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PREFÁCIO

Saúde, que vem do latim salud, significa conservação da vida, 
cura. O livro “As novas faces da saúde: tecnologia e multidisciplinarida-
de no contexto atual“ tem o objetivo de informar sobre todos os aspectos 
que envolvem a saúde, o processo de cura e prevenção. Hoje, sabemos 
que o significado de saúde não abrange somente a ausência da doença, 
mas sim todo um conjunto. Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o termo está relacionado a um bem-estar físico, mental, espiri-
tual e social.

Nesse sentido, a tecnologia e a multidisciplinaridade são aspec-
tos essenciais que colaboram na obtenção de uma melhor qualidade de 
vida, além de facilitar os processos diagnósticos e preventivos e estabe-
lecer assim, condições em saúde.

Diante disso, na segunda edição do Congresso Interdisciplinar 
da Área Médica (CIAM), trouxemos diversas reflexões sobre a Interdis-
ciplinaridade, Saúde Integral, e a importância da tecnologia nesse meio, 
o que se adequa com as ideias contidas nesse livro. As reflexões que 
queremos trazer são as desse aspecto integrativo e multidisciplinar que 
engloba todos os fatores que colaboram para a garantia de saúde, as-
sim como a interação de vários profissionais, cada um dentro da sua 
área de atuação, mas que se complementam no contexto atual.

Os organizadores.
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RESUMO
Introdução: O aumento na prevalência de doenças crônicas somado à 
necessidade de que esses pacientes recebam suporte contínuo e infor-
mações que lhes confiram autonomia para o autocuidado tornam impe-
rativo que a abordagem a eles destinada seja holística e multidisciplinar. 
Objetivo: Distinguir o papel da equipe multidisciplinar, das ferramentas 
tecnológicas e das estratégias aplicadas em promover a adesão ao tra-
tamento em pacientes com doenças crônicas. Metodologia: Trata-se 
de uma revisão de literatura, buscando artigos publicados nas bases 
de dados Pubmed, CAPES e Biblioteca Virtual em Saúde nos últimos 
18 anos, utilizando os descritores: doenças crônicas, diabetes mellitus, 
equipe multiprofissional, adesão do paciente. Revisão de Literatura: 
A taxa de descontinuação de tratamento para pacientes com doenças 
crônicas é assustadoramente alta, sendo a adesão medicamentosa e 
não medicamentosa influenciada por múltiplos fatores, como a orienta-
ção multiprofissional, a comunicação com o médico, a Tomada de Deci-
são Compartilhada e a abordagem das dúvidas e necessidades diárias 
dos indivíduos. O atendimento de grupos compostos por pacientes e 
familiares por uma equipe multidisciplinar baseando-se no método cen-
trado no paciente demonstrou resultados positivos no controle da DM I 
e II, sendo um fator adjuvante no tratamento o uso de tecnologias para 
o suporte e comunicação mais eficazes. Conclusão: O papel da equipe 
multidisciplinar com ênfase em intervenções interdisciplinares, engloba 
a orientação, o atendimento em consultas, o suporte contínuo aos pa-
cientes com o incentivo a serem protagonistas em seu autocuidado, bem 
como a valorização das decisões compartilhadas entre os membros da 

mailto:natan100_123%40hotmail.com?subject=
mailto:vicente.junior%40uems.br?subject=


15

equipe e os pacientes assistidos, na mútua implicação de seus papéis e 
na busca pela melhor evolução clínica.
Palavras-chave: Doenças crônicas; diabetes mellitus; equipe multipro-
fissional; adesão do paciente.

Introdução

À medida que aumenta o número de indivíduos vivendo com 
condições crônicas,1,4 o modelo tradicional de atendimento baseado 
em consultas voltadas singularmente à doença torna-se menos efetivo 
em atender às necessidades dos pacientes que necessitam de geren-
ciamento de cuidados e de suporte contínuos.1,3,32 O sistema de saúde 
voltado à resolução de condições agudas proporciona tempo inadequa-
do para a interação médico-paciente e com isso, o manejo de doenças 
complexas como a diabetes mellitus (DM) é prejudicado, esse modelo 
de cuidado impede que as metas terapêuticas sejam alcançadas:  apro-
ximadamente 40% dos pacientes com DM não atingem as metas para 
a hemoglobina glicada e somente 12,2% dos pacientes tratados aten-
dem aos alvos combinados para hemoglobina glicada (HbA1c), pressão 
arterial e colesterol. O controle inadequado da glicemia leva a maiores 
chances de complicações cardiovasculares, renais e a um maior risco 
de cegueira e amputações.2 

Desdobramentos como esses, tonam-se relevantes indicadores 
para reflexões sobre urgentes mudanças na qualidade do modelo as-
sistencial.² A reestruturação do sistema de saúde, visando fornecer um 
cuidado contínuo, voltado a atender integralmente as necessidades dos 
pacientes com doenças crônicas, enfrenta desafios para que a terapêu-
tica direcionada às doenças crônicas, ganhe maior capacidade de lograr 
um modelo que seja centrado no paciente.32

 Nesse sentido, vem se mostrando imprescindível a participação 
da equipe multidisciplinar, integrada e voltada ao atendimento centrado 
no paciente.32 É irrealista esperar que um único profissional, ou diferen-
tes profissionais dispersos em seus campos disciplinares de atuação, 
cubram os mais diversos elementos necessários no tempo disponível 
para a consulta padrão.5  Em vista disto, é essencial que a equipe reveja 
seu papel e exerça sua comunicação dialogada com os pacientes, no 
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incentivo para que estes se percebam como agentes principais de auto-
cuidado e, por sua vez, estejam mais aderidos a realizar modificações 
no estilo de vida que são essenciais para melhores desfechos em doen-
ças crônicas prevalentes como a DM e a hipertensão arterial sistêmica 
(HAS).3 

 Vários estudos envolvendo condições crônicas e classes de me-
dicamentos encontraram taxas de abandono de tratamento em torno de 
40 a 60%, valores alarmantes diante de todos os agravos decorrentes 
da descompensação dessas comorbidades.18  Nessa direção, é indecli-
nável a promoção de ações que propiciem melhor adesão de pacientes, 
coordenadas entre prestadores de assistência médica e social, no ense-
jo compartilhado pela boa evolução clínica no enfrentamento do cuidar 
de inúmeros usuários de saúde com múltiplas condições crônicas e com 
baixo poder aquisitivo, cenário que se faz amplamente vivenciado na 
Atenção Primária a Saúde (APS).4 

Objetivo

 Considerando o cenário de altas taxas de descontinuação do 
tratamento por parte de indivíduos que sofrem com doenças crônicas, o 
objetivo desse estudo foi conduzir uma revisão bibliográfica da literatura 
produzida, a fim de mapear as ações de equipes de saúde que atuam na 
perspectiva multidisciplinar, voltadas a promover a adesão ao tratamen-
to e melhores desfechos clínicos para o paciente com diabetes mellitus. 

Metodologia

 Foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura por meio de 
pesquisas nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por-
tal CAPES e PubMed, utilizando os descritores “Chronic Disease” AND 
“Multidisciplinary” OR “Interdisciplinary” AND “Patiente Care Team” AND 
“Diabete” AND “Treatment Adherence and Compliance” OR “Non-adhe-
rence”, na base de dados CAPES, “Equipe multidisciplinar” AND “adesão 
ao tratamento” AND “doença crônica” AND “diabetes mellitus”, na base 
de dados BVS, e “Patiente Care Team” AND “Treatment Adherence and 
Compliance” AND “Chronic Disease” AND “Diabetes Mellitus”, na plata-
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forma do PubMed. Os filtros utilizados para a pesquisa nas bases de da-
dos foram periódicos revisados por pares, texto completo e delimitação 
para estudos publicados entre os anos de 2003 e outubro de 2021. 

 A decisão por essa ampla faixa de tempo, envolveu investigar a 
proeminência desse assunto no âmbito científico, mediante a constata-
ção, a partir das bases de busca utilizadas, de que ao longo dos anos, 
pouco se produziu sobre esta relevante problemática de investigação. 
Os idiomas pesquisados foram o português, o inglês e o francês. A partir 
dessa busca, 69 artigos foram encontrados, sendo 45 da plataforma CA-
PES, 6 da BVS e 18 do PubMed. Posteriormente, foi realizada a leitura 
dos resumos, palavras-chave e, para os o que seguiram como eletivos 
para o objeto de estudo, foi realizada a leitura do artigo em sua íntegra, a 
fim de averiguar a possibilidade de a temática discutida no artigo contri-
buir diretamente para a discussão proposta, trazendo aspectos relacio-
nados à adesão ao tratamento e à ação da equipe multidisciplinar frente 
a doenças crônicas. 

 Foram excluídos artigos duplicados e os estudos que não abor-
davam diretamente o tema ou não apresentavam dados relevantes para 
a proposta deste estudo, bem como artigos que investigassem apenas 
uma doença crônica sem a abordagem multidisciplinar ou que não abor-
dassem a adesão ao tratamento. Aplicados esses critérios foram sele-
cionados 33 artigos para compor esta revisão.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura 

1. A Adesão à Conduta Medicamentosa e não Medicamentosa em 
Doenças Crônicas 

A adesão à conduta medicamentosa precisa ser considerada 
enquanto um processo dinâmico e multidimensional, devendo ser mo-
nitorada rotineiramente na clínica em termos de sua iniciação, imple-
mentação e continuação. Dentre os métodos para medição da adesão, 
o autorrelato do paciente, embora seja impreciso, ainda continua sendo 
a principal forma de avaliar a adesão, sendo que a realização de per-
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guntas sistematizadas propicia adquirir informações mais claras para a 
obtenção de dados precisos. Além da atenção voltada ao relato, a com-
preensão sobre a contagem de comprimidos, os monitores eletrônicos 
de medicamentos e as técnicas como medição dos níveis séricos, e/ou 
urinários do medicamento ou seus metabólitos, podem auxiliar na esti-
mativa da adesão medicamentosa.13, 18 

O paciente portador de uma doença crônica pode ser totalmente 
aderente, parcialmente aderente (adere apenas a alguns componentes 
do tratamento) ou não aderente, sendo que a não adesão está ligada a 
conhecimentos inadequados sobre a doença, à resistência psicossocial 
e à escolha pessoal.13  Para estimular a adesão do paciente, o médico 
pode valer-se da Tríade da Escolha que depende do reconhecimento 
de que há um problema, da admissão de que o tratamento trará alívio 
e de que os benefícios são maiores que os riscos potenciais.30  Assim 
sendo, é necessário uma abordagem interdisciplinar de aspectos que 
perpassem a terapia medicamentosa e abarquem o estilo de vida e a 
percepção do sujeito portador da doença, devendo esse acompanha-
mento do indivíduo se dar de forma contínua.

 O suporte para uma adesão eficaz exige intervenções em múlti-
plos níveis:18

(a) Nível de regime de medicação - simplificação desses regimes; 
combinação dos medicamentos em uma única “polipílula”; regimes de 
ação prolongada.

(b) Nível do paciente - utilização de lembretes para evitar o es-
quecimento; orientação multiprofissional ao paciente; programas educa-
cionais ao paciente.

(c) Nível do provedor - comunicação e atendimento centrados no 
paciente; tomada de Decisão Compartilhada.

(d) Nível do sistema de atendimento - prescrição estendida; com-
posição das equipes de atendimento contendo farmacêuticos clínicos e 
assistentes sociais.

Pacientes diabéticos relataram níveis mais elevados de carga au-
topercebida do que  grupos com outras doenças crônicas, sendo que as 
preocupações em ser um fardo físico ou financeiro podem afetar negati-
vamente a adesão ao tratamento.20 Falhas na comunicação entre o mé-
dico e o paciente também contribuem para a baixa adesão ao tratamen-
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to, sendo assim, o médico deve valer-se de técnicas de entrevista ao 
paciente que se demonstrem motivacionais e resolutivas e promovam o 
estabelecimento de uma ação terapêutica conjunta de modo a estimular 
o paciente a aderir ao tratamento.15, 30

A ação da equipe multidisciplinar pode orientar a respeito do regi-
me de medicação, promover educação em saúde para o paciente e en-
volver ativamente o paciente no processo de decisão terapêutica.21,19, 16

2. Modelo de Atenção Crônica (CCM)

O Modelo de Atenção Crônica (CCM) desenvolvido por Ed Wag-
ner elenca seis elementos como componentes de uma abordagem coor-
denada do cuidado, são eles: o desenho do sistema de saúde, um sis-
tema de informação clínica, a comunidade, a organização da atenção à 
saúde, o suporte de autogestão e o apoio às decisões clínicas. Sendo 
assim, esse modelo preza  pela composição de uma equipe multidis-
ciplinar que ofereça um cuidado continuado além das consultas, pela 
disponibilização de dados que permitam o monitoramento integrado 
do paciente pela equipe, pelo desenvolvimento de atividades comuni-
tárias, pela organização do cuidado prestado, pelo reconhecimento do 
papel do sujeito na autogestão do cuidado e pelo uso de tratamentos 
baseados em evidências. O manejo das doenças crônicas envolvendo 
um paciente ativo e informado que coopere com a equipe de saúde tem 
demonstrado melhores desfechos.2,32

Em Montreal, o CCM foi empregado para atender indivíduos com 
diabetes e hipertensão. Esse modelo é baseado na integração de servi-
ços de saúde em diferentes níveis de atuação e o programa objetivou o 
controle das doenças e a prevenção de complicações por meio de um 
centro educativo com um time interdisciplinar composto por nutricionis-
ta, enfermeiro, assistente social e farmacêutico. Ao final de 12 meses 
desse atendimento multidisciplinar, notou-se significativo aumento na 
proporção de pacientes que alcançaram as metas de distribuição balan-
ceada de ingestão de carboidratos e de atividades físicas, além de uma 
percepção mais positiva dos pacientes sobre o impacto da doença em 
sua vida cotidiana quanto maior fora a coordenação entre o profissional 
médico da atenção básica e a equipe interdisciplinar.29
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3. O Papel da Equipe Multidisciplinar e das Consultas Médicas 
Compartilhadas no Manejo da Diabetes Mellitus. 

 As doenças crônicas apresentam vários desafios para o pacien-
te, incluindo a mudança de hábitos, a adesão ao tratamento medica-
mentoso diário e o gerenciamento das frequentes visitas ao sistema de 
saúde. 9 Diante dessas demandas compartilhadas pelos pacientes dia-
béticos, a equipe multidisciplinar possibilita que todos os cuidados se-
jam ofertados de forma integrada e em uma única parada: atendimento 
médico, educação individualizada sobre diabetes, nutrição, exercícios, 
aconselhamento sobre estilo de vida e monitoramento de medicações 
e dos seus efeitos. A integração do atendimento é facilitada pelo uso de 
meios eletrônicos registros médicos. As evidências sugerem que esta 
abordagem em equipe resulta em melhor adesão ao tratamento, dimi-
nuição do tempo de permanência em hospitais; diminuição da dor e da 
mortalidade, maior satisfação do paciente e redução geral de custos.2,17  

As vantagens potenciais de trabalhar em equipes integradas na 
atenção primária envolvem benefícios em termos de (1) eficácia da ta-
refa, melhorar a saúde do paciente e a satisfação com o atendimento; 
(2) saúde mental, bem-estar dos membros da equipe; e (3) viabilidade 
da equipe, o grau em que uma equipe funcionará ao longo do tempo. 
Em consonância, pacientes com doenças crônicas que receberam um 
gerenciamento colaborativo de cuidados demonstraram efeitos positivos 
no controle de sinais relacionados à depressão.31 Aumentar o número e 
a variedade de funcionários pode significar que eles tenham mais apoio 
disponível e que os pacientes tenham acesso a uma gama mais ampla 
de habilidades clínicas.7

Os participantes do cuidado de saúde descreveram que cada 
membro da equipe tem uma contribuição única para o funcionamento 
da equipe no todo. Profissionais da enfermagem trabalham de maneira 
conjunta com os pacientes: apoiam, monitoram, estão abertos a discus-
sões e respondem às necessidades dos indivíduos, além de comunica-
rem informações sobre os pacientes aos demais provedores de saúde. 
Um ensaio randomizado encontrou que as equipes que contavam com 
profissionais da enfermagem melhoraram o cuidado de condições crôni-
cas, incluindo diabetes. 19 



21

Pacientes que após a consulta médica eram aconselhados por 
um farmacêutico apresentaram melhor controle da hipertensão e da 
DM2. Esses profissionais alertavam sobre a importância do tratamen-
to, o procedimento caso se esquecessem de tomar ou apresentassem 
reações adversas à medicação, orientavam sobre atividades físicas e 
alimentação, além de sanarem as dúvidas e transcreverem a prescrição 
em pictogramas de modo a tornar mais compreensíveis as informações 
quanto às quantidades, aos horários e à duração de cada um dos trata-
mentos. Nesse contexto, a atuação conjunta do médico e do farmacêuti-
co, auxilia no fortalecimento do elo entre a equipe de saúde e o paciente, 
de modo a reforçar a importância da terapêutica prescrita na forma de 
orientação e cuidado.21

Diferentes estudos abordando faixas etárias distintas, incluindo 
crianças, adolescentes e adultos com diabetes mellitus (tipos I e II) mos-
traram que o tratamento por uma equipe multiprofissional auxilia no al-
cance de melhores níveis de HbA1c e promove o aumento do uso de sen-
sores de glicose entre os pacientes.3,8,28 Assim, o trabalho integrado dos 
diversos profissionais e  a comunicação entre o grupo prestador de cui-
dado e a família resultou em um melhor controle glicêmico. Foi observado 
também que a abordagem interdisciplinar na prevenção e gestão doenças 
crônicas reduz potencialmente as chances de o indivíduo visitar o pronto-
-socorro ou ser hospitalizado. 8 Esses dados sugerem que o trabalho em 
equipe juntamente com o desenvolvimento de tecnologias para o moni-
toramento de glicose melhorou o prognóstico, bem como a qualidade de 
vida de pacientes diabéticos e o bem-estar de seus familiares. 28  Como 
as mudanças nos parâmetros de glicemia são fortemente influenciadas 
pelo comportamento do indivíduo, elas reforçam o valor da intervenção da 
equipe centrada no paciente, de modo a promover a educação em saúde 
e o autocuidado.  O valor potencial de uma interação contínua com esta 
equipe foi verificado ao se observar rápido retorno dos níveis de HbA1c 
aos intervalos pré-estudo, quando o contato com a equipe foi encerrado³. 
Ressalta-se que o cuidado estruturado incorre em benefício educacio-
nais e organizacionais na prestação de atenção à saúde, proporcionando 
maior satisfação dos pacientes com o tratamento oferecido6.

Além do benefício de disponibilizarem múltiplas habilidades clíni-
cas e abordarem a doença crônica considerando seus múltiplos aspec-
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tos, a equipe multidisciplinar ainda é capaz de auxiliar na maior acessibi-
lidade ao serviço de saúde, democratizando o atendimento. Atualmente, 
maioria dos óbitos por doenças crônicas não transmissíveis ocorrem 
em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, por conta do mo-
delo assistencial restrito a grandes hospitais urbanos, deixando grande 
parcela da população desprovida de atenção à saúde. Sendo esse o 
cenário, as intervenções comunitárias são essenciais para que todos 
tenham acesso à informação e ao cuidado. Sabe-se que 45% da popu-
lação mundial vive em áreas rurais e apenas 25% dos médicos exercem 
a profissão nesses locais, essa discrepância denuncia a limitação do 
modelo tradicional de atendimento médico.  A realização de campanhas 
utilizando uma equipe multiprofissional pode auxiliar na triagem dessa 
parcela da população que se encontra em locais mais inacessíveis. 9, 24

 Enquanto estratégia para intervir na comunidade, os grupos de 
orientação podem reforçar as instruções passadas em consultas, sen-
do abertos para a família, uma vez que o suporte social do paciente é 
elemento importante para a adesão e o autocuidado.25 Estudo realiza-
do na Austrália avaliou a aplicação Consultas Médicas Compartilhadas 
(CMC) às doenças crônicas, incluindo a DM II. Essas consultas médicas 
abrangentes são compostas por um grupo de apoio de pacientes com 
preocupações semelhantes (que assinaram acordos de confidencialida-
de), e por 2 a 4 profissionais de saúde , normalmente um enfermeiro prá-
tico responsável por fazer observações básicas e atualizar os registros 
médicos, e um clínico geral destinado a consultar os pacientes, um de 
cada vez. As CMC oferecem a oportunidade de fortalecer o relaciona-
mento entre os pacientes e seus médicos, ao permitir que os pacientes 
passem um período de tempo mais longo com seu médico de família. 
Uma revisão de ensaios clínicos randomizados avaliou os resultados de 
consultas em grupo para pacientes com diabetes tipo II, apresentando 
resultados positivos, como menos atendimento de urgência, emergência 
e hospitalizações, melhor controle glicêmico, menos consultas de cuida-
dos especializados, melhor conhecimento sobre diabetes e comporta-
mentos de saúde mais saudáveis, aumento da satisfação do paciente e 
do fornecedor.. 5

 A aplicação da CMC em crianças e adolescentes com DM I  re-
sultou em melhora em componentes de ordem multifatorial, como o for-
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talecimento de laços familiares e sociais, além do controle glicêmico 
farmacológico e de hábitos de vida saudáveis.12  É válido destacar que 
a CMC também beneficiou pacientes com diabetes que desenvolveram 
complicações como a doença renal crônica, para esses indivíduos as 

sessões educativas individuais e em grupo são importantes fontes de 
suporte. 19

4. Um Sistema de Informação Clínica

Além da comunicação entre a equipe disponibilizada por meio de 
prontuários e programas, o aprimoramento de tecnologias que promo-
vam a comunicação entre a equipe e pacientes com doenças crônicas 
é um imperativo no manejo dessas doenças que exige consultas, trata-
mentos e suporte contínuos insustentavelmente onerosos para os siste-
mas de saúde em todo o mundo. As tecnologias móveis de saúde estão 
cada vez mais sendo usadas em todo o sistema de saúde para facilitar 
a comunicação, rastrear doenças e fornecer suporte educacional aos 
pacientes.33

Várias organizações, como a Agency for Healthcare Research 
and Quality e o Institute of Medicine têm defendido o uso de tecnologias 
eletrônicas de saúde (eHealth) para melhorar a qualidade do atendimen-
to. O uso de tais tecnologias possibilitaria a coordenação do atendimen-
to e permitiria que os pacientes tivessem maior acesso aos prestadores 
de cuidados de saúde podendo receber informações de seus prestado-
res de cuidado sob demanda, de forma a estender o atendimento para 
quando e onde o paciente necessitar e auxiliar na adesão ao tratamento 
e na motivação em se envolver na tomada de decisões.1,27

A comunicação eletrônica baseada em texto (formatos como 
e-mail e mensagens de texto por telefone) é  simples , acessível  e como 
pode ser assíncrona (os usuários não precisam estar na Web simulta-
neamente), as ferramentas para comunicação baseada em texto têm 
o potencial de permitir que os pacientes coordenem o atendimento en-
tre vários provedores de saúde, além de suplementar o atendimento de 
consultas.¹ 

Embora 305 dos países de baixa renda e 60% dos países de alta 
renda relatem o uso de mensagens de texto ou outros aplicativos móveis 
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para promoção de saúde por meio dos lembretes de medicação e da 
facilitação da comunicação 9, poucas ferramentas promovem o contato 
entre a equipe multidisciplinar e o paciente. Uma revisão que avaliou 48 
ferramentas utilizadas para o gerenciamento de doenças crônicas, des-
creveu que a maioria das ferramentas destinavam-se ao monitoramento 
remoto e upload de dados clínicos, algumas promoviam a comunicação 
com um profissional de saúde e apenas 17% das ferramentas visavam 
a comunicação entre o paciente e a equipe. Contudo, a medida que o 
cuidado com doenças crônicas se torna mais interdisciplinar, instrumen-
tos que permitam um contato entre a equipe multidisciplinar e o paciente 
deverão ser alvo de futuros estudos.¹

