tabela 1 - Comportamentos relacionados a alterações sensoriais em crianças com 
TEA

Fonte: Posar e Visconti (2018).

2. METODOLOGIA

Apresentar uma revisão bibliográfica nacional e internacional acerca de pa-
cientes com Autismo e como é seu desenvolvimento cognitivo e social além das al-
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terações sensórias que ocorrem e como influência no desenvolvimento educacional, 
além de abordar como o esporte pode ajudar na interação social desses pacientes.

Foram utilizados artigos científicos recentes sobre o autismo e seu desenvol-
vimento cognitivo e social de diferentes autores. A leitura e o entendimento inferiram-
-se em uma melhor compreensão do tema, e assim expor nesta revisão (SANTANA 
e SILVA, 2019).  Conforme Rother (2007, p.1), a revisão narrativa proporciona publi-
cações amplas e apropriadas para descrever e discutir sob determinados assuntos, 
sendo basicamente a “análise da literatura publicada em livros, artigos de revistas 
impressas e/ou eletrônicas na interpretação e análise crítica pessoal do autor”.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O autista de acordo com Teles e Cruz (2018), sendo um indivíduo único, é ex-
clusivo enquanto pessoa. Embora tenha características peculiares no que se refere 
à síndrome, suas manifestações comportamentais diferenciam-se segundo seu nível 
linguístico e simbólico, quociente intelectual, temperamento, acentuação sintomática, 
histórico de vida, ambiente, condições clínicas, assim como todos nós. Portanto, nem 
tudo que venha dar resultado para uma pessoa com autismo serve de referência po-
sitiva à outra pessoa com a mesma síndrome. (ORRÚ, 2012, p. 30-31).

O desenvolvimento cognitivo do paciente com espectro de autismo depende 
do envolvimento de várias funções e do bom desempenho destas, como a exemplo 
da linguagem, da coordenação motora e do suporte afetivo-emocional (SANTANA e 
SILVA, 2019). Há diferentes formas pelas quais as alterações sensoriais podem afetar 
negativamente a vida de indivíduos com TEA e suas famílias (POSAR E VISCONTI, 
2018). 

Tratando-se dos indivíduos com autismo em contexto escolar, a prática docen-
te precisa estar voltada para atividades que estimulem o desenvolvimento de áreas 
específicas da aprendizagem nas quais estes possuem mais dificuldades (SANTANA 
e SILVA, 2019). Os sintomas do TEA geralmente são reconhecidos entre 12 e 24 me-
ses de idade. Porém, se forem sintomas mais graves, podem ser observados antes 
dos 12 meses e após os dois anos, se forem sintomas mais sutis (TEODORO, 2018). 

Nos estudos de Fiore-Correia et al. (2010), foi possível afirmar que indivíduos 
com autismo apresentam falhas em todo o processo de interações sociais e comuni-
cação, sendo isto consequência de uma deficiência no autoconceito e/ou autocons-
ciência. Inclusive, de acordo com Posar e Visconti (2018), afetar a comunicação e 
as atividades sociais; o comportamento adaptativo (por exemplo, ‘‘comportamentos 
problemáticos’’ em Discussão); variedade de interesses (restritos, repetitivos); rotinas 
diárias (por exemplo, evitar comportamentos de dificuldade sensorial); e cognição, o 
último hipoteticamente devido à quantidade reduzida de sinais que os indivíduos com 
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TEA podem usar para entender e interagir com o ambiente, conforme recentemente 
sugerido por Haigh (2018).

O autista apresenta dificuldades de compreender seu corpo em sua globali-
dade, em segmento, assim como seu corpo em movimento. Quando partes do corpo 
não são percebidos e as funções de cada uma são ignoradas, podemos observar 
movimentos, ações e gestos poucos adaptados. (FERREIRA & THOMPSON, 2002, 
p. 115; TELES e CRUZ, 2018).

Teles e Cruz (2018), complementam que as alterações psicomotoras encon-
tradas em sujeitos com TEA relacionam-se a imagem e esquema corporal. O es-
quema corporal é o entendimento geral que se tem sobre o seu corpo, através dele 
percebemos as relações existentes entre o movimento e a estática. Sua estruturação 
ocorre através da aprendizagem e das experiências vividas e experimentadas pelo 
indivíduo. Tem como base no corpo as sensações interoceptivas (vísceras e labirin-
to), proprioceptivas (visão, olfato, tato, audição) e parte da experiência de seu corpo 
e de outros que esteja em contato. Leva em consideração seu fundamento fisiológico 
como suporte neurológico e funcional das experiências corporais, reconhecendo o 
caráter relacional e pessoal de cada indivíduo em relação ao seu meio. A Imagem 
corporal é o conjunto de atitudes, consciência e proposições que a pessoa tem do 
seu corpo em relação ao conjunto de experiências vivenciadas pela pessoa. A ima-
gem do corpo e o esquema corporal são indissociáveis estão interligados em todos 
os indivíduos e é influenciado pela historia do individuo e das experiências pessoais.

Segundo a APA (2014), a maioria dos indivíduos com TEA melhora na adoles-
cência, enquanto uma proporção pequena apresenta uma deterioração comporta-
mental neste período (TEODORO, 2018). Porém, os jovens com TEA, na adolescên-
cia, podem sofrer com vários distúrbios de ansiedade diferentes, sendo mais comuns 
as fobias específicas, o transtorno de ansiedade social, o transtorno de ansiedade 
generalizada e o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) (LECAVALIER, 2014; TEO-
DORO, 2018). 