 O uso de aparelhos celulares para dar continuidade ao tratamen-
to de pacientes com DM II pode atingir a “vida real” de cada sujeito, cada 
um dentro de seu contexto e suas particularidades, oferecendo monito-
ramento e suporte contínuos que os métodos tradicionais tipicamente 
não alcançam.23 Sendo assim, aplicativos são desenvolvidos para auxi-
liar na terapia de pacientes com DM. A ferramenta “SUGARSQUARE” 
foi desenhada para adolescentes com DM1, avaliada pelos jovens como 
facilitadora da comunicação com a equipe, além de contribuir com a 
perspectiva multidisciplinar no tratamento ao permitir que os profissio-
nais de saúde acessassem visões gerais de tratamento de todos os ado-
lescentes e sintonizassem seus conselhos com conselhos anteriores de 
outros membros da equipe.14 Também, o programa TECNOB (TEChno-
logy for OBesity) foi arquitetado para o teleatendimento a longo prazo de 
pessoas obesas com DMII que procuram intervenções para perder peso 
com enfoque em promover a autonomia e mudanças nos hábitos de vida 
do paciente.23

5. O Reconhecimento do Papel do Paciente na Autogestão do Cui-
dado: a Decisão Compartilhada

 O tratamento de doenças crônicas envolve, além do apoio dos 
profissionais de saúde, a necessidade de autogerenciamento contí-
nuo1,15, sendo assim a percepção do paciente de que o tratamento e 
o autocuidado são um fardo tem sido associada a maior angústia, bai-
xa eficácia e menor adesão aos medicamentos prescritos.15 Por outro 
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lado, é bem estabelecido que envolver os pacientes ativamente em seus 
próprios cuidados de saúde produz melhores resultados para doentes 
crônicos.27

 A Tomada de Decisão Compartilhada (TDC) aumenta a eficá-
cia das medidas terapêuticas destinadas aos pacientes, o processo de 
TDC é interpessoal e interdependente, nele o profissional de saúde e o 
paciente se influenciam mutuamente enquanto colaboram na tomada 
de decisões sobre os cuidados de saúde do paciente. Três elementos 
essenciais compõem a TDC: o acordo entre o provedor em saúde e o 
paciente, a noção dos eventuais riscos e benefícios envoltos na evidên-
cia científica existente para tomada de decisão clínica por parte de am-
bos e as decisões acordadas devem respeitar os valores e preferências 
desses dois atores.10   

 A implementação da decisão compartilhada é limitada tanto por 
fatores clínicos (como limitação de tempo, falta de aplicabilidade à situa-
ção do paciente) quanto por fatores dos pacientes (como o desequilíbrio 
de poder entre paciente e profissional da saúde, baixa alfabetização em 
saúde e negação sobre a condição). Nesse âmbito também, a partici-
pação de uma equipe multiprofissional (uso de dois ou mais serviços 
de saúde), como é o contexto do cuidado da diabetes, pode facilitar o 
processo de decisão compartilhada.16

 O processo de Tomada de Decisão Compartilhada incorre em 
efeitos positivos, como: satisfação do paciente, percepção de melhora 
da qualidade de vida, adesão ao tratamento e maior informação e auto-
nomia dos pacientes. Dentre as situações em que os pacientes consi-
deram mais importantes participarem ativamente, foram elencadas por 
eles as doenças crônicas, esses indivíduos anseiam por maior envolvi-
mento em decisões a respeito de mudanças do seu estilo de vida, de 
opções terapêuticas e de efeitos adversos das medicações utilizadas 11.

Considerações Finais

A equipe multidisciplinar em conjunto com o doente crônico res-
ponsável pela autogestão quando providos de um sistema de informação 
clínica eficiente são os pilares do Modelo de Atenção Crônica. O papel 
da equipe multidisciplinar com ênfase em intervenções interdisciplinares 
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engloba a orientação, o atendimento em consultas, o suporte contínuo 
aos pacientes com o incentivo a serem protagonistas em seu autocui-
dado, bem como a valorização das decisões compartilhadas entre os 
membros da equipe e os pacientes assistidos, na mútua implicação de 
seus papéis na busca pela melhor evolução clínica. Essa abordagem 
integral do paciente implica maior adesão ao tratamento e desfechos 
promissores.
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RESUMO
Introdução: A humanização consiste na valorização da relação desen-
volvida entre os gestores, os trabalhadores e os usuários, com a fi nalida-
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de de produção de saúde da melhor forma. Este trabalho visa ressaltar 
a relevância da humanização estreitando-se para o cenário da relação 
médico-paciente. Tal relação é iniciada por meio de um cumprimento 
inicial cordial e atencioso. Chamar o paciente pelo seu nome, acolher 
sua queixa como única e singular, são gestos simples, mas representam 
grandes avanços para o estabelecimento da referida interação. O aten-
dimento humanizado na relação médico-paciente deve estar permeado 
pelos princípios bioéticos e morais que oportunizam ao paciente maior 
autonomia sobre o tratamento, aceitando-o ou não depois do esclare-
cimento médico. Consequentemente, age afastando o paternalismo e 
autoritarismo médico de realizar as escolhas pelos pacientes. Objeti-
vo: Assim, o fito principal da súmula consiste-se em deixar evidente a 
importância da humanização e o respeito na relação médico-paciente 
para o sucesso na investigação e resolução do problema. Metodologia: 
O presente estudo é uma revisão literária com enfoque meta analítico 
e abordagem qualitativa, integrativa e sistemática. Teve como base ge-
ral revisões nas literaturas e pesquisas científicas, elaboradas na lín-
gua portuguesa, acessadas pelas bases de dados eletrônicas Scielo, 
Google e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e acervo de livros físicos. 
Revisão de literatura: A tentativa de humanização inicia-se no aco-
lhimento, pois é necessário reconhecer o que o outro faz como legíti-
ma e singular necessidade de saúde. Sendo assim, é imprescindível 
a gestão participativa e a cogestão, além da ambiência, que também 
possui função importante para almejar um espaço saudável, acolhedor 
e confortável. Há, portanto, a valorização do trabalhador e a defesa dos 
direitos dos usuários. Conclusão: A humanização na relação médico-
-paciente visa oportunizar um elo de confiança e responsabilidade, do 
paciente em relação ao médico, que pode influenciar na assertivida-
de do diagnóstico com a colaboração na investigação diagnóstica, bem 
como na chance de adesão ao tratamento ou retorno ao profissional.  
Palavras-chave: Humanização; Relação Médico-Paciente; Intervenção 
Psicossocial.
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Introdução

A eficiência, precisão no diagnóstico técnico e otimização do 
tempo, almejadas pelos profissionais da saúde, são fatores que contri-
buem para um afastamento entre os serviços de saúde e seus usuários. 
O modelo biomédico do atendimento centraliza puramente aspectos bio-
lógicos para a elaboração de diagnósticos e tratamentos, o que leva a 
uma prática médica “egoísta”, que ignora totalmente as necessidades 
sociais e psicológicas dos pacientes,  afastando-se assim da afirmação 
de Zoboli(2003, apud RIBEIRO, 2015, p.20) que traz a reflexão huma-
nística envolvendo não apenas necessidades e problemas biológicos, 
mas também o cenário ético, social, educacional e psíquico presente 
nos relacionamentos sociais e, por consequência, em ações referentes 
à atenção em saúde.

A humanização é uma proposta que almeja ampliar o olhar psi-
cossocial dos profissionais da saúde, de forma em que a essência do 
paciente fique no centro da construção clínica, promovendo, dessarte, 
a compreensão sobre os fatores individuais, culturais, sociológicos e 
psicológicos que definem a identidade do usuário da saúde (MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE, 2015).No desenvolvimento da relação médico-pacien-
te, o olhar humanizado faz-se fundamental, pois conforme a intervenção 
da OMS, com a adaptação do conceito de saúde pela Carta Magna, a 
saúde é um estado de estabilidade física, mental e social, não a mera 
ausência de doenças (BRASIL, 1988). 

Conforme afirma Rech (2003), esse conceito de humanização 
corresponde em tratar as pessoas levando em consideração suas viven-
cias e valores como únicos, fugindo de qualquer classe de discrimina-
ção, garantindo a integridade do ser humano.

Segundo Mota (2006), a humanização deve caminhar para se 
estabelecer como vertente orgânica do sistema clinico de saúde, onde 
como política ela deve exprimir princípios e modos de como operar no 
conjunto das relações entre usuários e profissionais.

De acordo com Souza (2008, apud RIBEIRO, 2015, p.20), no 
campo da saúde, a humanização se baseia na procura dos direitos da 
cidadania e quando se relaciona a serviço está relacionada a qualidade 
continuada, sem interrupção.
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Objetivos

Considerando a predominância do modelo biomédico no SUS, 
esta súmula foi elaborada tendo como fito essencial a compreensão da 
relevância de um atendimento humanizado, tendo como principal públi-
co-alvo profissionais e estudantes da área da saúde. 
 
Metodologia

 O presente estudo é uma revisão literária com enfoque meta ana-
lítico e abordagem qualitativa, integrativa e sistemática. Teve como base 
geral revisões nas literaturas e pesquisas científicas, elaboradas na língua 
portuguesa, acessadas pelas bases de dados eletrônicas Scielo, Google 
e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e acervo de livros físicos. Para a sele-
ção das obras, utilizou-se como descritores as sentenças “Humanização”, 
“Ética Médica”, “Relação Médico-Paciente”, “Modelo Biomédico”, “Visão 
Biopsicossocial”, “Humanização na Atenção Básica” e “Atendimento Cen-
trado no Paciente”. Foram excluídos desta revisão bibliográfica artigos 
irrelevantes, com estatísticas desatualizadas ou oriundos de fontes não 
confiáveis. No total de 27 obras sobre a temática, 13 foram selecionadas 
para o trabalho a partir do título, pertinência e idioma português. Foram 
excluídos desta revisão bibliográfica artigos irrelevantes, com estatísticas 
desatualizadas ou oriundos de fontes não confiáveis.

Desenvolvimento

Revisão de literatura

O processo de humanização é fundamental dentro do contexto 
da medicina. A primórdio, é dito que suas raízes vieram da medicina 
ocidental, ou seja, do território filosófico, da natureza que, portanto, par-
te de uma visão holística, no qual é impossível dissociar a doença do 
corpo e espirito e diante disso o médico partia não apenas dos dados 
biológicos, mas também ambientais, culturais, familiares e psicológicos, 
assim aliando tanto os aspectos de conhecimento científico, quanto hu-
manístico (JUNIOR; GUIMARÃES, 2009).
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A partir disso, houve o renascimento e a chegada da racionali-
dade considerando a razão o único mecanismo de conhecimento, fato 
esse que se intensificou no final da segunda metade do século XIX com 
o desaparecimento da fundamental característica do ato do cuidar do 
bem-estar da população, se tornado uma “medicina arrogante” (LEITE; 
STRONG, 2006). Dessa forma, com o avanço das tecnologias e de co-
nhecimento de patologias, análises laboratoriais e medicamentos houve 
um progresso em relação ao controle de doenças, levando a um retar-
damento na relação médico-paciente (JUNIOR; GUIMARÃES, 2009).

Nesse interim, diante de um descontentamento tanto dos pa-
cientes quanto dos profissionais, houve a necessidade de um resgate 
dos valores subjetivos e, principalmente, da relação médico-paciente, 
iniciando assim o processo de re-humanização da medicina. (JUNIOR; 
GUIMARÃES, 2009). Tendo em vista tais aspectos, os exames, pro-
cedimentos e intervenções terapêuticas continuaram sendo considera-
dos de extrema relevância nos achados médicos, pois esses garantem 
um diagnóstico e tratamento mais eficaz, entretanto, a cura vai além do 
diagnóstico, essa está estreitamente ligada ao lado humanístico, na co-
municação e na confiança (BLASCO, 2002).

De acordo com o Ministério da Saúde, a humanização é a valori-
zação da relação entre gestores, trabalhadores e usuários no processo 
de produção de saúde. A participação desses sujeitos é essencial para 
a criação de vínculos solidários, de responsabilidade compartilhada, da 
participação coletiva e nos processos de gestão. Assim, há a integração 
de todos os atores envolvidos no processo de saúde comunitária e não 
apenas a ação restrita de gestores e de servidores (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2015).

A humanização na saúde, pode ser entendida como relaciona-
mentos interpessoais de qualidade, englobando questões estruturais e 
éticas. Essa visão posiciona o paciente no centro do processo saúde-
-doença; logo, o usuário é visto como um ser humano que necessita de 
acolhimento para atingir uma recuperação satisfatória. Nesse contex-
to, os fatores mais importantes são: ambientes e relações acolhedoras 
(FIA, 2021).

Nesse sentido, a humanização dever ser feita por meio da trans-
formação de um atendimento mais impessoal na saúde para um mais 
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humanizado, como consequência, há a adição de vários fatores, atual-
mente, indispensáveis na relação servidor-paciente. Então, temos: direi-
to à privacidade, à confidencialidade de informações, ao consentimento 
sobre o tratamento, ao atendimento respeitoso pelo profissional de saú-
de, entre outros. Em suma, refere-se à dignidade e ao respeito à vida 
humana (FIOCRUZ, 2009).

A construção da relação médico-paciente se dá de forma es-
pontânea durante uma consulta médica. Ela nasce a partir do primeiro 
contato do profissional com o usuário de saúde, devendo o profissional 
saber se adequar as características de cada paciente de forma natu-
ral e espontânea, edificando assim um vínculo de qualidade e respeito 
pelo paciente. Essa relação começa a partir de um simples cumprimento 
cordial e respeitoso na recepção do cliente no consultório. O momento 
em que se dá o vínculo do usuário da saúde com seu mediador, deve 
estar embasado nos princípios bioéticos: beneficência, não maleficên-
cia, justiça e autonomia. A beneficência constitui-se em buscar sempre 
os melhores benefícios para o paciente; a maleficência é o não causar 
dano/mal ao paciente; a justiça se caracteriza pelo o fazer o que é justo 
ao usuário; por fim, a autonomia se embasa no direito do paciente de 
escolher ou não seguir o tratamento médico após o esclarecimento por 
parte do profissional (PORTO,2019).

Definido pelo professor Robert Veatch, em 1972, há quatro ti-
pos de relação médico-paciente, sendo o modelo sacerdotal onde os 
médicos tomam decisões em nome da benevolência, em vez de pres-
tar atenção aos valores, cultura e opiniões dos pacientes, ficando em 
uma posição de total obediência, ou seja, é uma relação essencialmen-
te autoritária, pois os médicos desvalorizam o princípio da autonomia. 
No modelo engenheiro, o médico informa e executa os procedimentos 
necessários, mas deixa a decisão inteiramente para o paciente. Nesse 
modelo, os médicos têm uma atitude adaptativa em vez de tomar deci-
sões. Sua função se reduz à coleta de dados, preferencialmente aque-
les fornecidos por exames complementares. Já no modelo colegial, o 
profissional assume a posição errada de “colega” do paciente e deixa de 
levar em conta a inevitável assimetria dessa relação. Por fim, no modelo 
contratualista, as habilidades e conhecimentos do médico são valoriza-
dos e sua autoridade é mantida, mas ele espera e valoriza a participa-
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ção ativa dos pacientes, o que levará a uma troca de informações eficaz 
e compromisso mútuo (PORTO,2019). O último modelo supracitado é 
mais adequado, porque dessa forma há a participação ativa do médico e 
do paciente, e além disso, habilidades e conhecimentos do profissional 
são valorizados (ROCHA et al., 2011). 

Os fatores que confirmam a importância dessa relação médi-
co-paciente, associada aos princípios bioéticos, estão relacionados a 
maior participação do paciente durante a investigação clínica levando à 
assertividade de um diagnóstico correto, bem como a chance de maior 
adesão desse usuário de saúde. Essa interação entre o profissional e o 
paciente, permeada pela bioética, defasa a medicina centralizada ape-
nas na figura do médico sem levar em consideração a opinião do pa-
ciente, aqui esse último tem autonomia sobre o seu tratamento podendo 
ser eleito juntamente com o médico, decisão essa conhecida como con-
sentimento informado.

A política Nacional da Humanização (PNH), lançada em 2003 
pelo governo federal objetiva a organização dos princípios do SUS den-
tro de todas suas instâncias da saúde, visando a qualidade de seus ser-
viços, reconhecimento de seus usuários, trabalhadores e gestores. Esse 
plano de humanização deve se fazer presente entre esses grupos para 
que haja uma integralização entre eles com a finalidade de melhorar a 
efetividade do SUS, com o impulso no processo de trabalho e de produ-
ção de saúde. Promovendo, dessarte, o acolhimento de cada indivíduo 
como única e legitima necessidade de saúde (BRASIL, 2003).  

Além do Plano Nacional de Humanização (PNH), que objetiva a 
ética e melhorias dos serviços de saúde entre usuários, trabalhadores e 
gestores para que atuem de forma humanizada, o Código de Ética Mé-
dica reformulado em 2019 pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), 
ressalta em seus princípios fundamentais que, na carreira médica o pro-
fissional deve agir com zelo máximo, haja vista que é uma profissão a 
serviço da saúde que deverá ser exercida promovendo o cuidado inte-
gral do paciente sem discriminação de qualquer natureza, guardando 
respeito absoluto pelo ser humano e atuando em seu benefício mesmo 
depois de sua morte (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2019).  

Nos atendimentos da atenção básica à saúde, de acordo com 
o articulado pelo PNH, em concordância ao previsto no artigo 196 da 
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Constituição Federal de 1988, prevê um atendimento humanizado e 
acolhedor dentro da UBS. Tal assistência, deve ser considerada desde 
da recepção ao consultório, da copa ou refeitório à sala de procedimen-
tos e do jardim à visita domiciliar (CONSELHO FEDERAL DE MEDICI-
NA, 2019). 

Sob esse viés, visto os determinantes teóricos e legais acerca da 
assistência nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) são visíveis certos 
aspectos que tornam ineficiente esse apoio médico-paciente, como a 
falta de uma estrutura de qualidade que garanta um ambiente confortá-
vel visando a privacidade e sigilo dos usuários e que proporcione uma 
escuta e anamnese qualificada. Além disso, há a ausência de recursos 
materiais que acaba corroborando para a falta de um atendimento com-
pleto quando necessário, reprimindo assim o acolhimento pela falta de 
recursos suficientes (NOBRE, et al., 2016).

Certos limites, como a escassez de profissionais da saúde tam-
bém é visto como um obstáculo, no qual diante de tal fato, torna-se in-
capaz de atender adequadamente à demanda de pacientes e realizar as 
referências necessárias, fragilizando assim o processo de acolhimento 
e integralidade do cuidado (BREHMER, 2010). Nessa conjuntura, com a 
demanda exaustiva, além da precariedade das condições de trabalho e 
materiais insuficientes, há um sobrecarga e esgotamento psicológico e 
físico desses trabalhadores, bem como uma desmotivação profissional 
em buscar uma mudança de atuação, que como consequência, implica 
negativamente nas consultas quanto a uma assistência mais humaniza-
da, tornando um atendimento insatisfatório (SIMÕES, 2007).

A falta de um acolhimento adequado logo na recepção é fre-
quentemente percebida pelos pacientes, que notam a ausência de ha-
bilidades de comunicação logo no primeiro contato, deixando assim, de 
atender as expectativas daqueles que buscam o serviço (NOBRE, et al., 
2016). Mediante ao exposto, um dos principais fatores que acarretam na 
ineficiência da consulta e da humanização é a falta de preparação dos 
profissionais quanto a situações que não necessitem de ações curati-
vas, mas sim de uma assistência preventiva e promocional, uma vez que 
a atenção básica é a porta de entrada para sistema, muitas vezes não é 
necessário lidar com pacientes adoecidos em busca de tratamento, mas 
sim de orientação e cuidado (SIMÕES, 2007).
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A humanização da prática médica é importante para desfazer 
a ideia do modelo biomédico estabelecido com o renascimento, como 
supracitado, que consiste em assistir o paciente apenas pelas vertentes 
morfológicas, como anatomia, patologia, fisiologia e clínica; ou seja, em 
um aspecto resolutivo apenas de problemas físicos. Consequentemen-
te, esse modelo, que inclusive é o mais financiado pelo Sistema Único 
de Saúde brasileiro, ignora muitas vezes, os aspectos mentais e sociais 
dos pacientes, levando a um acolhimento deficitário e desumanizado 
dos usuários. Entretanto, não basta ouvir as queixas e acolhê-las como 
algo único e singular. É fulcral observar além dos aspectos morfológicos 
e anatômicos, desenvolvendo uma visão psicossocial que abranja os 
aspectos sociais e mentais dos indivíduos que podem impactar em sua 
saúde (CAPRARA; FRANCO, 1999). 

Considerações Finais

 Depreende-se que a humanização no contexto da relação médi-
co-paciente é de relevância indispensável para o processo de produção 
de saúde entre gestores, trabalhadores e usuários. Sendo importante 
para a desestruturação do modelo biomédico, que predomina o SUS e 
em muitas das vezes pode levar a práticas desumanas de saúde que 
inibem a autonomia dos pacientes. Dessa forma, a humanização es-
truturada junto com o modelo biopsicossocial permeia as práticas de 
saúde, melhor atendendo os usuários e reformula o modelo biomédico 
caracterizado pelo paternalismo e autoritarismo.
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RESUMO
Introdução: A Doença de Crohn (DC) é explicada como uma doença 
inflamatória intestinal (DII) crônica e que pode afetar qualquer parte do 
trato gastrointestinal de maneira segmentar. Trata-se de uma doença 
com quadro clínico extenso e com manifestações extra intestinais, ca-
paz de impactar na qualidade e bem estar na vida dos portadores. As-
sim, uma abordagem multidisciplinar, com médicos, enfermeiros e nutri-
cionistas faz-se necessária. Objetivos: Apresentar os aspectos sobre a 
importância da abordagem interdisciplinar dos pacientes portadores da 
Doença de Crohn. Metodologia: Estudo com coleta de dados por meio 
de levantamento bibliográfico para a elaboração de uma revisão narra-
tiva, através das bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), com os seguintes descri-
tores: “Doença de Crohn” e “Equipe Interdisciplinar em Saúde”. Foram 
encontrados 15 artigos, publicados no período de 2016 a 2021. Revisão 
de literatura: Embora avanços significativos acerca do manejo terapêu-
tico de pacientes com Doença de Crohn, a história natural da condição 
é heterogênea e a condição compreende decisões terapêuticas com-
plexas, como no caso da Doença de Crohn Fistulizante Perianal, que 
compreende uma complicação grave e exige uma abordagem multipro-
fissional adequada. Neste sentido, uma importante ação das equipes 
compreende é a reunião de equipe multidisciplinar para discussão de 
casos, que demonstrou efetividade por implementação de decisões te-
rapêuticas eficazes e conjuntas, capazes de atingir a remissão clínica 
em até 3/4 dos pacientes contemplados. A enfermagem tem grande pa-
pel de extrema relevância devido ao contato prolongado com o enfermo, 
garantindo o tratamento adequado, além de contribuir para a educação 
em saúde do paciente, que favorece a compreensão adequada da con-
dição e, assim, contribui para maior adesão terapêutica. Além disso, é 
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de grande importância que os pacientes com DC também tenham à dis-
posição profissionais da área da psicologia e nutrição, visto a grande di-
versidade de acometimentos psicológicos como depressão e ansiedade 
que levam a piora da qualidade de vida, e de alterações nutricionais que 
podem levar a desnutrição global e dificultar o controle da doença. Ade-
mais, a presença de profissionais da fisioterapia no cuidado do paciente 
com Doença de Crohn é significativo, principalmente devido ao prejuízo 
à função muscular exercido pela doença em atividade que leva a limita-
ções físicas importantes. Conclusão: É possível concluir que a Doença 
de Crohn apresenta um grande impacto negativo sobre a qualidade de 
vida dos pacientes, principalmente sobre a dimensão psicológica, e a 
abordagem multiprofissional é capaz de proporcionar um atendimento 
integral que busca garantir que essa qualidade de vida seja restaurada.
Palavras-chave: Doença Inflamatória Intestinal; Doença de Crohn; 
Equipe Interdisciplinar de Saúde.

Introdução
 

 A Doença de Crohn (DC) é uma doença inflamatória intestinal 
(DII) crônica e que pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal de 
maneira segmentar, ou seja, acomete alguns fragmentos e intercala-se 
com segmentos saudáveis. A DC pode se apresentar com caráter infla-
matório, fistuloso e fibroestenosante, que pode atingir o íleo distal, cólon 
e região anorretal (GUIMARÃES, GONÇALVES e SILVA, 2020).

 A DC possui etiologia multifatorial, onde há a presença de fato-
res imunológicos (células citotóxicas), fatores genéticos (genes NOD2, 
CARD15 e TLR4) e fatores de risco desencadeantes (tabagismo, uso de 
anti-inflamatórios, elevado consumo de gorduras, entre outros) da doen-
ça (PAPACOSTA, et. al., 2017). 

 Quanto à epidemiologia, são observadas maiores taxas da con-
dição entre mulheres, entre a segunda e terceira décadas de vida, aco-
metendo principalmente pessoas brancas e com alto desenvolvimento 
socioeconômico. (ARANTES et al., 2017). 

 O quadro clínico da Doença de Crohn inclui dor abdominal, diar-
reia, astenia, hematoquezia, inapetência, perda de peso, febre e lesão 
perianal, bem como manifestações extraintestinais, como alterações 
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nutricionais, dermatológicas e reumatológicas. Portanto, o diagnóstico 
consiste na investigação clínica associada a exames laboratoriais e exa-
mes endoscópicos biopsiados (NÓBREGA et al., 2018; PROTÁSIO et. 
al., 2018). 

 De acordo com Guimarães, Gonçalves e Silva (2020), a abor-
dagem sobre essa temática é de extrema importância, pois trata-se de 
uma doença com quadro clínico extenso e com manifestações extra in-
testinais, além de impactar na qualidade e bem estar na vida dos porta-
dores, de maneira emocional e que pode, também, gerar repercussões 
no estado espiritual do paciente. 

 Além disso, em comparação com a população em geral, esses in-
divíduos apresentam duas a quatro vezes mais chances de desenvolver 
transtornos depressivos ao longo da vida e três a cinco vezes mais de 
desenvolver transtornos de ansiedade, segundo Falcão et. al., (2016). A 
análise comparativa da prevalência de ansiedade e depressão entre por-
tadores e não portadores de doença inflamatória intestinal revela maior 
predisposição e agravo dos transtornos pré-existentes nos indivíduos 
acometidos. Tal fato é atribuído a dois motivos principais: a sintomato-
logia da doença, suscetível ao sofrimento psicossocial e a comunicação 
intrínseca e bidirecional entre o cérebro e intestino. Assim, reforça-se a 
necessidade de medidas para minimizar o impacto dos sintomas psiquiá-
tricos, com ênfase na psicoterapia e no uso de antidepressivos (SANTOS 
et al., 2020; MAGALHÃES et al., 2014; BONAZ et al., 2013).

 Ao avaliar a qualidade de vida de paciente com doença infla-
matória intestinal através do IBDQ Vivan et. al., (2017) verificou-se que 
entre os 58 pacientes avaliados 70,1% apresentavam Doença de Crohn, 
62,1% eram mulheres com apresentação bimodal da faixa etária (20 e 
50 anos). A análise feita pelo estudo demonstrou a ferramenta IBDQ 
como bom preditor da qualidade de vida dos pacientes avaliados, sendo 
o domínio de sintomas sistêmicos o de maior peso para essa avaliação. 

Objetivos

 Dado o exposto, este estudo tem como objetivo avaliar os aspec-
tos relativos à importância da abordagem interdisciplinar dos pacientes 
portadores da Doença de Crohn. 
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Metodologia

 Este estudo foi realizado a partir do levantamento bibliográfico 
em fontes secundárias, para a realização de uma revisão narrativa a 
partir da seguinte pergunta norteadora: “Qual a importância da atuação 
interdisciplinar na abordagem de pacientes portadores de Doença de 
Crohn?”. Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma 
busca refinada  nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 
e Scientific Electronic Library Online (SciELO), e foram utilizados os se-
guintes descritores e suas variações nas línguas portuguesa e inglesa: 
“Doença de Crohn” e “Equipe Interdisciplinar de Saúde”. 

 Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos fo-
ram: artigos que respondessem à pergunta norteadora; artigos publica-
dos nas línguas português, espanhol e inglês; artigos que abordassem 
a temática referente à qualidade de vida do paciente portador de doença 
de Crohn; artigos que buscaram analisar os impactos da abordagem 
interdisciplinar para o paciente com Doença de Crohn. Como critérios 
de exclusão, foram excluídos os artigos que possuíam dados relativos 
apenas a outras doenças inflamatórias intestinais, como Retocolite Ul-
cerativa; tratavam-se de relatos de casos e relatos de experiência. Dian-
te disso, encontrou-se um total de quinze artigos, publicados no período 
de 2016 a 2021, que contemplaram os critérios de inclusão e exclusão 
previamente estabelecidos.

Desenvolvimento

Revisão de literatura

 Nas últimas duas décadas, houve avanços significativos no que 
diz respeito ao manejo de pacientes portadores de doença de Crohn, 
principalmente com o advento da terapia imunobiológica utilizando inibi-
dores do fator de necrose tumoral (TNF-alfa) e com a melhor utilização 
e monitorização terapêutica do uso de agentes imunossupressores, que 
é capaz de poupar a utilização crônica de corticosteróides. No entanto, 
a história natural da condição é heterogênea e muitos pacientes não res-
pondem à terapia medicamentosa, sendo necessário o manejo cirúrgico 
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adequado destes pacientes (BARLOW e HALTHORNE, 2017; SOBRA-
DO et al., 2016; SANTOS et al., 2017).

 A atuação da equipe multiprofissional na Doença de Crohn Fistu-
lizante Perianal é importante a exemplo à atuação integrada de cirurgiões 
colorretais, gastroenterologistas, enfermeiros especializados em doença 
inflamatória intestinal e ostomias, psicólogos, farmacêuticos, entre ou-
tros, o serviço voltado para o manejo de pacientes portadores de DII 
têm melhores resultados quando há encontros de equipe para realizar a 
discussão sobre a melhor abordagem (BARLOW e HALTHORNE, 2017).

 Visando avaliar a efetividade das reuniões de equipe multidisci-
plinar na abordagem de pacientes portadores de Doença Inflamatória 
Intestinal, Ferman, et al. (2018) conduziram um estudo retrospectivo que 
abrangeu 166 pacientes de hospital da Austrália, dos quais 140 apre-
sentavam Doença de Crohn. As equipes multiprofissionais das reuniões 
eram formadas por gastroenterologistas, cirurgiões, radiologistas, nutri-
cionistas, psicólogos e equipes de ensaios clínicos. O estudo demons-
trou que as reuniões tiveram uma taxa de sucesso de 91,8% na imple-
mentação das decisões terapêuticas nos próximos 6 meses, além de 
que 75,7% dos casos discutidos e que tiveram acompanhamento do-
cumentado se apresentaram em remissão clínica na última revisão do 
caso. Ainda no estudo em questão, é importante evidenciar que o princi-
pal motivo que levou à realização da discussão do caso pela equipe foi 
a complexidade da decisão terapêutica (42%).

 Com o aumento da incidência da doença, a enfermagem passou 
a desempenhar um papel muito relevante. Por apresentar maior tempo de 
convívio durante o tratamento e proporcionar suporte ao enfermo, permite 
que exista maior compreensão a respeito da doença e confiança na assis-
tência prestada, auxiliando sua melhora. Em estudo elaborado por Simian 
et. al., (2017) mostrou que o efeito da educação em saúde é um ponto-cha-
ve na aderência ao tratamento e na garantia de uma melhor qualidade de 
vida a esses pacientes e que a presença de uma enfermeira especialista 
na equipe contribui para a educação permanente do paciente e de suas 
famílias, e para a decisão e abordagem terapêuticas adequadas.

 Além disso, foi demonstrado que a atuação da enfermagem tam-
bém é capaz de diminuir a admissão dos pacientes a departamentos de 
emergência, o número de visitas ambulatoriais e garantir melhor e mais 
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rápido acesso a intervenções e procedimentos necessários aos pacientes. 
Além dos benefícios aos pacientes, a enfermagem tem grande importância 
ao oferecer apoio à equipe médica através de suporte ambulatorial, por 
economizar tempo dos médicos devido o contato direto entre enfermeiros e 
pacientes para retirada de dúvidas e suporte (COENEM et al., 2017).

 Considerando o fato de que os aspectos emocionais podem in-
fluenciar  na trajetória das doenças inflamatórias intestinais, Menezes e  
Faro (2018) ao investigar quadros de depressão e aspectos relativos à 
regulação emocional em portadores de doenças intestinais inflamatória, 
incluindo a DC identificaram que 52,4% dos entrevistados apresentavam 
indícios de depressão e ainda destacou algumas razões que estão rela-
cionadas com sintomas depressivos, como pacientes com mais de cinco 
anos com sintomas, pacientes que vivenciaram uma crise no último ano, 
portadores de outras doenças crônicas e pessoas que dispuseram de 
uma pontuação baixa na subescala de Reavaliação Cognitiva, esta mos-
tra a procura que o indivíduo tem de mudar situações e emoções que 
podem afetar o psicológico.

 Além disso, a qualidade de vida de pacientes portadores de 
Doença Inflamatória Intestinal apresenta comprometimento importante, 
como demonstrado por Ficagna et. al., (2020) e por Calixto et. al,. (2018) 
que evidenciaram em seus estudos comprometimento principalmente 
de domínios relativos a limitações físicas e aspectos emocionais, onde a 
presença de humor depressivo, ansiedade e irritabilidade são capazes 
de impactar negativamente na qualidade de vida.

  Este acometimento também foi notado em estudo con-
duzido por Tomazoni e Benvegnú (2018), que buscaram evidenciar a 
qualidade de vida e a prevalência dos sintomas ansiosos e depressivos 
em brasileiros diagnosticados com Doença de Crohn, a partir de ques-
tionários virtuais, utilizados para avaliar respectivamente: Inflammatory 
Bowel Disease Questionnaire (IBDQ) e Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS). A IBDQ, ao interrogar acerca dos sintomas intestinais, 
sintomas sistêmicos, aspectos sociais e emocionais, mostrou-se uma 
medida segura e confiável para avaliação de mudanças no status de 
saúde entre os avaliados. Através dela, verificou-se um impacto sig-
nificativo na qualidade de vida e nas atividades diárias dos pacientes 
diagnosticados, que classificaram, em sua maioria, a qualidade de vida 
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como “regular” (43,6%). A partir da HADS, que é subdividida em escalas 
de ansiedade e depressão, encontrou-se uma predominância de sinto-
mas ansiosos, seguidos pela ansiedade associada a depressão e, por 
fim, sintomas depressivos de forma isolada. Além disso, notou-se que 
os sintomas psicológicos estão mais associados com a doença ativa 
(53,6%) do que com a sua remissão (46,4%)  o que salienta a necessi-
dade de uma abordagem interdisciplinar.

 Ainda de acordo com Calixto, et al (2018), que contou com outras 
duas escalas para avaliação da atividade da doença inflamatória intes-
tinal: Harvey-Bradshaw Index e Truelove. A Truelove, quando compara-
da a SF-36, demonstrou uma associação inversa para as pontuações 
acerca de dor, vitalidade e doença mental; e quando comparada com 
a IBDQ, encontrou uma relação inversa com todas as áreas avaliadas 
sobre a qualidade de vida dos pacientes. Todas as escalas demonstra-
ram-se sensíveis e tiveram boa correlação com os índices de atividade 
da doença, demonstrando uma pior qualidade de vida associada com a 
doença clinicamente ativa.

 Segundo Lima, et al (2012), também se faz importante ressaltar 
que, de acordo com a multifatoriedade da doença, é possível que os 
aspectos emocionais podem ser responsáveis por uma modelação no 
curso da doença, bem como por piora da sintomatologia e ocorrência de 
novas recidivas. 

 Assim, evidencia-se como uma intervenção importante, espe-
cialmente para pacientes recentemente diagnosticados ou com doença 
clinicamente ativa, o encaminhamento a psicólogos e profissionais da 
saúde mental, principalmente aqueles especializados no tratamento de 
pacientes com doenças crônicas. De tal modo, no tocante a este trata-
mento, Lima et al (2012) nos recorda que determinar a ocorrência de 
oscilações no humor dos pacientes e evidenciar se estas estão associa-
das a características individuais e/ou à DC pode se fazer muito útil na 
elaboração e escolha de terapias específicas e direcionadas - isso pode 
ser realizado por meio de avaliações psicológicas realizadas de forma 
periódica. Além disso, Acciari et. al., (2019)  sugerem a monitorização, 
por parte dos profissionais de saúde, do bem estar psicológico desses 
pacientes, ao passo de subsidiá-los e ajudá-los com habilidades e estra-
tégias para lidar com a doença e o estresse a ela associado.



48

 Um relevante acometimento nas doenças inflamatórias intestinais 
diz respeito aos aspectos nutricionais. Assim, pacientes com DC podem 
apresentar deficiências nutricionais, como a carência de proteínas que é 
consequência da perda da massa magra e inflamações da mucosa intes-
tinal, além da escassez de algumas vitaminas que podem causar diversos 
sintomas, como alterações dermatológicas (OLIVEIRA et al.. 2017). 

 Para Vasconcelos et. al.,(2018) são pontos importantes o estado 
nutricional dos pacientes com DC, a deficiência de vitamina D e ferro 
devem ser consideradas. Em relação à primeira, frequentemente está 
deficiência se dá pela ingestão diminuída, má absorção e menor expo-
sição solar. Já o déficit de ferro se configura como complicação comum 
nos indivíduos com DC e, quando tratada, há uma importante melho-
ra da qualidade de vida desses pacientes. Assim, o tratamento dessas 
carências nutricionais é de extrema relevância para mitigar a atividade 
clínica das DII e promover avanços em seu manejo.

 Portanto, o suporte nutricional é essencial em pacientes com DC 
e deve ser customizado de acordo com a fase da doença, necessitando 
de uma equipe multiprofissional composta por médicos, nutricionistas 
e enfermeiros capazes de oferecer um suporte adequado ao paciente 
(OLIVEIRA et al., 2017).

 Por fim, além do comprometimento nutricional e psicológico, a 
Doença de Crohn em fase ativa pode ser caracterizada por manifesta-
ções sistêmicas como diminuição da força muscular, fadiga, limitações 
físicas e prejuízo à qualidade de vida, podendo ocorrer devido ao pico 
inflamatório da doença e à má absorção de nutrientes, que levam a qua-
dros de anemia e desnutrição. A presença de comprometimento das 
funções musculares nestes pacientes justifica a necessidade de avalia-
ção e intervenção por parte de profissionais responsáveis, como fisio-
terapeutas, buscando a prevenção de agravos e o restabelecimento da 
força muscular (CABALZAR et al., 2017).

Considerações Finais

 Ao avaliar os aspectos relativos à importância da abordagem 
interdisciplinar dos pacientes portadores da Doença de Crohn, fica evi-
dente que a atuação da equipe traz benefícios ao paciente, assistindo 
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integralmente. A partir da avaliação do grau de acometimento da quali-
dade de vida dos pacientes e da grande variedade de manifestações clí-
nicas intestinais e extraintestinais, que a abordagem multiprofissional é 
capaz de melhorar a qualidade de vida e promover adequadas decisões 
terapêuticas frente a uma doença considerada tão complexa.

 Embora como limitação para o estudo, haja uma escassez de 
estudos que buscam avaliar a efetividade da equipe interdisciplinar na 
abordagem do paciente portador de Doença de Crohn. 

 Assim, é de grande importância o estabelecimento de equipes 
multiprofissionais compostas por médicos generalistas, gastroenterolo-
gistas, cirurgiões do aparelho digestivo, enfermeiros, técnicos de enfer-
magem, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas - entre outros, para 
o melhor manejo de pacientes com Doença Inflamatória Intestinal, espe-
cialmente Doença de Crohn. Além disso, deve-se garantir a educação 
continuada destes profissionais e dos pacientes acerca da condição, 
para que seja possível a realização do diagnóstico e intervenção pre-
coces, com aderência adequada ao tratamento e, consequentemente, 
resultados mais satisfatórios.
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RESUMO
Introdução: Durante a pandemia de COVID-19, causada pelo SARS-
-CoV-2, a busca por equipamentos anti-epidêmicos se tornou indispen-
sável, porém, com as medidas implementadas pelos governos de todo o 
mundo, a disponibilidade desses equipamentos foi afetada, dessa forma, 
a impressão tridimensional (3D) se tornou fundamental para o tratamen-
to de pacientes infectados durante a crise de saúde global. Objetivos: 
Abordar a aplicabilidade da tecnologia de impressão tridimensional na 
pandemia da COVID-19. Metodologia: Ao ser utilizada a literatura com  
exposição de evidências, a partir de artigos do PubMed, Medline, LILA-
CS, Google Acadêmico e Scielo, foram identificados 1738 estudos, sen-
do 12 artigos selecionados, após a utilização dos critérios de inclusão 
e exclusão, os quais contribuíram para a elucidação do tema. Revisão 
de literatura:  Ao longo do estudo, foi abordado o funcionamento da im-
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pressão 3D, as suas vantagens, desafios e especificidades relacionadas 
ao contexto de crise advinda da pandemia da COVID-19. Assim, apesar 
dos entraves e necessidade de agilidade, a impressão 3D mostrou-se 
como alternativa viável, por exemplo, para a fabricação de Swabs, face 
Shields, máscaras faciais e ventiladores, de modo a possibilitar que a 
produção fosse local e, assim, ofertar maior oferta diante de demandas 
crescentes. Conclusão: Diante das circunstâncias advindas da pande-
mia de COVID-19, e grande demanda de recursos para o enfrentamento 
do SARS-CoV-2, foi possível utilizar a metodologia da impressão 3D 
para maior agilidade no processo, dado seu custo-benefício e agilidade. 
Porém, ainda não há pleno usufruto dessa tecnologia, uma vez que a 
aprovação para utilização em Swabs ainda é necessária.
Palavras-chave: COVID-19; Impressões 3D; Biossegurança; Inovação.

Introdução

 O coronavírus disease 2019 (COVID-19) é uma doença viral a 
qual afeta o sistema respiratório, com origem desconhecida no início 
repentino, na cidade de Wuhan, na China. Conforme Wang et. al (2020), 
em 14 de setembro de 2020 foram confirmados 28 milhões de casos e 
917 mil mortes relacionadas ao coronavírus, evidenciando a crise sani-
tária global e o colapso dos sistemas médicos ao redor do mundo, dessa 
forma, governos de todas as nações implantaram medidas restritivas a 
fim de combater essa pandemia, como o uso obrigatório de máscaras 
de proteção e distanciamento social, restringindo viagens e paralisando 
trabalhos. Porém, essas medidas alavancaram crises de distribuição de 
equipamentos médicos, materiais anti-epidêmicos, medicações e produ-
ções de matérias-primas essenciais no combate da pandemia e no dia 
a dia das pessoas. Assim, com a falta de insumos indispensáveis, cuja 
escassez evitava salvar vidas, toda a comunidade científica, médica e 
de impressão tridimensional (3D) - também conhecida como manufatura 
aditiva (MA) -, se reuniu em prol ao combate da crise sanitária global 
causada pela pandemia do novo coronavírus. Para Andrade Taveira et 
al. (2021), a impressão 3D do tipo FDM (fused deposition Modeling) foi 
uma das conquistas para o tratamento e combate à doença, pois a fa-
bricação de produtos duráveis e não duráveis, como as máscaras N95 
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e peças como conectores e circuitos para os respiradores foram indis-
pensáveis para o tratamento dos pacientes acometidos pela COVID-19 
(COSTA et al., 2021).

 Apesar da manufatura aditiva ser uma abordagem transforma-
dora na produção de bens materiais, principalmente depois de uma 
pandemia com escassez de suprimentos médicos, é também de suma 
importância avaliar seu custo e efetividade. A manufatura aditiva FDM 
é de baixo custo, além de que pode ser usada para imprimir materiais 
anti-epidêmicos personalizados em um menor espaço de tempo e custo, 
sem a necessidade de ferramentas e acessórios para sua utilização. 
(UL HAQ et al., 2020). Dessa forma, para Ul Haq et al. (2020), o custo de 
uma impressão 3D de equipamentos de proteção médica personaliza-
dos são baixos comparado com a tecnologia de manufatura tradicional; 
isso se dá pelo fato de que a manufatura tradicional não personaliza 
cada um de seus produtos de acordo com as necessidades dos pacien-
tes, pois essa customização sairia muito cara. Os autores desse estudo 
ressaltaram que o custo do material essencial é o mesmo, porém, na 
tecnologia 3D de qualquer tipo, há menos desperdício de material, devi-
do à sua vantagem de manipulação antes, durante e após o processo de 
fabricação. Com as medidas protetivas, as quais ressaltam que aglome-
rações são proibidas e que o distanciamento social deve ser respeitado, 
o risco de transmissão da COVID-19 é minimizado durante o trabalho 
das impressões, pois, enquanto uma fábrica de insumos médicos tradi-
cionais precisa de muitos trabalhadores esforçando-se, a impressão 3D 
fabrica os produtos de uma só vez, diminuindo a necessidade de mão 
de obra e reduzindo esse custo.

 O método de impressão 3D do tipo FDM, foi o escolhido por sua 
simplicidade, custo reduzido, eficiência mais vantajosa, além da fácil dis-
ponibilidade no mercado, a qual há um menor custo de manutenção, de 
energia para correto funcionamento e de matérias primas, a tornando 
ecologicamente correta (UL HAQ et al., 2020). Essa impressão baseia-
-se na modelagem por infusão de materiais aquecidos em camadas so-
brepostas, com o auxílio de um design 3D computadorizado. Polímeros 
são os materiais mais utilizados na modelagem dos equipamentos em 
geral, porém, impressoras especializadas podem operar com: metais, 
pós, cerâmicas, líquidos e células (AYCA AYDIN et al., 2021).
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 A impressão tridimensional de medicamentos orais já era utili-
zada na medicina, ademais, no contexto da pandemia, essa nova estra-
tégia se tornou um diferencial no combate à pandemia, principalmente 
em comunidades que carecem de assistência médica. Wen-Kai Hsiao et 
al. (2020), ressalta que no começo da crise os especialistas concordam 
que a descoberta de uma vacina eficaz demoraria mais de um ano, mes-
mo com toda a pressão sobre o sistema de saúde ao redor do mundo, 
por isso, a busca por medicamentos eficazes no tratamento tornou-se 
mais do que necessária. No atual contexto, em que ainda não foram de-
senvolvidas inovações que permitem a produção em larga escala numa 
crise global, mesmo com a pressão em cima da comunidade médica e 
científica, há a necessidade de impressão de drogas medicamentosas 
devido à sua capacidade de produção com mínimas etapas, desde que 
ajustadas às necessidades dos pacientes. Entretanto, existem desafios 
relacionados à essa abordagem, que envolvem requisitos para formula-
ção dos medicamentos, como a demanda de altas doses da droga e sua 
baixa solubilidade aquosa, e o método de impressão 3D utilizado.