De acordo com Aguiar (1997) crianças com autismo pode aprender através de 
uma rotina de atividades e com a ajuda de outras pessoas. No entanto, a aprendiza-
gem desses indivíduos é mais lenta, sendo pouco significativa e não estabelecendo 
uma relação com os conhecimentos prévios. Assim, demanda-se pela participação 
dos pais, familiares e professores na criação de situações que minimizem essas di-
ficuldades.

Nos estudos de Gauderer (1987) ele afirma que as crianças com TEA, em 
geral, apresentam dificuldade em aprender a utilizar corretamente as palavras, mas 
quando participam de um programa intenso de aulas parecem ocorrer mudanças 
positivas nas habilidades de linguagem, motoras, na interação social e na aprendi-
zagem.
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Nos estudos de Cunha (2016), as atividades que envolvam música, jogos co-
letivos que utilizem tecnologias digitais e estimulem o raciocínio e, pesquisas em 
áreas distintas do conhecimento sobre temas que o estudante tem interesse são 
exemplos de atividades que estimulam o desenvolvimento de habilidades cognitivas 
como a atenção, percepção, cognição e a linguagem (TEODORO, 2019). Também 
demonstra como essa diversidade pode favorecer a experiência da prática esportiva, 
mostrando que as diferenças não são barreiras e que isto não interfere no bom rela-
cionamento entre as pessoas (TELES e CRUZ, 2018). 

A autoconsciência, neste contexto, demonstra-se enquanto uma dessas habi-
lidades cognitivas que, quando estimuladas, podem favorecer a inclusão educacio-
nal. Compreendemos aqui a autoconsciência como uma habilidade cognitiva relacio-
nada à capacidade de autorreflexão e auto reconhecimento, sendo esta habilidade 
exclusiva da espécie humana, que representa a única capaz de refletir acerca dos 
seus próprios sentimentos e ações (SANTANA e SILVA, 2019).

Destacando as especificidades do espectro autista, é fundamental o investi-
mento constante nos processos de coletividade. Propiciar condições para o desen-
volvimento deles por meio do contato significativo e interativo com o outro é caminhar 
para além da caridade social, compreendendo suas ações como participações signi-
ficativas no meio social. (CRUZ, 2014, p. 64). 

Para elucidar a importância da prática esportiva no desenvolvimento de pes-
soas com Autismo relatamos um exemplo significativo, encontrado em uma reporta-
gem de 13 de abril de 2016. O título é “Judoca autista é homenageado em sessão 
solene na Assembleia Legislativa do Tocantins”, a mesma conta como foi a participa-
ção de um garoto com Autismo em aulas de judô na Associação Desportiva Guerra, 
Entidade de Utilidade Pública Estadual, que mantém um projeto social no Tocantins 
desde 2009. Nos chama atenção o relato feito pelo professor Daniel Iglesias, durante 
a cerimônia de troca de faixa do aluno Pedro Henrique, sobre a Inclusão de alunos 
com deficiência (TELES e CRUZ, 2018):

Eles precisam aprender as regras de convívio como qualquer outro aluno ini-
ciante. Também precisam entender que existe o certo e o errado e o momento 
específico para cada atividade. E fica para os demais a mensagem que so-
mos todos um pouquinho diferente um do outro, mas que isso não interfere 
em nada no nosso convívio. (ASCOM ADG, 2016, p. 01)

4. CONCLUSÃO

Evidenciou nessa revisão que o desenvolvimento cognitivo, como exemplo a 
linguagem, o paciente com espectro de autismo infere diretamente na sua relação 
social afetando inclusive o seu crescimento escolar. 

Embora algumas áreas do funcionamento cognitivo dos indivíduos com au-
tismo estejam frequentemente preservadas, as que possuem o chamado “funcio-
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namento atípico” ainda precisam ser mais compreendidas e consideradas para que 
seja possível o desenvolvimento de ações interventivas focais que objetivem o au-
mento do bem-estar destes indivíduos e a efetiva possibilidade de inclusão escolar 
(SANTANA e SILVA, 2019).

É claro a necessidade da incorporação e estimulação de programas de esporte 
para os pacientes com TEA, visto que, esse proporciona uma melhor qualidade de 
vida, e para o paciente autista, pode ajudar a desenvolver sua percepção social e 
inclusão. Como Cunha (2009) e abortado por Teles e Cruz (2018), as atividades 
devem possuir caráter terapêutico, afetivo, social e pedagógico.

Como visto em Tocantins, por ser uma prática estruturada, o judô propicia o 
desenvolvimento do equilíbrio estático, a lateralidade e a noção de reversibilidade, 
essas funções de base são necessárias na aquisição da autonomia e nas aprendiza-
gens cognitivas, essenciais no desenvolvimento de qualquer pessoa e, especialmen-
te, em pessoas com TEA (TELES e CRUZ, 2018).

Para Pereira et al. (2013), a partir do momento em que uma criança é diag-
nosticada com autismo já se sabe que as adaptações necessárias à inserção social 
desta não serão fáceis. Desse modo, compreender a forma a partir da qual o indiví-
duo se auto reconhece e reflete sobre os seus próprios sentimentos e ações (auto-
consciência) é de fundamental relevância (SANATANA e SILVA, 2019).
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