 Ainda segundo Wen-Kai Hsiao et al. (2020), a maioria dos medi-
camentos indicados de reaproveitamento para COVID-19 são de baixa 
solubilidade aquosa, e assim, para o sucesso clínico da administração 
oral, seria necessário formulação de dispersão sólida amorfa (ASD) e 
doses mais altas, pois além do tratamento geralmente ser feito com do-
ses altas, podem apresentar potenciais antivirais menores. A partir des-
sas informações, existem dificuldades em manter os fatores adequados 
para o uso dos pacientes, como o tamanho da dose do medicamento 
para engolir, e por isso, foi apontada a alternativa de impressão em leite 
de pó a jato de tinta para produção eficiente de doses com cargas muito 
altas. 

 Os equipamentos de proteção individual (EPI’s) mais fabri-
cados e impressos na pandemia foram os face-shields, máscaras 
(cirúrgicas, N95, N90 e outras), toucas cirúrgicas e válvulas de suporte 
em ventilação não invasiva.  Frente a escassez e a descartabilidade 
das N95, as máscaras e face-shields foram as principais escolhas para 
impressão 3D, devido ao seu potencial de durabilidade e reutilização 
(RANCE TINO et al., 2020). Conforme Oswaldo Hideo et al. (2021), no 
Brasil foram desenvolvidos e patenteados máscaras respiratórias de uso 
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hospitalar de diversos modelos, entretanto, o maior desafio enfrentado 
foi a criação de um design adequado ao formato e medidas faciais do 
usuário, concomitante com fornecer conforto e manuseio do protótipo, e 
levar em consideração o tempo de fabricação dos modelos disponíveis.

 Ademais, mesmo com a iniciativa em prol ao combate da pande-
mia, as impressões 3D também têm seus lados negativos, como a falta 
da versatilidade das impressoras tridimensionais, visto que cada impres-
sora funciona de determinada maneira com determinado material, fa-
zendo com que um mesmo projeto tenha funcionalidades diferentes da 
função original, o que não garante um padrão de garantia de qualidade / 
controle de qualidade (QA/QC) adequadas (DINGYI WANG et al., 2020). 
Por isso a necessidade de desenvolver impressoras versáteis a fim de 
utilizar esse importante recurso no combate à crise mundial de saúde, 
pois tornará o processo mais acessível, melhorando o desempenho de 
impressão e a disposição de materiais biocompatíveis.

 Diante do exposto, o presente trabalho busca evidenciar o uso 
de impressoras tridimensionais com o objetivo de salvar e tratar vidas no 
combate ao coronavírus, ressaltando sua importância e dificuldades de 
implantação no atual cenário global e como pode ser utilizado e difundi-
do mundialmente.

Objetivo

Durante a pandemia, houve um aumento na necessidade do uso 
de materiais essenciais para os profissionais de saúde no combate à 
pandemia, devido à alta demanda de casos de COVID-19. Com isso, 
este atual cenário tornou indispensável a busca por estratégias e plane-
jamentos rápidos, visando solucionar o obstáculo promovido pela pan-
demia nos serviços de saúde. Dessa forma, este capítulo de livro objeti-
vou abordar a aplicabilidade da tecnologia de impressão tridimensional 
na pandemia da COVID-19, sintetizando as evidências científicas dispo-
níveis. Portanto, por meio deste capítulo, será possível disseminar o co-
nhecimento a respeito do método de impressão tridimensional para um 
melhor enfrentamento do atual cenário pandêmico, evidenciando sua 
utilidade e dificuldades de difundir sua implantação de forma mundial.
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Metodologia

Para um estudo prévio do tema, realizou-se uma revisão de lite-
ratura com exposição de evidências. Foi realizada uma revisão da litera-
tura com busca ativa no PubMed, Sistema Online de Busca e Análise de 
Literatura Médica (Medical Literature Analysis and Retrieval System On-
line (Medline), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS), Google Acadêmico e Scientific Eletronic Library Onli-
ne (SciELO). Utilizaram-se os descritores combinados com o operador 
booleano AND: “impressão tridimensional/printing, three-tridimensional” 
AND “Covid-19/covid 19 pandemic” AND “treatment” pesquisados no 
Medical Subject Headings (MeSH). Foram encontrados 1738 estudos, 
selecionando 12 artigos, com os seguintes critérios de inclusão: estudos 
disponíveis em todos os idiomas, datados nos últimos 5 anos. Todos os 
artigos tiveram seus resumos lidos e foram selecionados, usando como 
critérios de inclusão, os que abordavam as características relevantes 
para o estudo referente ao tratamento da COVID-19, correlacionando-
-o com a impressão 3D. A partir dos artigos agrupados para estudo 
do tema, tornou-se possível esclarecer inúmeras alternativas que a im-
pressão tridimensional proporciona dentro da área da saúde, seja para 
auxiliar um exame diagnóstico, instrumento educativo ou construção de 
um plano cirúrgico.  Foram selecionados apenas estudos de maiores re-
levâncias e excluídos artigos duplicados ou não disponíveis para acesso 
e os que não contemplavam a temática proposta neste trabalho. 

Desenvolvimento

Revisão de Literatura
1. Impressão 3D e COVID-19

Segundo Giovanna Barbosa Brito de Sousa et al. (2021) a im-
pressão 3D é uma técnica de produção de material tridimensional de 
maneira rápida e economicamente viável. Existem dois tipos de impres-
soras 3D, um modelo que trabalha com filamentos aquecidos de polí-
mero, semelhante a uma pistola de cola quente, no qual um Software 
slicer percorre os eixos X-Y-Z e orienta o caminho da impressão para o 
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depósito de camadas individuais do material para obter uma peça tridi-
mensional funcional. O outro modelo utiliza um tanque de monómeros 
de resina reativos à radiação ultravioleta (UV) acoplado a um display de 
cristal líquido (LCD), que informa o padrão necessário de exposição do 
resina aos raios ultravioleta necessários para a obtenção do objeto.  

De acordo com Dingyi Wang et al. (2020), apesar da impressão 
3D ter sido de suma importância para o combate ao coronavírus, uma 
série de dificuldades foram enfrentadas. Um exemplo seria que a garan-
tia do controle de qualidade não foi adequada e que diferentes materiais 
de impressão podem levar a resultados diferentes, levando a sérios pro-
blemas em relação a qualidade e eficácia dos produtos e dispositivos 
médicos fabricados. Foi comprovado também que alguns materiais usa-
dos na impressão 3D são tóxicos. Dessa forma, na tentativa de resolver 
esses problemas foi criado um sistema de triagem para examinar os 
modelos criados antes de serem partirem para uso clínico.

Outrossim, um problema enfrentado seria a proteção da proprie-
dade intelectual. Dessa maneira foram criados critérios, tal como situa-
ções de emergência, que determinam em que situações a impressão 3D 
pode ser feita sem a autorização legal dos donos da patente. Por fim, é 
importante ressaltar que devido a situação atual de pandemia e popu-
larização das impressoras 3D, os direitos autorais de arquivos digitais 
devem ser reforçados  (DINGYI WANG et al., 2020).

Nesse sentido, a pandemia pelo novo coronavírus causou uma cri-
se sanitária mundial muito intensa, devido ao seu surto em grande escala 
e rápida disseminação, bem como o isolamento social, que impactou nas 
indústrias, no fornecimento de matérias primas e na cadeia de abaste-
cimento, causando uma escassez de instrumentos que auxiliassem no 
combate ao coronavírus, tais como equipamentos de proteção individual, 
máscaras faciais, kits de teste e ventiladores, além de medicamentos 
(WEN-KAI HSIAO et al., 2020). Diante desse cenário, a ANVISA, através 
da Resolução Nº 356, na tentativa de suprir a demanda, permitiu o uso da 
impressão 3D para a produção de dispositivos médicos que auxiliassem 
no combate ao coronavírus (COSTA et al., 2021). Dessa forma, essa foi 
a primeira vez que a impressão 3D foi útil em uma situação emergencial, 
mostrando que será de extrema importância para emergências futuras, 
como acidentes e terremotos (DINGYI WANG et al., 2020).
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2. SWAB

 Milhares de pessoas ao redor do mundo já foram infectadas pelo 
coronavírus, tendo como base esse contexto, foram desenvolvidos di-
versos métodos para diagnosticar esse grupo de pessoas, tendo como 
objetivo principal frear a disseminação da pandemia e consequentemen-
te diminuir o número de mortos. Sob essa perspectiva, um dos métodos 
desenvolvidos foi o SWAB. De acordo com AYCA AYDIN et al. (2021), 
esse método consegue diagnosticar a SARS-CoV-2 por meio da cole-
ta de amostras e extração do ácido nucleico proveniente da região da 
nasofaringe. As amostras são coletadas por meio de cotonetes naso-
faríngeos, que possuem 15 cm de comprimento e 2-3 mm de diâmetro, 
possuindo em sua “cabeça” tubérculos ou filamentos que tem como ob-
jetivo captar o material a ser analisado da nasofaringe. Após a coleta da 
amostra, o material é colocado em uma garrafa e enviado para teste. 
Tendo como base o elevado número de pacientes que foram infectados 
em um curto espaço de tempo durante a pandemia, a demanda pelos 
SWABs aumentaram de maneira exponencial, de tal forma que a indús-
tria da saúde não conseguia lidar com  tamanha demanda. 

Tendo como base o cenário citado, diversos pesquisadores e en-
genheiros por meio de estudos, chegaram à conclusão que os SWABs 
podem ser produzidos nas quantidades necessárias e com as especi-
ficações adequadas através da ajuda de impressoras 3D, de maneira 
fácil e rápida no hospital e no laboratório. Nesse sentido, um estudo con-
junto realizado por equipes da USF Health Radiology e Northwell Health 
System concluiu que a impressão 3D consegue confeccionar cerca de 
324-380 cotonetes em um intervalo de 10-11h, utilizando impressoras 
form 2D e form 3D. Outrossim, estudos clínicos evidenciaram que os 
SWABs produzidos por meio de impressoras 3D do tipo FFF são mais 
econômicos em custo e em tempo quando comparado com o SWAB 
padrão, possuindo também semelhanças com os modelos padrões e 
ao mesmo tempo uma capacidade de suportar forças maiores em uso 
clínico.  Além disso, uma equipe da universidade de Wolverhampton de-
senvolveu um SWAB nasal por meio de impressão 3D que se adapta 
melhor a cavidade nasal do paciente. Nesse sentido, o bastão do coto-
nete impresso em 3D inserido no nariz tem a capacidade de viajar pela 
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cavidade nasal causando menos estresse aos tecidos, reduzindo assim 
a dor do paciente no momento em que o SWAB é removido de seu nariz 
(AYCA AYDIN et al.2021).

Diante do que foi abordado, as pesquisas acreditam que a im-
pressão 3D pode ser utilizada em cenários de escassez de SWABs para 
diagnosticar paciente infectados pela SARS-CoV-2, todavia é importan-
te pontuar que muitos desses projetos ainda não receberam aprovação 
devido a questões de compatibilidade Rt-PCR de SWABs para SARS-
-CoV-2 e seus efeitos no paciente (AYCA AYDIN et al.2021).

3. Face Shields

 Os face shields,também conhecidos como protetores faciais, são 
objetos que não substituem o uso das máscaras faciais, todavia esses 
objetos reforçam ainda mais a segurança do indivíduo (AYCA AYDIN et 
al., 2021). Diante da crescente demanda dos face shields durante a pan-
demia, as impressoras 3D foram utilizadas para imprimir esses objetos 
e auxiliar na demanda pelos mesmos, sendo assim usada em diversas 
áreas e especialidades, tais como por funcionários da OMS, equipes de 
unidade de terapia intensiva, otorrinolaringologistas, anestesistas, etc 
(DINA AMIN et al., 2020).

 Para confeccionar os face shields por meio de impressão 3D é 
necessário reunir filamentos de ácido polilático, faixas de velcro, espu-
ma adesiva e filme transparente. Sabe-se que para a confecção de um 
faceshield são necessárias quatro etapas, que são: Design, preparação 
digital, impressão e montagem (DINA AMIN et al., 2020). A etapa do 
design consiste em projetar o protetor facial digitalmente, em seguida a 
preparação digital é responsável por configurar a impressora e os fila-
mentos, ajustando o diâmetro do bico, altura, posição horizontal/vertical 
e o tipo e a densidade do material a ser impresso. Após a impressão, 
utilizando os materiais necessários, a placa transparente é montada na 
capa impressa. Por fim, é importante pontuar que polímeros sintéticos 
(policarbonato, poliéster e cloreto de polivinila) são frequentemente usa-
dos para imprimir protetores faciais devido a sua transparência, peso 
leve e praticidade (AYCA AYDIN et al., 2021).
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4. Máscaras Faciais

 Primeiramente, é importante salientar a importância das másca-
ras protetoras no atual momento de pandemia: elas possibilitam a cria-
ção de uma barreira contra vírus e bactérias, de modo a reduzir as taxas 
de infecção. Assim, durante a pandemia do COVID-19, a utilização das 
máscaras pela população foi uma atitude necessária, todavia, em face 
da grande demanda, os desafios para a sua ampla disponibilização exis-
tiram. Por isso, inúmeros procedimentos foram estudados para baratear 
o custo, assegurar qualidade e possibilitar agilidade na entrega. Entre 
eles, está o uso da tecnologia de impressão 3D, e alguns designs foram 
criados, como a produção de máscaras reutilizáveis N95 com unidades 
de filtração, que possuem agilidade na entrega e simplicidade na limpe-
za. Além disso, há também o uso de filamento de ácido polilático (PLA) 
para a fabricação de máscaras montadas de forma manual, quando há 
um aquecimento de 55 Graus Celsius a 60 Graus Celsius. Por fim, existe 
também o projeto de inserção de tecidos dobrados ou filtros na máscara 
HEPA (Hight Efficiency Particulate Air), também com o uso da impres-
são 3D e de filamentos de ácido polilático (BELHOUIDEG, 2020). 

 Ainda, é possível perceber os impactos positivos da fabricação 
de máscaras faciais, parecidas com o modelo N95, pela impressão 3D 
na atual situação de pandemia, pois, assim, foi possível contornar uma 
situação que demandou agilidade na resposta em diferentes setores de 
forma mundial, dentre eles, promover segurança para a população com 
a utilização das máscaras. A tecnologia 3D, então, visa à dinamização 
do processo, ampla entrega e rapidez (COSTA et al., 2021).

5. Ventiladores

 A COVID-19, enfermidade que traz danos ao sistema respirató-
rio, necessita de equipamentos específicos para o seu tratamento, den-
tre eles, há os ventiladores que, pela urgência advinda da pandemia, 
encontram-se escassos em determinadas localidades diante da elevada 
demanda. O uso desses respiradores é importante visto que cerca de 
5% dos enfermos apresentam a síndrome do desconforto respiratório 
(SDRA) e, por isso, necessitam de ventilação mecânica ao longo do tra-
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tamento. Assim, uma alternativa encontrada perante o cenário de crise 
foi o uso da impressora 3D para a criação deste equipamento, pois o seu 
uso possibilita maior agilidade na entrega (TORRES et al., 2020). Por 
isso, a tecnologia 3D é importante ao fornecer maior facilidade de ade-
quação às especificidades das regiões em face de sua produção local, o 
que facilita a entrega dos ventiladores diante de uma elevada demanda, 
na qual, por vezes, existem mais pacientes do que ventiladores dispo-
níveis. Além disso, nota-se que a impressão 3D para os ventiladores é 
proveitosa, sendo que um dos estudos utilizou essa tecnologia para au-
mentar a eficiência dos ventiladores, analisando a possibilidade de ele 
ser utilizado por quatro pacientes.

 Então, foi evidenciada a estratégia de conexão de 4 pacientes 
em um ventilador impresso com a tecnologia 3D, o qual possuía 4 con-
juntos de tubos de ventilação com um padrão de 22mm e cada um dos 
tubos apresentava duas saídas (inspiração e expiração). Após análises, 
foi constatado que o estudo, ainda em fase de testes laboratoriais e com 
o apoio da impressão 3D para a fabricação das peças, possibilitou au-
mento no volume fornecido para os pulmões  (ABDULLATIF ALWASEL 
et al., 2021).

Considerações Finais

A pandemia causada pelo SARS-CoV-2 acentuou a gravidade da 
crise sanitária mundial. Dessa forma, tal cenário levou à escassez global 
de recursos que assistiram ao enfrentamento do vírus, como por exem-
plo máscaras faciais, equipamentos de proteção individual, medicamen-
tos, entre outros. Diante dessas circunstâncias, a ANVISA permitiu a 
utilização da impressão tridimensional para a confecção de dispositivos 
médicos, tais como face shield, devido sua alta demanda durante a pan-
demia. Assim sendo, os EPIs produzidos pelas impressoras 3D, em sua 
maioria, possuem como objetivo proteger os olhos e reforçar a eficácia 
de proteção das máscaras comuns já manipuladas pelos agentes de 
saúde na linha de frente do combate ao vírus. 

Outrossim, alguns estudos supõem que a impressão 3D pode ser 
utilizada como opção em casos de escassez de SWABs para o diagnós-
tico de paciente infectados, entretanto ressalta-se que esses projetos 



64

ainda não foram devidamente aprovados devido a questões de compa-
tibilidade Rt-PCR de SWABs para SARS-CoV-2 e seus efeitos no pa-
ciente. 

Existem diversos tipos de impressoras 3D, sendo que, segundo  
Soufiane Belhouideg et al. (2020), por serem mais rápidas e eficazes, 
as mais utilizadas são as baseadas na tecnologia de modelagem por 
deposição fundida (FDM). Apesar da enorme eficácia da impressão tri-
dimensional, há diversos obstáculos quando refere-se à sua utilidade, 
como por exemplo a qualidade não padronizada dos materiais, devido 
aos diversos recursos que podem ser utilizados em cada subtipo de 
impressora, pois embora a urgência dos materiais devido a progressiva 
crise da COVID-19, os dispositivos de saúde devem ser muito controla-
dos quanto à segurança. 

 Além disso, destaca-se seu custo efetividade, no qual coloca-se 
em questão seu baixo custo, a fabricação de materiais em um menor 
espaço de tempo, o menor desperdício de materiais e o menor custo de 
manutenção, de energia para seu funcionamento e de matéria prima, 
assim, podendo ser de enorme utilidade no atual cenário vivenciado.

Portanto, a impressão 3D é um instrumento de ampla aplicabili-
dade na fabricação de protótipos e peças funcionais. Dessa forma, são 
percebidos o enorme desenvolvimento, avanço e a importância desse 
recurso para a sociedade, tendo em vista as diversas utilidades de tal 
ferramenta no atual cenário pandêmico da COVID 19, dessa forma, con-
quistando grandes áreas  nas indústrias atuais. 
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RESUMO
Introdução: O trato gastrointestinal é formado por bactérias, fungos, pro-
tozoários e vírus. Certamente, uma microbiota equilibrada é de suma im-
portância para uma maior qualidade de vida dos indivíduos, visto que ela 
participa da regulação de processos do eixo intestino-microbiota-cérebro 
(MGBA). Dessa forma, tem-se que alterações intestinais estão ligadas a 
distúrbios psíquicos, principalmente a depressão. A microbiota pode ser 
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alterada por vários fatores, entre eles prebióticos e probióticos. Dessa 
maneira, antibióticos e outras modalidades de tratamento surgem como 
alternativa para amenizar doenças psíquicas. Objetivos: O estudo presen-
te tem como objetivo construir uma revisão de literatura sobre a relação 
entre alterações na microbiota intestinal e o sistema MGBA a partir da 
análise de artigos científicos sobre o tema. Metodologia: Foi realizada 
uma pesquisa nos bancos de dados PubMed, SciELO, LILACS e Google 
Scholar com os descritores “microbiota intestinal”, “disbiose”, “transtornos 
depressivos” e “depressão” entre os anos de 2016 a 2020, em português 
e inglês. Revisão de literatura: As taxas de depressão são elevadas em 
pacientes com distúrbios intestinais, já que a microbiota intestinal realiza 
função fundamental no eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal. O eixo MGBA 
envolve vias neurais, endócrinas e imunológicas e, em casos de trans-
tornos psíquicos, estão alteradas. Esse eixo pode ser alterado por psico-
bióticos (prebióticos e probióticos), simbióticos, antibióticos, pós bióticos 
e transplantes de microbiota fecal. Portanto, podem ser uma alternativa 
para amenizar transtornos psíquicos. Psicobióticos são importantes, pelo 
fato de que não causam efeitos colaterais e não possuem efeito viciante 
como a maior parte dos tratamentos para depressão. Além disso, estudos 
demonstram que a aplicação de probióticos acelera a recuperação e 
cumpre benefícios a nível comportamental, intestinal e central. Conclu-
são: Diante do que foi exposto durante o artigo, concluiu-se que não há 
relações benéficas para o uso de prebióticos no alívio dos sintomas da 
depressão. Para os probióticos, por sua vez, houveram fortes indícios  no 
uso benéfico destes para o tratamento de tal transtorno psíquico.
Palavras-chave: Depressão; Disbiose; Probióticos. 

Introdução

 O Trato Gastrointestinal é composto por uma rede de micror-
ganismos que compõem o que se chama de microbiota intestinal. Esta 
microbiota é formada por um grande número de bactérias, protozoários, 
fungos e vírus.1 Segundo Han et al1, a microbiota consiste em mais de 
1000 (mil) espécies bacterianas.

 Os microrganismos que compõem a microbiota são fundamentais 
para a manutenção de uma série de processos metabólicos que formam 
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um complexo sistema de comunicação entre intestino e cérebro. Este com-
plexo é chamado de eixo microbiota-intestino-cérebro (MGBA)2. Embora 
os mecanismos dessa interação ainda não sejam completamente conhe-
cidos devido sua complexidade, sabe-se que há relações entre caminhos 
neurais envolvendo o nervo vago e sistema nervoso entérico, interações 
endócrinas mediadas por estresse e processos patogênicos que alteram 
a liberação de cortisol e desestabilizam o eixo hipotalâmico-pituitário-adre-
nal (HPA), bem como o envolvimento do sistema imune, a incluir diversas 
citocinas pró-inflamatórias, como IL-6 e TNF-ALFA. Alterações em algum 
componente desses mecanismos pode levar a disfunções intestinais como 
a disbiose e a possíveis distúrbios psíquicos, como a depressão, por com-
partilharem vários processos mediados pelos sistemas acima1. 

Por possuir um potencial de modificação epigenética, o eixo 
microbiota-intestino-cérebro pode ser alterado a partir de prebióticos, 
probióticos, simbióticos (mistura de prebióticos e probióticos), antibióti-
cos, pós bióticos( produtos de fermentação bacteriana como os ácidos 
graxos de cadeia curta). Assim sendo, psicobióticos surgem como uma 
alternativa para amenizar ou mesmo tratar doenças psíquicas2.

A microbiota, por sua vez, ao entrar em desequilíbrio ocorre uma 
prevalência de bactérias nocivas ao sistema intestinal em detrimento 
das bactérias benéficas,  a esse processo dá-se o nome de disbiose. 
Esta patologia acarreta em um aumento de citocinas pró-inflamatórias 
desencadeando processos inflamatórios que irão influenciar na permea-
bilidade acentuada nos tecidos intestinais. Esse processo oferece uma 
porta de acesso mais facilitada e fundamental entre o eixo MGBA3. A 
passagem de antígenos, bactérias e seus produtos metabólicos, além 
de desregular a microbiota, desregula também o sistema nervoso cen-
tral, alterando o comportamento cerebral, o que pode tornar o indivíduo 
mais susceptível a alterações psíquicas como a depressão4. De fato, 
a microbiota intestinal pode influenciar o funcionamento de tal eixo e 
alterar funções cerebrais e até comportamentais. Isso acontece pois a 
microbiota intestinal é capaz de influenciar circuitos neurais e compor-
tamentos relacionados com uma resposta estressora. Em indivíduos 
diagnosticados com depressão, a microbiota se apresenta diferenciada 
ao ser comparada com indivíduos saudáveis, além de níveis de marca-
dores inflamatórios mais elevados5. 
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A depressão, por sua vez, constitui um problema de saúde men-
tal mais comum, com estimativa de 300 milhões de pessoas no mundo6. 
Consiste em uma patologia que possui tanto custo social, como também 
pessoal significativos. Segundo relatório anual da OMS de 2017, este 
transtorno gerou gastos em torno de 800 bilhões de dólares no ano6. 
Percebe-se que além do custo ser alto, o número de pessoas com este 
transtorno vem aumentando consideravelmente ao decorrer dos anos6. 
Desta forma, a busca por novas modalidades de tratamento se faz ne-
cessária, do mesmo modo que uma adequação melhor de tratamento 
dessa desordem psíquica, tendo em vista que as taxas de depressão 
são consideravelmente altas em pacientes com distúrbios intestinais re-
lacionados a microbiota intestinal4 . 

Essa doença possui etiologia multifatorial envolvendo fatores en-
dógenos e exógenos. A origem endógena se refere à desordens neuro-
biológicas, as quais são relacionadas às alterações em neurotransmis-
sores que atuam no Sistema Nervoso Central (SNC) e genéticas. Já os 
fatores exógenos se referem à questões psicossociais, que envolvem 
eventos estressantes do dia a dia e fatores ambientais como mudanças 
no perfil da composição da microbiota residente no TGI7. Já no cérebro, 
a depressão envolve alterações em regiões específicas, como o hipo-
tálamo, o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal8. Níveis elevados 
de estresse estão associados à depressão. Além disso, as taxas de de-
pressão estão altas em pacientes com distúrbios intestinais funcionais2.

Portanto, a alteração da microbiota mostra-se como um poten-
cial regulador na fisiologia cerebral e no comportamento dos animais, o 
que pode sugerir o uso de certas bactérias em um potencial tratamento 
de transtornos depressivos, sendo uma ótima alternativa de saúde inte-
grativa utilizada como tratamento para a depressão8. Os estudos vêm 
testando, cada vez mais, os efeitos da modificação dessa microbiota e 
a sua interferência no sistema MGBA, com o propósito de encontrar um 
eficaz tratamento contra depressão associado a distúrbios intestinais. O 
uso de psicobióticos é de extrema relevância pois, são potencialmente 
livres de efeitos colaterais e das propriedades viciantes da maioria dos 
tratamentos medicamentosos para depressão da atualidade9.
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Objetivo

 Tendo em vista as claras evidências da influência das alterações 
da microbiota intestinal no cérebro, o presente estudo visa analisar essa 
relação, aprofundando em sua fisiopatologia e em suas contribuições 
nos transtornos psíquicos, com foco na depressão, bem como a ação 
dos psicobióticos como novas terapias curativas para esse transtorno. 

Metodologia

 O presente estudo consiste em uma revisão integrativa elabora-
da a partir de pesquisas realizadas nas bases de dados PubMed, Scien-
tific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Scholar. Utilizou-se 
como estratégia de busca os seguintes descritores de pesquisa sele-
cionados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 
“microbiota intestinal”, ”disbiose”, “transtornos depressivos”, “depressão”. 
As palavras chaves foram combinadas com o operador booleano AND 
e combinadas entre si tanto em inglês, como em português. 25 artigos 
foram selecionados a partir da leitura do título e de seus respectivos 
resumos. A partir da seleção foram elegidos 17 artigos, nos quais foram 
lidos na íntegra e incluídos no presente estudo. A seleção compreendeu 
estudos de pesquisas experimentais. Dentre os critérios de inclusão uti-
lizados estão, artigos completos e abertos, publicados entre os anos de 
2016 a 2020, em língua portuguesa e inglesa. Já os critérios de exclusão 
estão estudos com gestantes, idosos e crianças e trabalhos publicados 
antes de 2016. 

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

 1. Microbiota e Disbiose

 A microbiota intestinal corresponde ao conjunto de bactérias, ví-
rus, protozoários, arquéias e fungos que habitam o TGI2. Grande parte 
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desses microorganismos são bactérias comensais, as quais juntas so-
mam até 1000 espécies. A quantidade dessas pode variar de acordo 
com fatores como genética, idade, estresse, uso de fármacos e nutri-
ção5. A microbiota intestinal tem se evidenciado como um importante re-
gulador da fisiologia cerebral, já que realiza uma função fundamental no 
eixo HPA8. Já a disbiose por se caracterizar em alterações da microbiota 
intestinal, promove um aumento da permeabilidade intestinal e eleva a 
perda da seletividade para a absorção de toxinas, bactérias, proteínas 
ou peptídeos, podendo influenciar no aparecimento de doenças psíqui-
cas como a depressão2.

1.2. Psicobióticos

 O termo psicobióticos inclui todas as intervenções relaciona-
das à microbiota, como os prebióticos e probióticos que influenciam 
as relações cérebro-bactéria. Prebióticos são compostos químicos que 
beneficiam a saúde ao influenciarem no microbioma intestinal do hos-
pedeiro e probióticos são microorganismos que contribuem para a flora 
microbiana do intestino do hospedeiro quando consumidos1

1.2.1. Prebióticos 

 Em um ensaio clínico que avaliou o uso de prebióticos para ame-
nizar os sintomas da depressão, dentre eles, bimuno-galactooligossaca-
rídeo (BGOS), frutooligossacarídeo (FOS), GOS e FOS de cadeia curta 
(scFOS), não tiveram resultados satisfatórios ou relevantes que pudes-
sem correlacionar a sua administração com redução de depressão9. 
Todavia, nos quatro ensaios10,11,12,13 utilizados no presente estudo não 
notou-se nenhuma diferença entre as condições prébióticas e de con-
trole. Em um deles foi-se analisado pacientes com transtorno depressivo 
maior, onde se utilizou 27 pacientes para administração de prebióticos e 
26 pacientes de controle. Da mesma forma que os estudos anteriores, 
não foi possível observar melhoras no Inventário de depressão de Beck 
do grupo de prebióticos13. Ou seja, não há relações diretas que eviden-
ciam benefícios no uso de prebióticos para o controle da depressão. 
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1.2.2. Probióticos

 O tratamento para depressão com probióticos foi sugerido pela 
primeira vez em 1910 e revisitado em 20052. Em um estudo recente, 
onde 40 pacientes que possuíam transtornos depressivos graves foram 
submetidos a dietas suplementadas com probioticos do tipo L. acido-
philus, L. casei, e B.bifidum,   por um período de 6 semanas. Neste estu-
do, a partir da suplementação de probióticos foi possível observar uma 
melhora na pontuação do inventário de depressão de Beck14.

Além disso, em um ensaio clínico randomizado que incluiu 110 
pacientes, com 36 recebendo probióticos, 38 recebendo placebo e 35 
prebióticos, após 8 semanas do tratamento, o grupo que recebeu o pro-
biótico apresentou menores escores no Inventário de Depressão de 
Beck, em relação aos outros grupos. Esse inventário se constitui de um 
questionário capaz de quantificar os sintomas psiquiátricos2.

Um terceiro quarto artigo sugere um forte papel benéfico do tra-
tamento com probióticos e comportamentos relacionados ao estresse. 
Neste estudo a administração de probióticos reduziu o estresse crônico 
relativos a níveis de corticosterona, bem como  citocinas pró-inflamató-
rias que também estão associadas ao comportamento do tipo depres-
são, além de normalizar os efeitos que o estresse causa sobre a micro-
biota, processo esse também observado em transtornos depressivos15.

Um outro estudo que corrobora com a tese, utiliza pacientes com 
histórico de resistência medicamentosa a antidepressivos. Foi-se admi-
nistrado cápsulas de probióticos, dentre eles L. acidophilus, B. bifidum, 
S. thermophilus. Conclui-se uma queda significativa de depressão se-
gundo pontuações no Inventário de Beck (BDI) e no Outcome Question-
naire (OQ-45) em indivíduos diagnosticados com Transtorno Depressivo 
Maior, comparados com o grupo controle16.

Um estudo peculiar, utilizou 45 indivíduos saudáveis. Dentre a 
totalidade, foram administrados probióticos contendo L. casei, L.acido-
philus, L. paracasei, B.lactis, L. salivarius, L. lactis, B. lactis, L. plantarum 
e Bifidobacterium, em 15 pessoas. Em outras 15, foi administrado place-
bo. E o  restante serviu de grupo controle Foi-se observado a mudança 
de função cerebral e alteração de humor auto reportada no grupo onde 
foram administrados os suplementos. A tese foi confirmada por meio de 



73

questionários, onde foi possível constatar a redução da pontuação de-
pressão e ansiedade. Porém o quesito mais significativo deste estudo foi 
a conclusão de redução de vulnerabilidade à depressão somente com a 
administração de probióticos17.

2. Eixo intestino-cérebro

 A microbiota é responsável por regular as características do epitélio 
intestinal e, consequentemente, do Sistema Nervoso Entérico (SNE) e do 
sistema imunológico, fatores emocionais podem interferir na composição 
da mesma e na integridade dos enterócitos. Assim, o predomínio de mi-
crorganismos patogênicos aumenta a liberação de toxinas, a inflamação e 
a permeabilidade do epitélio intestinal, o que ativa o sistema nervoso paras-
simpático e os neurônios aferentes da medula espinhal,os quais modulam o 
SNC e o SNE. Atualmente, é evidente a relevância do eixo intestino-cérebro 
para a compreensão de doenças mentais ou psiquiátricas4.

Estudos evidenciaram a existência de comunicação entre a mi-
crobiota intestinal e o SNC, o que provoca mudanças tanto no compor-
tamento quanto na função do cérebro7. A hipótese inflamatória relacio-
nada aos transtornos psíquicos tem sido a mais estudada atualmente. 
Acredita-se que os ácidos graxos de cadeia curta são importantes para 
a barreira intestinal e estes influenciam no SNC ao alterar a expressão 
do fator neurotrófico derivado do cérebro. Segundo estudo, os níveis 
de ácido graxo em pacientes com depressão são mais baixos e, como 
estes são importantes para a constituição da barreira intestinal, uma 
ruptura nesta pode levar à translocação de bactérias e antígenos bac-
terianos para a corrente sanguínea, causando uma inflamação crônica 
de baixo grau2. Outro estudo correlaciona a hipótese inflamatória com 
a abundância de filos bacterianos na microbiota intestinal. Observa-se 
que este fato acarreta a um  estresse crônico que pode levar a falhas na 
comunicação do eixo cérebro intestino18.

Em concordância com estudos acima, um estudo transversal, 
elaborado na Austrália, em 2013, traz o efeito de caspases na modu-
lação entre cérebro e intestino. O estudo propõe um efeito protetor que 
a inibição de Caspase-1 possui. Essa enzima envolve, intimamente, a 
modulação entre estresse e composição da microbiota intestinal. Atra-
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vés da sinalização do inflamassoma, um complexo protéico envolvido 
na inflamação patológica que altera a função cerebral, vias de função 
cerebral são alteradas, as mesmas vias que também são afetadas na 
depressão. Desta forma a redução da bioatividade desse complexo pro-
teico, por meio de modificação da microbiota intestinal pode representar 
uma via terapêutica para atenuar o distúrbio19.

Outro fator que ativa o sistema nervoso central é o hormônio li-
berador de corticotropina (CRH). Uma pesquisa de coorte realizada nos 
Estados Unidos, verificou que a utilização do CRH afeta tanto o compor-
tamento, como também a função gastrointestinal. Pacientes que foram 
expostos ao CRH, possuem aumento nos comportamentos semelhan-
tes à paciente com depressão, e sua administração desestabiliza ainda 
mais a microbiota intestinal20.

Considerações Finais

 Ao se tratar de prebióticos não notou-se nenhuma diferença 
quando administrados, ou seja, não foi possível estabelecer relações 
diretas que evidenciam benefícios no uso de prebióticos para o controle 
da depressão. Analisando o restante dos estudos, tudo indica que a 
administração crônica de probióticos acelera a recuperação e desempe-
nha benefícios a nível comportamental e intestinal. Além disso, os pro-
bióticos incluem um tratamento integrativo aos indivíduos depressivos, 
incluindo uma abordagem multidimensional, diferente do tratamento pa-
drão que recorre apenas a antidepressivos. A modulação do MGBA que 
busca reduzir processos inflamatórios e consequentemente de estres-
se, parece ter um impacto nos sintomas de depressão, contudo, há uma 
enorme lacuna de pesquisa a ser preenchida devido à multiplicidade de 
vias de sinalizações entre intestino-cérebro. Faz-se necessário estudos 
adicionais com amostras psíquicas mais significativas para avaliar a re-
lação entre o consumo de probióticos e o alívio de sintomas depressi-
vos, bem como um melhor entendimento da variação da microbiota no 
sistema MGBA. Não obstante, essas descobertas criam uma forte base 
de evidências que apoiam o direcionamento terapêutico do intestino e 
microbiota para doenças do eixo cérebro-intestino, abrindo novos cami-
nhos no campo da neuropsicofarmacologia nutricional.
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RESUMO
Introdução: Desde o princípio, o desenvolvimento de Ligas Acadêmi-
cas no Brasil tem como principal objetivo possibilitar a formação de pro-
fissionais qualificados, garantindo uma formação reflexiva e ativa em 
diferentes áreas de atuação. A união entre mestres e acadêmicos, pro-
porciona projetos de pesquisa e extensão modificadoras do saber. A 
evolução das Ligas Acadêmicas na área da saúde reflete em toda a 
sociedade, pois garante o contato direto entre acadêmicos e a comuni-
dade, sendo possível a elaboração e execução de atividades voltadas 
a promoção da saúde, proporcionando transformação social e conheci-
mento crítico-científico de toda a população. A Extensão Universitária 
é um processo acadêmico conduzido por acadêmicos, realizada junto 
à comunidade, com propostas que possibilitem definições de ações de 
cunho social capazes de promover e incentivar a atuação voltada para 
questões de responsabilidade social entre toda a comunidade.  Com 
isso, a Liga Acadêmica da Criança e do Adolescente (LACAP) atua no 
processo de ensino voltado em temas de interesse para a Liga, que 
visam os vários aspectos que interferem na saúde humana e buscam 
contribuir para o aprendizado e formação qualificada dos ligantes. Obje-
tivo: Descrever projetos de responsabilidade social, voltados para crian-
ças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social em tempos 
de COVID-19. Relato de experiência: A liga Acadêmica da Criança e 
do Adolescente (LACAP) com o advento da COVID-19 e ciente das mu-
danças repentinas e ciente do estado de vulnerabilidade em que muitas 
famílias vivem, organizou os seguintes projetos: “Ajude famílias”, “Pro-
jeto de Natal: Plante Amor e Colha Sonhos”, “Projeto Páscoa do Amor” 
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e o “Projeto de Inverno: “Aquecendo corações: o frio dói”, sendo estes 
projetos de cunho social e caridade que serão descritos ao longo deste 
capítulo. Discussão: A liga visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa, 
extensão universitária e ações sociais, de forma integrada, possibilitan-
do o contato do acadêmico de medicina com a comunidade. Durante o 
planejamento e a execução dos projetos da Liga foi possível observar 
a evolução pessoal e profissional de todos os envolvidos no processo. 
Sendo assim, o fato da existência de ligas, principalmente aquelas fo-
cadas em serviços sociais, permite uma maior gratificação social rela-
cionada às ações da comunidade. Conclusão: Infere-se então que é de 
extrema relevância que cada instituição estimule suas ligas a realizarem 
ações de responsabilidade social. 
Palavras-chave: Ação Comunitária para a Saúde; Estudantes de 
Medicina; Extensão Comunitária; Saúde.

Introdução

 A ditadura militar representou um período de grande instabilidade 
política e socioeconômica no Brasil, e em meio a esse contexto, dentro 
das universidades, instalou-se o anseio pelo aprimoramento do conhe-
cimento ofertado. Dessa forma, acadêmicos e mestres uniram-se em 
prol da elaboração de uma ferramenta que complementasse o ensino 
acadêmico, ao passo que proporcionasse conhecimentos diversificados 
e, com isso, formularam e executaram as primeiras Ligas Acadêmicas 
(TORRES et al., 2008).

De modo a ofertar grandes saberes a medicina Brasileira, em 
1920, o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, programou a criação da pri-
meira Liga Acadêmica no cenário da saúde. Os primeiros ideais con-
templavam apenas o combate à sífilis, no entanto, por se dilatar até os 
dias atuais, estendeu sua atuação para o tratamento e prevenção de 
infecções sexualmente transmissíveis (COSTA et al., 2012).

O Guia e a Lei Básica da Educação Nacional, promulgada em 
1996, definem o papel da educação superior na formação acadêmica, 
enfatizando o incentivo ao conhecimento das questões sociais, com o 
objetivo de formar profissionais nas diferentes áreas da educação (BRA-
SIL, 1996). Desta maneira é importante que as áreas da educação par-
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ticipem do desenvolvimento da sociedade brasileira, e que a universida-
de tenha papel importante no ensino, pesquisa e promoção da saúde, 
que constitui o eixo básico das universidades brasileiras (BRASIL, 1996; 
TORRES et al, 2008). 

No final de 2001, o Guia Curricular Nacional foi lançado para ga-
rantir a estrutura curricular. O curso de graduação deve agora garantir 
uma formação reflexiva e criativa, que leve em consideração a evolução 
epistemológica do modelo explicativo do processo saúde-doença. Para 
que esta resolução seja viável, é necessário proporcionar diferentes ce-
nários de ensino, incluindo a interação ativa com usuários e profissio-
nais de saúde, fortalecendo o vínculo entre a formação acadêmica, às 
necessidades sociais de saúde e os vários aspectos que interferem na 
saúde humana (BRASIL, 2001). 

Assim, a efetivação de ligas acadêmica, na área da saúde, exibiu 
reflexos em toda sociedade,  visto que não demonstrou atuação apenas 
nas cargas horárias dos estudantes, mas proporcionou o contato direto 
entre acadêmicos e comunidade, de modo que foi possível a elaboração 
e execução de atividades que visasse a promoção da saúde, o conhe-
cimento da  pluralidade dos aspectos que interferem na saúde humana, 
.a transformação social e a ampliação do conhecimento crítico-científico 
de toda população (TORRES et al., 2008).

Nos dias atuais, na maioria das faculdades da área da saúde, a 
formulação de ligas acadêmicas ocorre mediante a vontade dos alunos, 
sendo este o principal executor da ação (PEGO-FERNANDES; MARIA-
NI, 2010). Dessa maneira as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 
a fim de uniformizar as normas apresentadas pela Aliança Acadêmica 
(AL), programou ferramentas metodológicas que unissem essas corpo-
rações e proporcionassem a interação entre o ensino, à pesquisa e ex-
tensão, e as atividades executadas em prol da sociedade (BASTOS et 
al., 2012). 

Sendo uma ramificação da AL, os projetos de pesquisa e exten-
são são ferramentas modificadoras do saber, as quais possuem a capa-
cidade de solidificação dos conhecimentos obtidos através de projetos 
elaborados pelas AL. E dessa forma, a proposta de extensão universi-
tária compactua com a interação entre os alunos e a sociedade, desse 
modo, os projetos de extensão possibilitam a definições de ações de 
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cunho social capazes de promover e incentivar a atuação responsabili-
dade social entre toda a comunidade (NUNES e SILVA, 2011).

Portanto, a Extensão Universitária é um processo acadêmico 
que é realizado junto à comunidade, levando ao público externo o co-
nhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvida. É um 
processo cultural, educativo e científico conduzido por princípios éticos, 
filosóficos e pedagógicos que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 
Sociedade (SILVA et. al 2013).

Dentro do cenário da responsabilidade social, a Instituição de 
Ensino Superior (IES), faz dos projetos de extensão universitária o me-
canismo responsável pelo direcionamento dos financiamentos, solução 
de problemáticas extremas, melhoria na distribuição de renda e a con-
cretização de ações que cursem com os vários aspectos que interfiram 
na saúde d população e na promoção da sociedade (CALDERÓN et al., 
2006).

Sendo fundamentada nos alicerces de cada IES, a responsabili-
dade social deverá englobar ações que promovam avanços científicos, 
tecnológicos e culturais, de modo a fazer dos projetos de pesquisa e ex-
tensão a principal ferramenta de execução, com o intuito de sedimentar 
universitários e cidadãos capazes promoverem a impulsão do desen-
volvimento saudável das sociedades (BRASIL, 2015). Dessa maneira, 
pode ser caracterizada que a responsabilidade social universitária en-
globa todos os aspectos que interferem na dimensão humana, conside-
rando o ser bio-psico-social, de modo a estabelecer um posicionamento 
capaz de lutar em prol de uma sociedade mais justa e igualitária (RIBEI-
RO, 2013).

Desta maneira, a liga acadêmica da criança e do adolescente 
(LACAP), vem atuando desde sua fundação, no processo de ensino de 
temas de interesse para a Liga, na pesquisa e publicações de artigos 
científicos, na extensão Universitária e em projetos de responsabilidade 
social, que visam os vários aspectos que interferem na saúde humana e 
buscam contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem dos ligantes; 
para a formação de profissionais mais humanos e comprometidos com 
a população, além de contribuir para o processo de promoção de saúde. 
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Objetivo 

 Descrever projetos de responsabilidade social, realizados extra 
muro, por uma Liga acadêmica de uma faculdade de medicina do inte-
rior de Minas Gerais, voltadas para  crianças e adolescentes em situa-
ções de vulnerabilidade social em tempos de COVID-19.

Relato da experiência

 A Liga Acadêmica da Criança e do Adolescente de Passos (LA-
CAP) faz parte de uma faculdade de medicina particular do interior de 
Minas Gerais.  Foi fundada em Março de 2019, e tem como objetivos o 
Ensino, a Pesquisa, a Extensão Universitária e Ações Sociais, de forma 
integrada, fazendo, assim, presente seus projetos e interação com a 
comunidade. 

 Com o advento do COVID-19, muitas crianças e adolescentes 
se viram, repentinamente, em um mundo isolado, sem escolas, sem 
amigos por perto, sem atividades físicas, as quais estão ameaçadas 
por uma doença sem explicação, com mudança total de sua rotina, em 
um ambiente em que a maioria das famílias se viram desestruturadas 
emocionalmente e não tinham estrutura para auxiliar seus filhos. Muitos 
pais de família perderam seus empregos, faltou comida, entrou o luto e 
aumento de abusos e negligência infantil (DANESE, SMITH, 2020).

Desenvolvimento

1. Projeto de apoio “Ajude Famílias”

 Diante dessa situação, no início da pandemia, os membros da 
LACAP organizaram o projeto “Ajude famílias”, com o objetivo de montar 
cestas básicas e entregar a famílias que tinham crianças e adolescentes 
e estavam em situação de vulnerabilidade social. Os ligantes organiza-
ram uma “vakinha”, fizeram divulgação boca a boca, entrou em contato 
com vários estabelecimentos e empresas que ajudaram com doações 
de alimentos, produtos de limpeza e frangos congelados foram doados 
para compor as cestas básicas. No total, foram montadas 130 cestas 
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básicas, grandes, contendo alimentos úteis no dia a dia das famílias, bis-
coitos e doces para as crianças, produtos de higiene pessoal, produtos 
de limpeza e frango. 

 Com o projeto, a Liga conseguiu ajudar 130 famílias inscritas em 
um programa social que atende crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, atendendo um total de 162 crianças e 20 adoles-
centes. 

 A felicidade das famílias atendidas estava clara em seus olhares 
e muitos relataram que já não tinham o que comer em casa e os inte-
grantes da liga se sentiram gratificados com a concretização e alcance 
do projeto “Ajude famílias”.

Figura 1 e 2 - Coleta de donativos nas empresas parceiras.

Fonte: Arquivo pessoal, 2020
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2. Projeto de Natal “Plante Amor e Colha Sonhos”

 A pandemia do COVID-19 permaneceu durante o ano de 2019, 
devastando muitas famílias e afetando o cotidiano de diversas crianças 
e adolescentes e prejudicando a condição financeira de muitos brasilei-
ros. Tendo isso em vista, no natal, a LACAP idealizou, criou e desen-
volveu o projeto “Plante amor e colha sonhos”, no qual o objetivo foi a 
distribuição de kits infantis para crianças carentes da cidade de Pas-
sos. Apesar das dificuldades instauradas pelo distanciamento social, a 
liga baseou-se nas normas sanitárias recomendadas pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e se mobilizou para fazer o Natal das crianças 
mais divertido. 

 A LACAP não dispunha de todo o recurso financeiro necessário 
para colocar o projeto em execução. Para conseguir financiá-lo, inte-
grantes da liga se organizaram em busca de patrocínio de empresas. 
Muitas empresas se solidarizaram com a causa e aceitaram participar 
da ação. 

 O valor foi empregado na compra de revistinhas para colorir, cai-
xas de lápis de cor, tubetes de bolha de sabão e caixas de massinhas 
de modelar, além de saquinhos transparentes e fitilhos coloridos para 
embalar os brinquedos, no fim, foi possível confeccionar em média 80 
kits. Além disso, recebemos o apoio de uma aluna da faculdade que 
realizou a doação de 100 saquinhos surpresa contendo pipoca, balas, 
chicletes, pirulitos e apitos, os quais foram recebidos e incorporados aos 
kits infantis para serem doados. 

 A distribuição foi realizada pelos ligantes da LACAP,  com o au-
xílio de alguns voluntários e todos estavam utilizando Equipamentos de 
Proteção Individual (máscaras, luvas e álcool gel) visando zelar pela se-
gurança de todos e, além disso, foram equipados com gorros natalinos. 
Um integrante se caracterizou de Papai Noel para trazer às crianças a 
magia natalina. 

 A distribuição aconteceu inicialmente na Unidade de Pronto 
Atendimento da cidade (UPA), porém, devido à grande quantidade de 
kits disponíveis, foi possível a entrega dos mesmos, em outros pontos 
da cidade, como salas de vacina, unidades de saúde, a Ala Pediátri-
ca de um Hospital Oncológico e em um bairro carente da cidade. Fo-
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ram entregues 40 kits infantis no hospital oncológico. Porém, devido às 
políticas internas de combate e controle à pandemia de COVID-19 do 
hospital, não foi permitida a entrega dos kits de doces, sendo estes, en-
tregues. Por isso, os saquinhos surpresa foram distribuídos apenas no 
bairro escolhido.

 Por fim, a LACAP buscou tornar o Natal de 2020 em um momen-
to de mais lazer e alegria à maior quantidade de crianças possíveis, per-
mitindo a existência de um momento único, caracterizado por uma ação 
de partilha e empatia. Sendo assim, o grupo voluntário pôde desfrutar 
de momentos de alegria e sorrisos com as crianças, as quais mergulha-
ram no clima natalino e demonstraram a pureza do “ser criança”, permi-
tindo um fim de ano mais confortável e feliz tanto para a equipe quanto 
para as crianças.

Figura 3 – Alunos em campo realizando as atividades do projeto 
“Plante Amor e Colha Sonhos”

Fonte: Arquivo pessoal, 2020

3. Projeto “Páscoa do Amor”

 Outro projeto social desenvolvido durante a pandemia de covid-19, 
foi o “Projeto Páscoa do amor”, no ano de 2021. Este projeto foi desen-
volvido em conjunto com os alunos da Atlética Barão de Passos, de uma 
faculdade Estadual de Minas Gerais, que se depararam com o desafio de 
realizar o projeto “Páscoa do Amor” no ano de 2021, mediante a conjuntu-
ra vivenciada que é a pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19)

 Durante o desenvolvimento do projeto, os ligantes entraram em 
contato com várias empresas buscando ajuda financeira/patrocínio e em 
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contrapartida, a liga parceira realizaria as divulgações das empresas, 
por meio das redes sociais atuantes, como o instagram. Cabe destacar 
que, os participantes, em muitos momentos encontraram alguns empe-
cilhos, visto que, muitas empresas mediante a pandemia alegaram que 
não apresentavam condições financeiras para custear tal evento, mas 
ainda assim, houve o apoio de diversas empresas. O valor arrecadado 
por patrocínio foi somado às doações da LACAP e da Atlética Barão de 
Passos e assim foi possível realizar a compra de 150 ovos de páscoa 
caseiros. 

 Quanto ao local para entrega dos ovos, devido ao fato de que o 
país se encontrava no auge da pandemia, as escolas estavam fechadas, 
havia o isolamento social, não seria possível que os estudantes realizas-
sem a entrega em mãos às crianças, desse modo, optou-se pela entre-
ga para uma instituição social que atende crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social para que estes fizessem a distribuição 
para as crianças. 

 Os acadêmicos levaram os ovos até a instituição, que ficou res-
ponsável pela distribuição dos ovos de páscoa. O desenvolvimento do 
projeto propiciou aos estudantes o aprendizado sobre a importância de 
uma ação coordenada entre todos os integrantes para que a doação 
de ovos de páscoa fosse possível, além do sentimento de estar partici-
pando da vida dessas 150 crianças de forma a levar um pouco mais de 
alegria, em forma da magia da páscoa.

Figura 4 - Alunos em campo realizando as atividades do projeto 
“Páscoa do Amor”

Fonte: Arquivo pessoal, 2020
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4. Projeto de Inverno “Aquecendo Corações: o frio dói”.

 Ainda durante a pandemia de COVID-19, a população foi cada 
vez mais sofrendo com suas consequências, sendo algumas delas o 
desemprego, a fome, o frio e a pobreza extrema. Devido a esse triste 
cenário, a LACAP criou e desenvolveu o Projeto “Aquecendo Corações: 
o frio dói”. Toda a liga se mobilizou na programação dessa ação social 
com o intuito de arrecadar doações de roupas e cobertores, visto que o 
período de inverno se aproximava. Além disso, foi programada a arre-
cadação de alimentos que seriam destinados à produção de sopas que 
seriam distribuídas para famílias carentes.

 Para que as ações fossem feitas, os integrantes montaram uma 
linda caixa de papelão, toda decorada e bem grande, e deixaram na 
entrada da faculdade para que roupas, sapatos e cobertores fossem ali 
depositados. A Liga contou com doações por parte de alunos e funcio-
nários da faculdade e também recebeu doações em dinheiro, ficando a 
liga responsável pela compra dos itens necessários.

 Muitas pessoas se mobilizaram e foram arrecadados um total de 
22 sacolas grandes de roupas, sapatos e cerca de 10 cobertores novos, 
distribuídos inicialmente para alguns funcionários da Faculdade e poste-
riormente para uma instituição social que atende famílias com crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social.  As doações foram 
entregues em junho de 2021, na instituição, atendendo essas famílias, 
com um total de 162 crianças e 20 adolescentes. 

 Com toda certeza, as doações arrecadas aqueceram muitos co-
rações e melhoraram a vida de várias pessoas, pois “o frio dói”. Essa 
experiência trouxe aos ligantes a importância do senso de responsabili-
dade social, de solidariedade, humanização e de como vários aspectos 
podem interferir na saúde humana, como um simples gesto de doar um 
roupa de frio. Os ligantes se sentiram muito gratos pelo ato realizado e  
aprenderam mais uma grande lição de vida. 
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Figura 5 - Alunos em campo realizando as atividades do projeto 
“Aquecendo corações: O frio dói”

Fonte: Arquivo pessoal, 2020

5. Discussão

 A LACAP visa cumprir objetivos de ensino, pesquisa, extensão 
universitária e ações sociais, de forma integrada, possibilitando o conta-
to do acadêmico de medicina com a comunidade, buscando conhecer e 
atuar sobre a pluralidade dos aspectos que interferem na saúde huma-
na, contribuindo para sua formação Nesse sentido, a LACAP tem como 
um de seus focos, projetos que envolvam a população mais vulnerável, 
com o intuito de transformar gestos simples em momentos de alegria.

 Tendo em vista as informações e experiências coletadas durante 
o planejamento e a execução dos projetos da Liga foi possível observar 
a evolução pessoal e profissional de todos os envolvidos no processo, 
juntamente com o fato de os projetos sociais, quando realizados, possi-
bilitarem um maior desenvolvimento dos alunos e o contato com expe-
riências novas e engrandecedoras.

 As grades curriculares dos cursos de graduação não são sufi-
cientes para o preparo acadêmico. Sendo assim, os universitários que 
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não buscarem a formação através do currículo informal estarão diferen-
tes daqueles que se baseiam somente na grade normal estabelecida 
pelas instituições de ensino superior (COSTA et al., 2012) A experiência 
proporcionada por ligas acadêmicas e seus projetos de extensão são 
de grande valia no embasamento acadêmico-profissional dos ligantes 
e gera um grande diferencial nas capacidades comunicativas e de tra-
balho em equipe. Ademais, a partir do momento que existe o ingresso 
do aluno em uma liga, o mesmo amplia seu senso crítico e raciocínio 
científico, agregando valores à formação acadêmica e pessoal. 

 Ademais, as Ligas Acadêmicas atuam como espaço de intersec-
ção no processo de educação e profissionalização em saúde, ou seja, 
formam um elo entre a comunidade, o Sistema Único de Saúde (SUS) e 
o sistema formador em saúde. (SILVA et. al., 2015) Quando tais ligas as-
sumem ainda um papel social buscando o lazer e a qualidade de vida da 
comunidade, sua implantação e manutenção nas instituições de ensino 
superior se tornam uma importante ferramenta modificadora de realida-
des delicadas em comunidades vulneráveis.

Sendo assim, o fato da existência de ligas, principalmente aquelas 
focadas em serviços sociais, permite uma maior gratificação social rela-
cionada às ações da comunidade que buscam identificar e solucionar os 
problemas existentes. Desse modo, os projetos “ajude famílias, plante 
amor e colha sonhos, páscoa do amor e aquecendo corações: o frio dói” 
são exemplos de trabalhos que possibilitaram a conclusão dos objetivos 
apontados pela temática da Liga, os quais se relacionam com ações so-
ciais gratificantes para a população de crianças e adolescentes.

Considerações Finais

 Infere-se então que é de extrema relevância que cada instituição 
estimule suas ligas a realizarem ações de responsabilidade social, a fim 
de auxiliar na qualificação da formação dos acadêmicos e, simultanea-
mente, disseminar o bem em prol de uma sociedade mais justa, informa-
da e valorizada.
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RESUMO
Introdução: O autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológi-
co, descrito como impasses de comunicação e interação social, além 
de comportamentos e predileções repetitivas ou restritas. É de extrema 
importância obter o diagnóstico em tempo hábil, para iniciar as inter-
venções de suporte especializado. Dentre as intervenções, uma que se 
destaca desde os anos de 1950 é a musicoterapia, técnica que estuda 
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a relação entre música e emoções no aspecto medicinal. Objetivos: A 
pesquisa tem como objetivo principal analisar a eficácia da musicotera-
pia no tratamento de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA). Além de avaliar os benefícios da musicoterapia nesse transtorno, 
compreender o Programa Son-Rise e estabelecer as áreas e categorias 
que esse tratamento é capaz de atingir. Metodologia: Trata-se de uma 
revisão sistemática utilizando-se das bases de dados Google Acadêmi-
co e SciELO. Foram usados os descritores “Musicoterapia”; “Terapêuti-
ca” e “Transtorno do Espectro Autista”. Foram utilizados como critérios 
de inclusão, a data de publicação, a qual deve ser menor ou igual a cin-
co anos, e a abrangência dos objetivos propostos para o projeto. Logo, 
foram excluídos os artigos cuja data de publicação seja superior a cinco 
anos e que não contemplem o tema central do projeto. Resultados: 
Foram analisados quatro artigos em que todos compararam os impac-
tos da musicoterapia no tratamento de crianças com o TEA, através 
de questionários e entrevistas realizados com os pais e professores, 
aplicados antes e após as sessões. Todos os estudos apresentados 
mostram o quão benéfico a musicoterapia é no tratamento de crianças 
com TEA, no âmbito da comunicação, socialização, atenção, compor-
tamento, contato visual, linguagem e imaginação. Conclusão: Portanto, 
pode-se concluir que, a musicoterapia é um excelente tratamento não 
medicamentoso para esse público, pois, além de ter um menor custo, 
proporciona benefícios duradouros no quesito social.  Promove ainda, 
interações e comunicação com outras crianças, intervindo no desenvol-
vimento da linguagem não verbal. Vale ressaltar também, a necessidade 
de maior valorização da terapêutica, com ampliação de estudos e mais 
divulgação, acerca dos inúmeros benefícios, proporcionados/oferecidos 
por este tratamento. 
Palavras-chave: Musicoterapia; Terapêutica; Transtorno do Espectro 
Autista. 

Introdução

O autismo é um transtorno do desenvolvimento neurológico, 
descrito como impasses de comunicação, interação social e ainda, por 
apresentar comportamentos e predileções repetitivas ou restritas.
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O autismo aparece nos primeiros anos de vida, de maneira uni-
forme, em média, aos 4 ou 5 anos de idade, sendo que em algumas 
crianças, apresenta de forma aparente, logo após o nascimento. 

 É essencial obter o diagnóstico em tempo oportuno, para dar 
início às intervenções de suporte especializado, sem causar prejuízos 
no seu desenvolvimento global. Dentre as intervenções, uma que se 
destaca desde os anos de 1950 é a musicoterapia, a hipótese da musi-
calidade foi fundamentada no estudo do comportamento em momentos 
de interação, entre mães e bebês, durante a conversação, que apresen-
tava características de música com qualidades expressivas. As relações 
pré-musicais, estabelecidas por mãe-bebê, auxiliam a criança a futu-
ramente aprender a língua e a música de sua cultura.  A música pode 
promover situações comunicativas, que possibilitará o progresso, tanto 
da linguagem, como de capacidades musicais.

Há diversos estudos na literatura, expondo uma acentuada ligação 
do autismo com a prática da musicoterapia, pois ela é uma prática clínica 
muito bem organizada, presente no Brasil e em vários outros países.

A prática da musicoterapia, demonstrou melhora na comunicação 
e interação social, em razão de ser uma técnica que estuda a intensa 
e profunda associação entre música e emoções no aspecto medicinal.  
Como consequência, serve como suporte para a pessoa com autismo 
se desenvolver de uma maneira não-verbal, com uma abordagem mais 
relacional e interpessoal, vez que esse transtorno tem como caracterís-
ticas, distúrbios na linguagem verbal.

A musicoterapia, é fundamental indicador de desenvolvimento do 
indivíduo, pois reúne habilidades sensório-motoras, cognitivas e de in-
teração social. Dessa forma, incentiva o desempenho espontâneo nas 
relações sociais e desperta de maneira didática e prazerosa, o desen-
volvimento social e cognitivo. Somado a isso, a musicoterapia também 
tem atuação nas funções neurológicas, pois desperta diversas regiões 
do cérebro.

As capacidades cognitivas, tais como, memória, engenhosidade, 
atenção e percepção sensorial e capacidades sociais, com o tempo são 
incentivadas pela música e ajuda no progresso integral pessoal.    

Portanto, a musicoterapia age como um sinal social do conheci-
mento da criança, e se mostra com fundamental regulação emocional, 
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na construção de vínculos, na orientação da atenção e no favorecimen-
to da compreensão dos sons e da linguagem. 

Objetivos

A pesquisa tem como objetivo principal analisar a eficácia da mu-
sicoterapia no tratamento de crianças com Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA). Além de avaliar os benefícios da musicoterapia nesse 
transtorno, compreender o Programa Son-Rise e estabelecer as áreas 
e categorias que esse tratamento é capaz de atingir.

Metodologia

Foi realizada uma busca na literatura, de maneira sistemática, nas 
bases de dados Google Acadêmico e SciELO, usando os descritores: 
“Musicoterapia”; “Terapêutica” e “Transtorno do Espectro Autista”. Os crité-
rios de inclusão para os artigos foram baseados na data de publicação, a 
qual deve ser menor ou igual a cinco anos, e na abrangência dos objetivos 
propostos para o projeto. Foram excluídos os artigos cuja data de publica-
ção seja superior a cinco anos e que não contemplaram o tema central do 
projeto. Não houve riscos, pois trata-se de uma revisão sistemática.

Devido à relevância político-social das questões abordadas pelo 
estudo, algo atual e pertinente à sociedade, ressalta-se a possível utili-
zação deste, para fins educativos, o que engloba medidas de conscien-
tização coletiva e políticas públicas.

Desenvolvimento

Resultados

Dos quatro artigos analisados, todos compararam os impactos 
da musicoterapia no tratamento de crianças com o Transtorno do Es-
pectro Autista, através de questionários e entrevistas realizados com os 
pais e professores, aplicados antes e após as sessões.

Um estudo empírico, realizado por TEIXEIRA, L.M.D. e FERNAN-
DES, P.R.S. (2021) centrado em um aluno com Transtorno do Espectro 
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do Autismo (TEA), o qual frequenta o terceiro ano de escolaridade e 
utilizou como instrumentos de análises, a observação direta e entrevis-
tas. Essas foram dirigidas aos pais e ao musicoterapeuta da Associação 
Portuguesa, para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo-Nor-
te (APPDA-Norte). 

O estudo iniciou “com a realização de uma entrevista aplicada 
aos pais, no sentido de conhecer a criança, a sua opinião sobre a impor-
tância da musicoterapia no tratamento do seu filho, assim como a sua 
opinião e expectativas em relação a esta terapia e uma entrevista ao 
musicoterapeuta da APPDA-Norte, de modo a aferir, a sua percepção 
acerca do tema e dos benefícios terapêuticos desta intervenção”.

Depois de uma análise categorial, permitiu a identificação de 
cinco categorias e treze subcategorias. Primeiramente, tem a categoria 
da comunicação que se dividiu em duas subcategorias, interação/socia-
lização e espontaneidade da interação/socialização; depois, tem a de 
atividades, que se dividiu em envolvimento e interesse nas atividades e 
dificuldades sentidas. 

Além dessas categorias, tem a de intervenções, que se dividiu 
em contribuição da família no processo educativo e contribuição da 
equipe multidisciplinar. A quarta categoria, qual seja, musicoterapia, se 
dividiu em quatro subcategorias, fase indicada para iniciar/destinatários, 
conteúdos, expectativas e efeitos da musicoterapia. Por fim, a quinta 
categoria, função terapêutica, a qual dividiu-se em três subcategorias, 
sendo: mudanças, contributo para a saúde e bem-estar e desenvolvi-
mento cognitivo.

De acordo com as respostas dos entrevistados na primeira 
categoria, pode-se afirmar que a música é comunicação, e ainda, 
contribui para a interação e socialização, favorecendo a espontaneidade 
da interação entre interlocutores. Na categoria atividades, se percebeu 
uma melhora no envolvimento e interesse por outras atividades da 
criança em estudo, porém, ainda se encontrou como maior dificuldade, 
a comunicação de itens mais abstratos, como os sentimentos.

Nas intervenções, classificada como terceira categoria, foi 
verificada que tanto a família como a equipe multidisciplinar, têm 
realizado conquistas muito significativas no sentido de integrar a criança 
no seio familiar, escolar e social. Na categoria musicoterapia, constatou-
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se que ela produz efeitos positivos significativos na vida da criança, 
principalmente em crianças com TEA, devendo estar presente de forma 
terapêutica o mais precocemente possível.

Nas sessões de musicoterapia são trabalhadas as estereotipias, 
a atenção e a concentração, orientação espacial e coordenação motora, 
podendo produzir efeitos ao nível da comunicação, socialização e 
imaginação.

Por fim, na última categoria, função terapêutica, todos os 
entrevistados afirmaram que essa terapia produz mudanças significativas 
na vida dos sujeitos, principalmente na área de comunicação e 
desenvolvimento cognitivo, pois oferece estímulos motores, sensoriais, 
emocionais e cognitivos.

Logo, esse estudo concluiu que a música exerce um papel 
fundamental na educação da criança, “na medida em que surge como 
a porta de entrada para o mundo autista e ajuda a estabelecer canais 
de comunicação com crianças, vez que, pelas vias tradicionais, não o 
fazem ou revelam dificuldades significativas”. Portanto, a musicoterapia 
traz benefícios relevantes e deve iniciar-se o mais precoce possível para 
as crianças com TEA, envolvendo todos os intervenientes no processo, 
ou seja, a família, escola e terapeutas, a fim de promover um melhor 
desenvolvimento da criança nas áreas de comunicação, socialização e 
imaginação.

Outro estudo, realizado por MONTICELI, A. et al. (2016), também 
foi baseado em entrevistas dos terapeutas e dos pais/ cuidadores 
dos pacientes com TEA em Belo Horizonte/MG. Esse estudo, porém, 
correlacionou a musicoterapia com o Programa Son-Rise, desenvolvido 
pelo “The Autism Center of America”, em Massachusetts, nos Estados 
Unidos, sendo aplicado em diversos lugares, sempre trazendo exce-
lentes resultados (TOLEZANI, 2010). Foi criado pelo casal Barry e Sa-
mahria Kaufman, com o objetivo de ajudar o filho Raun, diagnosticado 
com autismo severo, sem chances de recuperação, conforme especia-
listas.

O Programa Son-Rise, é centrado na criança, partindo do prin-
cípio de uma interação criativa, amorosa e positiva, que parte em en-
tender o mundo daquela pessoa com autismo, e assim, entrar naquela 
forma que ele se comunica, interage e se comporta. Logo, a concepção 
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de que aquela pessoa precisa de uma “cura”, é deixada de lado, e o foco 
passa a ser, qual seja, identificar uma forma de se interagir com aquela 
pessoa.

O objetivo inicial desse programa, seria treinar os pais de crianças 
com autismo, para que os mesmos, aplicassem referidos princípios, 
no convívio familiar. No entanto, atualmente muitas terapias usam os 
princípios do Son-Rise “, para alcançarem maior interação com a criança 
e extrair o que há de melhor no seu mundo, inclusive a Musicoterapia”.

Dentre as técnicas do Son-Rise, se encontra: celebrações (come-
morar sempre, qualquer que seja a “conquista” do seu paciente); contato 
visual (“posicionar-se, celebrar, solicitar, pausar e responder”); controle 
(“quanto mais controle você dá, menos controle a criança precisa obter”. 
É um paradoxo. Precisamos ter um ambiente otimizado, previsível, sem 
distrações); modelar (dar o modelo do que você quer); linguagem (iniciar 
com sons, palavras e sentenças curtas); 3 E’s (energia, empolgação e 
entusiasmo); juntar-se (fazer o mesmo que seu paciente); ação motiva-
dora (atividades que sejam do interesse e reforçadoras); flexibilidade (ir 
sempre um pouco a mais); construir, iniciar, solicitar e criação de ativida-
des (GERALDO, 2016).

Logo, esse estudo procurou entrevistar terapeutas que 
trabalhassem com essa prática clínica e pais/ cuidadores de pacientes 
que estivessem recebendo essa intervenção. Encontraram apenas uma 
musicoterapeuta que atua na Musicoterapia junto com o Son-Rise, que 
indicou quatro pais de seus pacientes, para que também fossem entre-
vistados. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
(TCLE), aprovando suas participações no projeto.

A entrevista continha oito perguntas, sendo duas perguntas 
fechadas e seis abertas para os pais e oito perguntas abertas para 
a musicoterapeuta. As perguntas aos pais, buscavam descobrir as 
diferenças que eles notaram em seus filhos, depois dessa intervenção. 
Para a musicoterapeuta, o objetivo das indagações, era esclarecer mais 
sobre o Programa Son-Rise e a sua forma de trabalhar unindo as duas 
abordagens.

A análise das respostas das perguntas abertas foi baseada na 
detecção de palavras-chave em cada resposta, sendo possível dividi-
las em cinco categorias em que todas puderam se encaixar. Essas 
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categorias são: características da criança, melhoras da criança, a 
intervenção (Musicoterapia e Son-Rise), a musicoterapeuta e outras te-
rapias.

Na primeira categoria, características da criança, as mães 
apontavam que seus filhos já gostavam de música antes dos atendimentos 
de musicoterapia, era prazeroso para eles e não exigia grandes esforços. 
No segundo quesito, melhoras da criança, houve um grande número de 
respostas positivas. As que não foram positivas, não relataram uma pio-
ra, e sim, que não houve mudanças em algum aspecto. 

As respostas positivas se referiam a uma melhora na fala, na 
interação social e na flexibilidade nas escolhas da criança, ampliando 
mais seu repertório. As melhorias na socialização das crianças, são as 
menos citadas, contudo, aquelas nas formas de expressão das mes-
mas, estão muito presentes.

As quatro mães relataram que, seus filhos apresentaram evolução 
na fala, interação social e controle inibitório. E três delas, que seus filhos 
também tiveram aumento na coordenação motora, contato visual e na 
flexibilidade. Somente um paciente, teve melhora na imaginação. E 
nenhuma delas, observaram melhoras nas estereotipias dos filhos.

Na categoria intervenção, encontram-se características de forma 
simultânea, do Son-Rise e da Musicoterapia. As entrevistadas entendem 
essa última como uma terapia lúdica, que possui técnicas específicas, 
prazerosas e divertidas, assim como o Son-Rise. Afirmam também que, 
a intervenção é benéfica em um âmbito geral, principalmente na lingua-
gem, e auxilia em outras terapias. Além de que, houve uma importante 
ampliação de repertório dos filhos em um contexto amplo, não apenas 
musical, mas incentivado pela maior abertura musical.

Em relação a musicoterapeuta, todos os pais ressaltaram a dife-
rença notada na sua forma de atuação comparada a de outros profissio-
nais. Além de que é muito alegre, simpática, trabalha com o que as crian-
ças mais gostam, e ainda, possui uma sensibilidade, para perceber as 
preferências das crianças, tornando a terapia mais prazerosa e divertida.

Todas as crianças, eram acompanhadas por fonoaudiólogo, tera-
peuta ocupacional e psicólogo. Somente uma criança era acompanhada 
por psiquiatra, neurologista, pediatra, oftalmologista e homeopata tam-
bém.
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Na entrevista com a musicoterapeuta Meiry Geraldo, ela ressalta 
que o terapeuta que trabalha com o Son-Rise precisa ter quatro elemen-
tos essenciais de atitude: prazer, convicção, persistência e desapego. 
Afirma também que, o programa possui um modelo de desenvolvimento 
que busca trabalhar contato visual, comunicação, período de atenção 
compartilhada e flexibilidade.

A musicoterapia também trabalha com esses quesitos, “por 
meio de atividades que foquem em improvisação, imitação, criação e 
composição, discriminação auditiva, habilidades motoras, habilidades 
cognitivas e interação social”. Meiry afirma que, essas duas terapias se 
complementam, pois, elementos que não se encontram especificamen-
te em uma, podem ser encontrados na outra, e vice-versa.

“A aplicação conjunta da Musicoterapia com o Son-Rise não 
gera nenhuma forma de exclusividade, em se tratando dos resultados 
das melhorias observadas nos pacientes que passam por tal tipo de 
intervenção. Todos os pontos onde os pais relatam evoluções, podem 
ser alcançados apenas com a Musicoterapia e/ou apenas com o Son-
-Rise. Mas o que torna interessante e valioso, é que ambos sejam apli-
cados juntos e o alto nível de prazer e de diversão que a sessão gera, 
levando o paciente a atingir pontos de desenvolvimento e de disposição 
que poderiam demorar mais ou serem menos impactantes, se tivessem 
sido alcançadas por outros caminhos”. (MONTICELI, A. et al. 2016)

O próximo estudo experimental, foi realizado por ROJAS D.G., 
ANGULO G.P. e RODRÍGUEZ R.M.S. (2018), em que o instrumento de 
avaliação do comportamento foi o Child Behavior Checklist de Achenba-
ch (1991). Esse questionário é formado por 118 itens sobre problemas 
de comportamento, obtendo a pontuação em 8 escalas: ansiedade/ de-
pressão; isolamento; queixas somáticas; problemas sociais; problemas 
de pensamento; problemas de atenção; comportamento delinquente; 
comportamento agressivo; e outros. Há 3 opções de resposta: “não 
ocorre nada, falso)”; “ocorre algumas vezes, em parte verdade”; “ocorre 
muitas vezes, certo”.

O estudo foi feito com quatro meninos, tendo realizado a com-
paração dos dados obtidos, antes e após as sessões de musicoterapia, 
através das avaliações dos pais e professores. Os resultados apresen-
taram respostas favoráveis na intenção comunicativa dos alunos, na 
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motivação, na capacidade de atenção e respeito pelas mudanças. Não 
se pode olvidar que, o apoio da família é um ponto importante para um 
melhor desenvolvimento desses sujeitos.

O quarto artigo analisado, foi produzido por TALAVERA P.R. e 
GÉRTRUDIX F. (2016), o qual analisou o uso da musicoterapia, para 
a melhora da comunicação das crianças com TEA, com aulas abertas 
especializadas em alguns locais da Espanha. O instrumento da análise, 
foi uma entrevista dirigida aos responsáveis das referidas aulas, onde é 
utilizado a musicoterapia. 

As variáveis desse método, foram divididas em 5 seções: perfil do 
docente entrevistado (perguntas relacionadas a dados pessoais e pro-
fissionais); características da aula (tempo que foi implantada, quantidade 
de alunos, estrutura, etc); a musicoterapia na aula (tempo, agrupamento, 
metodologia, objetivos, atividades, etc.); avaliação do entrevistado sobre 
o uso da musicoterapia  nessas aulas (vantagens e desvantagens); e 
prospectivo (perguntas relacionadas ao futuro imediato, no que se refere 
a possíveis mudanças, melhorias ou projetos futuros).

Na primeira seção, as quatro docentes entrevistadas são mu-
lheres com a idade média de 41,25 anos. Três delas, se formaram em 
ensino com especialidade em educação especial, sendo que duas de-
las, também têm o diploma em Audição, Linguagem e graduação em 
Psicopedagogia. A formação em musicoterapia, foi em três dos casos, 
por meio de cursos de 60 a 120 horas, realizados no verão ou intensi-
vamente nos finais de semana. A outra professora, não tem formação 
nessa área. 

Na segunda, o número de alunos nessas aulas abertas é cerca 
de 5 a 7, pois é um grupo muito heterogêneo no que se refere ao grau 
de afetação, do nível cognitivo e idade. E em todas as salas de aula, tem 
alunos de várias idades, que variam entre 3 e 14 anos. Elas também pos-
suem a mesma estrutura, com áreas de trabalho, montagem, informática 
e recreação, bem como outras que mudam de acordo com o centro. 

A quantidade de sessões de musicoterapia que são ministradas 
ao decorrer da semana, não segue um padrão fixo, mas mudam depen-
dendo da disponibilidade do professor e de como é feita a programação 
dos alunos. Mas, todas as sessões têm a mesma duração, aproximada-
mente 45 minutos. 
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As atividades realizadas nessas sessões são: canções; improvi-
sação; atividades com instrumentos musicais; jogos de música e movi-
mento/ dança; e relaxamento.

Sobre a avaliação dos entrevistados, sobre os efeitos da musico-
terapia, as 4 professoras verificaram que houve um grande avanço nos 
aspectos da comunicação (o interesse dos alunos em se comunicar es-
tava aumentado), atenção e habilidades sociais. A desvantagem apon-
tada por elas, foi a falta de possíveis mudanças ou melhorias futuras, 
como ter mais material de instrumento de som, aumentar a formação 
dos professores ou realizar mais sessões durante a semana. 

Algumas propostas feitas para a última seção, foram a “realiza-
ção de atividades de instrumentação com alunos em grupo, trabalhar a 
linguagem musical, combinar música com atividades sensoriais e esti-
mulação com luzes ou ter um espaço específico para a realização des-
sas sessões.”

Todos os estudos apresentados mostram o quão benéfico a mu-
sicoterapia é no tratamento de crianças com TEA, no âmbito da comu-
nicação, socialização, atenção, entre outras áreas.

Considerações Finais

O autismo é mais comum nos primeiros anos de vida, de maneira 
uniforme, sendo definido como um transtorno do desenvolvimento neu-
rológico, que afeta a comunicação e a interação social, e ainda, caracte-
riza-se pelo comportamento e predileções repetitivas e restritivas. Exis-
tem vários estudos comprovando a interação benéfica entre o autismo e 
a musicoterapia, tendo como consequência positiva o desenvolvimento 
de maneira não verbal, com uma abordagem relacional e interpessoal. 
A musicoterapia atua nas funções neurológicas, despertando diversas 
regiões cerebrais.

Diante dos fatos supracitados, é possível concluir que a musico-
terapia aguça e desenvolve tanto estímulos sensoriais, quanto estímu-
los motores, cognitivos e emocionais. Tem como principais benefícios: 
melhorias na orientação espacial, comunicação, coordenação motora, 
socialização e imaginação, estereótipas e desenvolvimento tanto inte-
lectual, quanto de competências.
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Infelizmente, é notável a falta de disseminação e relevância que 
o assunto tem perante a sociedade. Por se tratar de um tratamento não 
medicamentoso e com resultados graduais e lentos, muitos pais pre-
ferem não aderir, optando por tratamentos farmacológicos (podendo 
afetar a saúde da criança, por efeitos adversos e intoxicações medica-
mentosas), pois apresenta retornos imediatos, porém, não promovem a 
socialização da criança, bem como, os inúmeros benefícios proporcio-
nados pela musicoterapia. 

Dessa forma, é de suma importância a presença de profissio-
nais capacitados/especializados na área, que atuem de forma ativa e 
coletiva no processo educacional das crianças com espectro autista, 
proporcionando além de uma futura qualidade de vida melhor, uma ex-
celente inclusão social. Se faz necessário, uma maior valorização social 
de técnicas não farmacológica, para o tratamento do autismo, como a 
musicoterapia, devido aos inúmeros benefícios e o baixo custo. Contu-
do, o principal e ‘’melhor efeito adverso’’, será a socialização do autista.
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RESUMO
Introdução: A saúde mental é de imprescindível importância para o ser 
humano, sendo assim, analisa-se a existência de empecilhos para sua 
promoção e preservação; como a psicofobia que dificulta o diagnóstico 
e a quebra dos princípios garantidos pelo SUS. A saúde mental abran-
ge cuidados de uma  equipe multidisciplinar e integral que através da 
empatia, espiritualidade e universalidade promove o bem estar da po-
pulação. Objetivos: Demonstrar a necessidade de promover saúde, de 
forma integral e universal para a sociedade como um todo; não apenas 
focando na saúde física, como também, na saúde mental. Metodologia:  
Trata-se de uma revisão sistemática, a qual foi utilizada nas bases de 
dados Google Acadêmico, Scielo, Pubmed e Medline,  sobre a relevân-
cia  da promoção da  saúde mental. Revisão de literatura:  A saúde 
humana não é específica na cura de doenças centralizadas no aspecto 
físico, mas também caracteriza-se na saúde mental e na importância de 
manter o cuidado, de maneira, integral e multidisciplinar da equipe de 
saúde, a qual deve estabelecer um vínculo médico e paciente com base 
na empatia, na confiança e na análise dos diversos determinantes de 
saúde; com fins a promover assistência em saúde visando o bem-estar 
completo do paciente envolvendo os âmbitos físico, mental e espiritual. 
Conclusão:  Os Centros de Apoio Psicossocial oferecem um suporte para 
trabalhar o cuidado da saúde mental da população, mas sofre impasses, 
devido a falhas que apresenta o Sistema de Saúde, sendo necessário 
ofertar novas estratégias para fortalecer a promoção da saúde mental.  
Palavras-chave: Saúde Mental; Acesso Universal aos Serviços de Saú-
de; Sistema Único de Saúde; Transtornos Mentais; Angústia Psicológica.
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Introdução

Diante dos estudos das doenças psicossomáticas e do viés mul-
tifatorial do adoecimento, é indubitável que a saúde mental tem suma 
importância diante do bem-estar individual. No entanto, sua promoção 
é marcada por entraves como a psicofobia, que faz com que muitos in-
divíduos não vão atrás de um diagnóstico, de um tratamento e de uma 
melhora e a falta de qualificação dos profissionais da saúde diante dos 
problemas dessa ordem. Tal fato resulta em uma quebra dos princípios 
do SUS, os quais preveem o atendimento digno com equidade, integra-
lidade e universalidade, sendo o médico, responsável por promover um 
cuidado multidisciplinar.

Vale ressaltar também, que os profissionais da saúde, diante de 
um paciente com problemas de saúde mental, deve tratá-lo de forma 
empática, respeitando as diretrizes do SUS, sempre com um olhar am-
plo disposto a enxergar a natureza multifacetada das causas da procura 
médica, sabendo orientar o paciente diante de práticas que lhe fariam 
bem, como por exemplo a questão da espiritualidade. Ademais, é ne-
cessário promover saúde mental para os estudantes de medicina a fim 
de formar médicos saudáveis e aptos para promoção de saúde mental.

Objetivos

O presente estudo objetivou analisar a saúde de forma integra-
tiva, focando na promoção de saúde mental como uma pauta a ser 
discutida, uma vez que segundo a Organização Mundial da Saúde, a 
ausência de doenças não é sinônimo de saúde, posto que esse con-
ceito engloba um bem-estar físico, mental e social. Nessa perspectiva, 
foi abordado a indissociação entre saúde física e mental, entraves para 
promoção de saúde mental e o papel do médico frente ao adoecimento 
mental e físico do paciente.

Metodologia

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica realizada em 
outubro de 2021, através de pesquisas nas bases de dados científicos: 
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Google Acadêmico, Scielo, Pubmed e Medline, utilizando os descritores 
“saúde mental”, “acesso universal aos serviços de saúde”, “sistema úni-
co de saúde”, “transtornos mentais”, “angústia psicológica”. Após a lei-
tura dos títulos dos artigos encontrados, foram selecionados 45 artigos 
publicados nos idiomas português, em um recorte temporal de 31 anos, 
entre 1990 a 2021 e devido a importância da abordagem comparativa 
foi realizado associações com os descritores “atenção básica”, “direitos 
humanos”, “trabalho em equipe”, “saúde da família”, “acompanhamento 
multidisciplinar”. 

Como critério de seleção foi estabelecido a partir da leitura de 
artigos científicos e documentos de informações que contribuíssem dire-
tamente para a discussão acerca da multidimensionalidade dos fatores 
associados à promoção da saúde mental e o cuidado multidisciplinar do 
paciente visando o seu bem-estar físico e mental.

Foi excluído aqueles que não apresentavam dados relevantes e 
que não abordavam diretamente sobre o tema para a proposta deste es-
tudo, totalizando 12. Após todos esses critérios foram usados 33 artigos 
condizentes com esta temática. 

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

1. A Importância da Saúde Mental na Promoção de Saúde e Bem 
Estar

A atenção à saúde mental vem exigindo cada vez mais dos pro-
fissionais da área da saúde conhecimento e habilidade, dado que qua-
dros de transtornos depressivos, ansiedade, dependência química e 
alcoolismo vem sendo mais incidentes (PAULI et al., 2020). Contudo, 
através de relatos, fragilidades relevantes foram verificadas na área de 
atuação médica, visto que, uma grande parte desses profissionais não 
se sentem qualificados para atender às demandas da saúde mental e 
relataram importantes falhas advindas da formação. Entre os principais 
desafios, contam-se, sobretudo, em alguns casos, que não houve oferta 
de estágios práticos, mas apenas um estudo superficial teórico, criando 
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assim desafios que prejudicam o atendimento dos pacientes portadores 
de transtornos mentais. Ademais, nos grupos focais, afirmaram que não 
utilizam uma escuta ativa ou outros meios de cuidados, além do medi-
camentoso (PEREIRA, ANDRADE, 2018).

A partir do Programa Mais Médico, houve mudanças na forma-
ção médica, o qual foram elaboradas novas Diretrizes Curriculares Na-
cionais (DCN) no Brasil, com o intuito de uma graduação humanística, 
crítica, reflexiva e ética, de tal modo que esse profissional saiba estar 
inserido em diferentes campos da atenção à saúde, principalmente com 
condutas de prevenção e promoção no processo saúde-doença. Nesse 
contexto, é imperativo, que os acadêmicos de medicina sejam inseridos 
nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), de modo que possam ter 
uma experiência constituída por um grupo multiprofissional que trabalha 
com o intuito de melhorar as condições de vida das pessoas portadoras 
de sofrimento psíquico (PAULI et al., 2020). Assim, reconhecer que o 
cuidado deve ter como base um atendimento humanizado, enxergando 
as particularidades de forma recíproca e atenciosa, a fim de que essa 
atenção tenha uma conduta respeitosa, tolerante e responsável com 
aqueles que apresentam transtornos mentais (SANTOS et al., 2018). 

2. Análise da Psicofobia como um Entrave para Promoção de Saú-
de e Bem Estar Mental

No passado, por muito tempo, pessoas com problemas mentais 
e comportamentos divergentes do padrão social eram taxadas de ‘’lou-
cas’’ e colocadas à margem da sociedade (ARTONI, 2004). No Brasil, 
não diferiu, os chamados ‘’loucos’’ eram cerceados de seus direitos e, 
muitas vezes submetidos a tratamentos desumanos. Por muito tempo, 
violações dos direitos constitucionais e  atentados a dignidade humana 
ocorreram de forma sistemática, com o consentimento do Estado e da 
Igreja (CASTILHO, SANT’ANNA, ALONSO, 2017). 

Entre as décadas de 70 e 80 ocorreu a revolução psiquiátrica e 
os transtornos foram apropriados por médicos e cientistas que lhes de-
ram nomes e especificidades, modificando a conduta adotada até então 
frente aos transtornos mentais (BUCHLI, 2019). Contudo, essa mudança 
de perspectiva ocorreu de forma gradual. A mudança de perspectiva em 
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relação aos transtornos mentais ainda é recente, havendo ainda resquí-
cios da estigmatização das doenças psíquicas na sociedade atual. Isso 
traz à tona o conceito da ‘’Psicofobia’’ como sendo o preconceito dire-
cionado a portadores de doenças mentais (BUCHLI, 2019). A psicofobia 
é uma ideologia retrógrada, enraizada no pensamento de muitos bra-
sileiros e nos remete ao fato de que o preconceito não foi extinto, mas 
começou a passar despercebido por ter se tornado implícito. Entrevistas 
de pacientes psiquiátricos deixam claro que a maioria desses já foram 
alvos dessa discriminação velada. O Ministério da Saúde compreende 
todas as formas de discriminação, a exemplo da psicofobia, ‘’como fato-
res impulsionadores de doenças e sofrimento”. Diante disso, tem-se que 
o estigma  além de desestimular, indiretamente, a busca por diagnóstico 
e tratamento também contribui para o adoecimento individual. Portanto, 
a psicofobia é um problema de saúde pública. Além das implicações 
impostas pela patologia, os portadores de transtornos mentais são obri-
gados a lidar com o fardo de se sentirem incompreendidos e rejeitados 
pela sociedade. Assim, nos deparamos com o isolamento social desses 
indivíduos por medo do julgamento; o gatilho para a fuga através do uso 
de álcool e drogas; o entendimento do suicídio como uma alternativa 
para colocar fim no sofrimento, além do agravo do quadro patológico 
(SILVA, 2018). 

Diante do sofrimento mental, esses pacientes se dirigem à unida-
de de saúde em busca de acolhimento. Contudo, muitas vezes, a forma-
ção e conhecimentos dos profissionais de saúde não se traduzem em 
empatia aos pacientes psíquicos. Ressaltando que muitos médicos, en-
tre outros profissionais de saúde, acabam reproduzindo um preconceito 
do qual também já foram alvo. Dado que a naturalização do sofrimento 
psíquico ainda é um desafio para a sociedade médica, pois ser um estu-
dante ou profissional da área da saúde implica, em muitos casos, sofri-
mento psicológico o qual nem sempre é compreendido e tratado. Parte 
significativa desses profissionais já tiveram suas queixas ignoradas ou 
taxadas como normais por famílias e instituições de ensino que romanti-
zam o sofrimento, como se ele fosse uma premissa do sucesso, descon-
siderando suas repercussões para a saúde mental do outro. Portanto, 
a psicofobia impacta a sociedade na totalidade, alimenta uma distorção 
da realidade e silencia os que sofrem, gerando um problema de saúde 
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pública e comprometendo a integralidade do Sistema Único de Saúde 
(DE MENEZES NETO, 2021). 

3. Os Cuidados com a Saúde Mental de Forma Integral e Multidis-
ciplinar.

Com base no conceito de saúde estabelecido pela OMS, cita-se 
as diretrizes do Sistema Único de Saúde como, por exemplo, a integrali-
dade que busca garantir ações e serviços de saúde preventivos e cura-
tivos em todos os níveis de complexidade de forma efetiva e resoluta 
(BRASIL, 2015).

O acompanhamento multidisciplinar é o trabalho de profissionais 
de diferentes áreas da saúde cujo objetivo é oferecer um tratamento 
mais completo e sistêmico ao paciente. Desse modo, leva-se em consi-
deração a ação integrada desses profissionais para o objetivo comum 
de entendimento mais amplo do fenômeno, possibilitando a compreen-
são das diversas facetas do problema de saúde e intercambiando pos-
síveis estratégias de solução. (AMORETTI, 2005)

As abordagens e práticas multiprofissionais em saúde foram re-
conhecidas como melhor caminho para a integralidade da assistência 
e o adequado cuidado às pessoas em suas múltiplas necessidades, o 
que tanto nos princípios e diretrizes das políticas federais, estaduais e 
municipais como nas publicações acadêmicas passaram a atuar direcio-
nados a esse fim. (AMORETTI, 2005). Entretanto, é importante desta-
car que as transformações fundamentais para a prática dessa proposta 
de trabalho coletivo não estão isentas de esforços ou conflitos, já que 
são perceptivas, no modelo tradicional, uma assistência fundamentada 
a essa, que traz limitações ao trabalho em equipe, favorecendo a frag-
mentação da atenção e a produção de saúde centrada nos procedimen-
tos e na doença, e não no usuário. (CARDOSO e HENNINGTON, 2011).

As escolas formadoras de profissionais da área da saúde ain-
da encontram fragilidades na formação de seus profissionais, tendo um 
despreparo na formação para o atendimento humanístico, psicológico, 
sociológico e pouca compreensão da importância do trabalho em equi-
pe multiprofissional necessário a um profissional médico e das demais 
profissões da área, o que compromete para uma assistência integral 



113

à saúde. (AMORETTI, 2005). Para tanto, trabalhar em equipe não é 
simplesmente estar junto ou passar a informação de um para o outro, é 
preciso que haja uma cultura colaborativa que permita assegurar uma 
complementaridade entre todas as áreas. (HINOJOSA, 2001 apud GO-
MES DE PINHO, 2006).

Essa nova concepção a respeito da doença fez com que as pa-
tologias fossem entendidas como decorrentes de múltiplas causas e, 
devido a isso, tornou-se necessário a presença de vários profissionais 
de saúde para oferecer a atenção integral do indivíduo focada nas dife-
rentes causas do adoecimento.

A equipe multidisciplinar é baseada nas necessidades do pacien-
te, sendo assim, essa equipe não é predefinida. A demanda do indivíduo 
é que determina a organização dos profissionais de saúde em prol da 
garantia da assistência ao enfermo de forma integral (FOSSI; GUARES-
CHI, 2004). Dentre os profissionais que compõem essa equipe, desta-
ca-se a atuação de médicos, psicanalistas, psicólogos, fisioterapeutas, 
enfermeiros, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. (CATANI; 
SOUZA, 2015)

A diversidade de especialistas visa acolher pacientes e seus fa-
miliares a fim de reduzir o sofrimento causado pelos sintomas. Portanto, 
para a realização desse trabalho dentro de um hospital, é necessário 
que cada profissional entenda qual a sua importância na equipe, pois 
esse entendimento permite que as tarefas sejam bem distribuídas entre 
os membros (CATANI; SOUZA, 2015).

Logo, a integração entre as diferentes especialidades é funda-
mental para o desenvolvimento de intervenções na saúde mental, pois, 
através de ações próprias da área de trabalho de cada um deles, eles 
realizam atos que contribuem para o suporte emocional dos pacientes 
em sofrimento psíquico (SILVESTRE, 2021)

4. O papel da Espiritualidade na Saúde Mental e no Cuidado Inte-
gral com o Paciente.

Durante  a história, a medicina esteve intensamente ligada à es-
piritualidade, e ao analisar o ser humano em sua totalidade não pode-
mos deixar de lado a espiritualidade (ESPÍNDULA, DO VALLE, BELLO, 
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2010). Primeiramente, devemos conceituar que espiritualidade é uma 
necessidade inerente ao ser humano por significados, explicações e co-
nexão com algo maior que si próprio, estando assim, associada a fé 
e valores; portanto, não envolve necessariamente fé religiosa, sendo 
mais voltada para uma conexão transcendental. Enquanto a religião ou 
religiosidade é uma crença organizada e institucionalizada estando as-
sociada a um conjunto de dogmas e doutrinas amparadas numa crença 
espiritual, ou seja, a religião seria uma manifestação da espiritualidade 
(COSTA, SABIÃO, FERREIRA, 2018). Ao falarmos de medicina, sabe-
mos que a prática médica é historicamente ligada à espiritualidade. Des-
taca-se que a espiritualidade e a religiosidade podem ser considerados 
determinantes de saúde à medida que podem influenciar no processo 
de adoecimento, prevenção, tratamento e cura, além de estarem ligadas 
a qualidade e estilo de vida do paciente. Nesse sentido, negligenciar a 
dimensão e a profundeza que espiritualidade tem na vida humana no 
acompanhamento do paciente seria uma falha na aplicação do princípio 
da integralidade. O entendimento da multidimensionalidade da espiritua-
lidade humana é fundamental para compreender e, em muitos casos, 
tratar o paciente. 

Outrossim, a espiritualidade, de forma geral, pode interferir em di-
versos âmbitos da vida humana, como na dieta do paciente, na adesão 
a intervenções terapêuticas e preventivas (a exemplo da vacinação), na 
forma de receber cuidados e aderir ao apoio psicológico. Sendo assim, 
estudos mostram que de 68 estudos que examinaram suicídios, 84% de-
monstraram índices baixos de suicídios entre aqueles mais religiosos. 
Isso é uma demonstração do impacto da espiritualidade no papel de rede 
de apoio. Identificou-se que essa é a forma de assistência a mais durável 
e confiável quando uma doença crônica se instala, já que evidências no 
campo de psiconeuroimunologia demonstra-se que emoções positivas e 
apoio social como encontrado nas comunidades religiosas influenciam no 
melhor bem-estar, maior apoio social e consequentemente maior desem-
penho na saúde física e mental. (KOENIG, HG., 2005).

Dessa forma, fica evidente no poder que a espiritualidade possui 
na manifestação e condução do paciente, a qual pode ser expressa de 
diversas formas e crenças, sendo necessária a compressão da equipe 
médica para respeitar a história espiritual de cada paciente e usar como 
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forma de tratamento, com intuito de promover um cuidado humanizado, 
além de tratar o paciente de forma integral. (KOENIG, HAROLD G., 2007).

5. Doenças Psicossomáticas: Uma Investigação do Adoecimento 
de Forma Multifatorial.

Primeiramente, deve-se entender que a medicina psicossomáti-
ca estuda os efeitos de fatores sociais e psicológicos sobre processos 
orgânicos do corpo e sobre o bem-estar das pessoas. Nesse sentido, o 
adoecimento psicossomático entende que a psique humana atua como 
um determinante de saúde podendo interferir no processo saúde-doen-
ça. Sob a perspectiva freudiana destaca-se que conflitos psíquicos 
podem produzir sintomas corporais e ocasionar o adoecimento físico 
(CASSETO, 2006). Ademais, salienta-se que o processo de adoecimen-
to é singular e que a compreensão do indivíduo em sua totalidade inclui 
a análise de suas experiências vividas, dos determinantes de saúde aos 
quais esse indivíduo está exposto e do olhar amplo para o adoecimento, 
buscando entendê-lo não apenas do ponto de vista físico, mas também 
do ponto de vista mental. Assim, tendo em vista que a saúde física e a 
saúde mental estão intimamente interligadas (AMARO, 2013).

O estado de saúde ou adoecimento do homem inclui tanto uma 
dimensão coletiva, posto que a saúde dos cidadãos está relacionada 
ao contexto em que estão inseridos, quanto uma dimensão individual, 
pois embora o ser humano possa compartilhar eventos, o adoecimento 
é uma experiência pessoal e singular (CASSEL, 1982; LUZ, 1997; SLU-
ZKI, 1997; LELOUP, 1998). Apesar de ser na medicina que os sujeitos 
buscam alívio para suas dores e para o adoecimento, a racionalidade do 
modelo de atenção médica dificulta a compreensão dos aspectos sub-
jetivos do processo de adoecimento, evidenciando uma demanda cres-
cente de profissionais que interpretem o processo saúde doença como 
um evento de natureza psicossomática e multifatorial (WHO, 2001).

O profissional responsável pelo tratamento de um paciente pre-
cisa compreender que durante o processo de adoecimento está inclu-
so a relação entre sujeito e ambiente como determinante de saúde. No 
contexto em que os cidadãos estão inseridos, coexistem vários fatores 
psicossociais que podem atuar como estímulos nocivos ou como apoio 
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social, protegendo a saúde física e mental (CASSEL, 1974 e 1976). 
Dentre esses fatores, temos diversos determinantes de saúde, como: 
a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, o risco iminente de 
desemprego, as precárias condições de vida, a urbanização e a violên-
cia como potentes determinantes de desorganização do tecido social 
e, consequentemente, como fatores de alto poder de influência sobre o 
estado de saúde e doença da população (CASTEL, 1993).

Diante da complexidade dos problemas hodiernos e das causas 
multifacetadas que contribuem para o estado de adoecimento dos pa-
cientes, os profissionais de saúde nem sempre vão conseguir curar o 
sofrimento da população. Sob esse viés, é indubitável que para a prática 
médica atual é necessário construir novas perspectivas de enfrentamen-
to dos problemas, buscando sempre ter como princípios a compaixão, 
a solidariedade e o apoio mútuo (VASCONCELOS, 1998; BOFF, 2000; 
LACERDA & VALLA, 2003).

6. A Importância do Princípio da Equidade na Atenção Universal e 
Integral à Saúde

A implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil 
teve como objetivo garantir o direito fundamental à saúde de forma gra-
tuita, em que um composto de ações e serviços de saúde visa mitigar 
os riscos de doenças e suas complicações. Corresponde à garantia da 
saúde e, também, à preservação do bem-estar físico, mental e social. 
Nessa perspectiva, dentre os princípios doutrinários do SUS, conforme 
a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, o princípio da equidade foi 
fundado da histórica desigualdade socioeconômica do país e, com isso, 
tem como primordial papel regular as diferenças de acordo com as ne-
cessidades individuais e coletivas (SANTOS, 2013) .

Nesse sentido, torna-se importante entender a equidade como 
princípio que determina a igualdade na assistência à saúde, com ações 
e serviços priorizados em função de situações de risco, condições de 
vida e saúde de determinados indivíduos e grupos de população (MO-
LINER et al., 2013). No viés acerca da saúde mental, desde a Reforma 
Psiquiátrica, a medicina trouxe um olhar mais humano para os tratamen-
tos psíquicos e deixou de ter como única solução os hospitais psiquiá-
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tricos, por isso, surgiram os Centros de Apoio Psicossocial. Os CAPS 
se apresentam como instrumentos de cuidado direcionado para a aten-
ção integral ao portador de sofrimento psíquico, buscando a melhoria 
de qualidade de vida das pessoas e auxiliando no compreendimento 
de que a exclusão e a segregação não é a maneira certa de lidar com 
esses indivíduos (SOUZA, RIVERA, 2010). Entretanto, ainda não se tem 
os CAPS em todos os municípios brasileiros, ficando a cargo das equi-
pes de saúde mental de apoio à atenção básica incluírem ações de mo-
nitoramento, atendimento em conjunto e atendimento individual.

Em vista disso, as visitas domiciliares efetuadas pelos profissionais 
da ESF possuem atividades de acompanhamento da medicação usada 
pelos pacientes, podendo oferecer esclarecimentos acerca de transtor-
nos psíquicos e orientações para o manejo do comportamento familiar. 
Portanto, a visita domiciliar, sobretudo, possibilita conhecer a realidade do 
indivíduo e sua família, favorecendo a compreensão dos aspectos psico-
-afetivo-sociais e biológicos, promovendo a formação de vínculos entre o 
paciente, membros da família e profissionais da saúde, além de reconhe-
cer as necessidades daquele grupo familiar (MOLINER et al., 2013).

Sendo assim, os territórios mais interioranos sofrem com a au-
sência de serviços específicos às necessidades em saúde mental. Logo, 
ainda há avanços a serem realizados quanto à equidade na atenção 
universal à saúde, visto que a eficácia e a capacidade de contornar os 
problemas está ligada à equidade em saúde (DIMENSTEIN et al., 2021). 
Portanto, há demanda por processos de interiorização da atenção bá-
sica, baseado no princípio da equidade, sendo necessários planos de 
ação para fortalecer os serviços de saúde já ofertados, além da deman-
da para potencializar a atenção psicossocial nos territórios abrangentes, 
para que, dessa maneira, sejam supridos os vazios assistenciais ligados 
à atenção básica e, principalmente, à saúde mental.

7. A Importância de Promover Saúde Mental para os Estudantes 
de Medicina a Fim de Prepará-los para Promover Saúde Mental à 
População.

Pensando no conceito de saúde estabelecido pela OMS (ano 
1946), nota-se no meio acadêmico do curso de medicina um aumento 
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nos problemas relacionados à saúde mental os quais muitas vezes se 
traduzem em transtornos psíquicos, como síndrome de “burnout”, ansie-
dade demasiada, depressão, transtorno de estresse, entre outros.

No estudo longitudinal (BARBOSA-MEDEIROS, CALDEIRA, 
2021) analisado com 248 alunos de medicina entre os anos de 2015 
a 2017, foi observado que 41,6% apresentaram sonolência diurna ex-
cessiva, 49,9% estresse, 32,9% ansiedade, 31,5% transtorno mentais 
comuns e 30,6% sintomas depressivos. O estudante no pré-ingresso ao 
curso de medicina, já é inserido em um ambiente de pressão devido às 
exigências das escolas, cursinhos pré-vestibulares e do próprio sistema 
de educação brasileiro, para que tenha as melhores notas e consigam a 
aprovação no curso de medicina devido a alta concorrência no atual âm-
bito brasileiro. Ao decorrer do curso, os desafios psicoemocionais vão 
se somando como sobrecarga de afazeres, excesso de responsabilida-
des, inseguranças em relação a sua formação profissional e, com isso, 
percebe-se que o aluno é o tempo todo  desafiado a lidar com fatores 
de forte impacto emocional, demonstrando uma maior incidência aos 
problemas mentais. Foi percebido no estudo longitudinal em questão, 
que houve uma tendência de aumento na exaustão emocional ao longo 
do curso, com ápice durante o internato - último ciclo acadêmico, o que 
serve de alerta para a saúde pública..

Diante disso é evidente o desgaste excessivo que a rotina do 
curso aliada aos demais fatores externos causam psicologicamente 
aos estudantes, com a elevada carga horária, estágios extracurricula-
res, pressão dos familiares e até do próprio estudante em sempre bus-
car o máximo desempenho e dedicação nos estudos, pois sabe que o 
conhecimento adquirido durante a graduação será crucial para adotar 
a melhor conduta na enfermidade do paciente e, paralelamente, ainda 
precisa lidar com o sofrimento e luto dos pacientes. Esse extremo de 
sentimentos pode levar até um quadro extremo de suicídio, foi obser-
vado que a taxa é maior nos acadêmicos de medicina em comparação 
com a população em geral e entre outros grupos acadêmicos (SANTA, 
CANTILINO, 2016).

Essas informações são de suma importância para adoção de 
medidas públicas visando o cuidado à saúde mental dos acadêmicos 
do curso de medicina, visto que é uma área que necessita de atenção 
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psicológica desde o início da graduação para que estejam em condições 
plenas mentais para exercer a profissão. Nesse sentido, é benéfico o 
incentivo às práticas que proporcionem relaxamento e descontração ao 
estudante como música, dança, exercícios físicos, esportes, entre ou-
tros, com o intuito de colaborar com a formação humana, emocional e 
social dos estudantes (SANTA, CANTILINO, 2016). Assim, contrapondo 
a visão romantizada do estudante de medicina que apenas se dedica 
a graduação em tempo integral, as instituições de ensinos devem zelar 
pela formação de alunos saudáveis fisicamente e mentalmente habili-
tando-os a promover saúde a outras pessoas.

Considerações Finais

 Apesar dos avanços no Sistema Único de Saúde e no ensino 
médico, as pesquisas feitas evidenciam a existência de algumas barrei-
ras. Dentre elas, destaca-se a preparação dos médicos durante a for-
mação acadêmica para lidar com as demandas de saúde mental e a 
psicofobia, ainda enraizada na sociedade. Nesse sentido, é necessário 
que os estudantes de medicina sejam implantados nos Centros de Aten-
ção Psicossocial (CAPS) para que eles adquiram experiência durante a 
sua graduação de como atuar diante dos pacientes portadores de trans-
tornos psíquicos e que forneçam atenção à saúde mental dos pacientes 
desde a graduação. Além disso, que promova disponibilidade e acesso 
aos  Centros de Apoio Psicossocial nas regiões, com intuito de oferecer 
uma equipe médica multidisciplinar que sensibiliza a sociedade sobre 
a importância do cuidado da saúde mental e focalizada no cuidado es-
piritual dos indivíduos, a fim de  obter resultados mais promissores nos 
tratamentos.

 Diante dessa análise, é possível concluir que é de suma impor-
tância realizar as medidas supracitadas, a fim de garantir uma assistên-
cia integral ao indivíduo. Esse modelo de assistência focado no indiví-
duo em todos os seus aspectos apresenta benefícios para a sociedade 
e também para os profissionais envolvidos, pois permite que o indivíduo 
seja capaz de exercer melhor suas habilidades pessoais, profissionais, 
permite uma convivência social mais harmônica e a realização de diag-
nósticos e tratamentos mais precisos.
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RESUMO
Introdução: A Anemia Falciforme (AF) é uma doença autossômica re-
cessiva hereditária acarretada por distúrbios de hemoglobina, capazes 
de afetar milhões de pessoas em todo o mundo. As repercussões da AF 
abrangem questões sociais, espirituais, físicas e psicológicas, sendo ne-
cessário que os profissionais de saúde estejam atentos aos sinais mais 
graves, como depressão e ansiedade. Objetivos: Elencar relação entre 
doença falciforme (DF) e aspectos fisiopatológicos e psicossociais, me-
diante análise panorâmica sobre cuidados humanizados, tratamentos 
alternativos e a influência na qualidade de vida dos indivíduos. Meto-
dologia: Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, conforme o 
protocolo PRISMA, das bases de dados PubMed, SciELO e Cochrane 
Library, acerca dos determinantes associados ao quadro da AF. Revi-
são de literatura: Essa hemoglobinopatia ocasiona consequências clí-
nicas muito relevantes. O tratamento envolve tanto âmbitos farmacológi-
cos quanto alternativos, associando o sucesso terapêutico à integração 
com todo o círculo de pertencimento no cuidado com o paciente. Entre 
as complicações da doença, pode-se citar desfalecimento da qualidade 
de vida, com impactos a curto e a longo prazo. Conclusão: Os manejos 
medicamentosos e alternativos são capazes de demonstrar vários graus 
de melhoria, reduzindo significativamente algumas manifestações clíni-
cas da DF, além de promoverem benefícios satisfatórios para o bem-es-
tar do paciente.
Palavras-chave: Qualidade de vida, Anemia e Anemia falciforme.
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Introdução

A Doença Falciforme (DF) é uma doença autossômica recessiva 
hereditária causada por um problema com a hemoglobina (a substância 
nas células vermelhas do sangue responsável pelo transporte de oxigê-
nio ao corpo) e afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Essa enfer-
midade é mais prevalente na África Subsaariana, Índia e área do Medi-
terrâneo, mas também é observada em toda a Europa e nas Américas. 

A DF pode ser herdada de maneiras diferentes como; mutação 
no gene da β-globina, herdar dois genes falciformes (genótipo HbSS), 
herdar a foice gene de um dos pais e um gene de hemoglobina diferente 
(genótipo HbSC).

Os indivíduos acometidos por essa doença são afetados em to-
dos os âmbitos, sejam sociais, espirituais, físicos e psicológicos. Isso 
interfere diretamente na qualidade de vida da pessoa, nesse sentido, 
o sexo, idade, gravidade da doença, frequência de hospitalizações e 
uso de tratamentos modificadores estão associados ao bem-estar dos 
pacientes. Logo, o suporte contínuo é necessário para continuidade dos 
cuidados desde a transição da vida pediátrica até a vida adulta.  

É necessário que os profissionais da saúde intimamente ligados 
a esses pacientes estejam atentos aos sinais de depressão e ansieda-
de que possivelmente possam ocorrer para que intervenções precoces 
sejam realizadas, buscando a melhora das condições de vida. Dessa 
maneira, a equipe de saúde precisa atuar, de forma interdisciplinar, com 
intuito de realizar o diagnóstico precoce, ou seja, desde a prevenção 
primária até a quaternária, com intuito de evitar tratamentos e procedi-
mentos desnecessários para garantir promoção e qualidade de saúde 
aos pacientes com um cuidado humanizado.  

Objetivos

Objetivou-se ressaltar e apresentar a necessidade do conheci-
mento sobre a DF em aspectos fisiopatológicos e psicossociais em uma 
análise panorâmica sobre cuidados humanizados, tratamentos alternati-
vos e a influência na qualidade de vida dos indivíduos. 
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Metodologia

Realizou-se pesquisa bibliográfica de forma sistematizada. Ini-
ciou-se com a determinação dos descritores, confirmados, por intermé-
dio do sistema de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH): 
“Quality of life”, “Anemia” e “Sickle cell”. Os termos foram conectados a 
partir do operador booleano “AND”. Posteriormente, foi iniciada a pes-
quisa bibliográfica. 

Foram analisadas as bases de dados: PubMed, SciELO e Co-
chrane Library, bem como os websites da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária e da Organização das Nações Unidas, para estabelecer 
parâmetros e tabulações epidemiológico-estatísticos. Nesta busca, ini-
cialmente, houve filtragem linguística, selecionando apenas estudos no 
idioma Inglês, bem como delimitação temporal, com vistas a averiguar 
artigos apenas de 2018 a 2021. 

Quanto aos tipos de estudos retirados, foram eliminados: estudos 
piloto, observacionais, randomizados, editoriais e relatos de caso. Além 
disso, por meio da análise de títulos, foram excluídas:

(1) As abordagens de terapêuticas específicas;
(2) A elucidação da Anemia Falciforme desvinculada da qualidade 
de vida;
(3) As intervenções em outros tipos de anemia.

 Por conseguinte, realizou-se a seleção com os seguintes critérios 
sistemáticos de exclusão e relevância: texto completo, com abordagem 
da anemia falciforme, correlacionada à qualidade de vida do paciente e 
do círculo social de pertencimento, bem como manejo clínico e aspectos 
socioemocionais. 

Após a análise minuciosa de resumos e a retirada de duplicida-
des entre as bases de dados, foram obtidos 30 artigos, como pode-se 
verificar no Fluxograma 1.
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Fluxograma 1 - Elucidação do Método PRISMA Aplicado na 
Metodologia:

Fonte: Elaborado pelos autores.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

A Anemia Falciforme (AF) é uma doença hematológica caracte-
rizada pela alteração no formato dos glóbulos vermelhos, os quais dei-
xam sua forma arredondada e elástica, obtendo o aspecto de uma foice 
rígida. Por essa razão, a passagem de sangue se torna dificultada nos 
vasos de pequeno calibre, gerando oclusões vasculares com dor isquê-
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mica aguda e dano orgânico cronicamente progressivo. A medula óssea 
é a estrutura responsável pela produção de células sanguíneas, incluin-
do os eritrócitos, que são células anucleadas e de formato bicôncavo, 
formados por hemoglobinas. Em vez de herdarem a HbA, considerada 
normal, os pacientes com doença falciforme herdam a HbS, mutada no 
gene da beta-globina. Quando o indivíduo herda o gene mutado de am-
bos os pais, essa condição é conhecida como doença falciforme, uma 
vez que se manifesta em homozigose (HbS) (OSUNKWO, Ifeyinwa et al. 
2021).

Essa hemoglobinopatia, herdada de forma autossômica recessi-
va, tem consequências clínicas muito relevantes, dentre as quais desta-
cam-se: crises vaso-oclusivas dolorosas (COV) com persistentes episó-
dios de dor, anemia hemolítica e danos aos órgãos (FAREMI, Funmilola 
et al. 2020).

O gene HbS, encontra-se, predominantemente, na África Sub-
saariana a qual abrange mais de 200 mil crianças com anemia falci-
forme, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Além 
disso, estima-se o nascimento, aproximadamente, de 306.000 pessoas 
ao ano com DF, dentre os quais, 79% ocorrem na região africana.

No Brasil, as doenças falciformes são consideradas problemas 
de saúde pública, uma vez que, anualmente se espera um aumento de 
700 a 1000 novos casos de nascidos com a hemoglobina S. Segundo 
levantamento da ANVISA (2002), existem no Brasil, como pode-se ver 
na Figura 1, mais de 8.000 portadores do gene HbS com o quadro de 
anemia falciforme, ou seja, homozigotos para o gene defeituoso (HbSS).
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Figura 1 - Incidência e Parâmetros Epidemiológicos

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos estudos analisados.

Hoje, é possível realizar um levantamento do quadro epidemio-
lógico dessas doenças e sua incidência, como é o caso das doenças 
falciformes, isso é possível devido a instituição do programa nacional de 
triagem neonatal (PNTN), o chamado teste do pezinho.

Para pacientes com anemia falciforme, os episódios de dor agu-
da são um problema persistente e provaram ser mais graves do que o 
relatado. Um estudo feito pelo ESCAPED, mostrou que 54% dos porta-
dores de quadros dolorosos, procurou em um ano para controlar a dor, 
por 3 ou mais vezes. Devido à prevalência de episódios da dor na DF, 
muitos tratamentos agudos e estratégias de manejo vêm sendo estuda-
dos (MERLET, Angèle N. et al.  2020). A terapia padrão de melhora da 
doença geralmente trata a dor subjacente da mesma maneira. O trata-
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mento de manutenção inclui hidroxiureia oral e opioides para o controle 
da dor. A hidroxiureia (Tabela 1) contribui para aumentar os níveis de he-
moglobina fetal no sangue em pessoas com DF, como também reduz a 
periodicidade de complicações agudas, como as crises vaso-oclusivas, 
contudo, não demonstrou eficácia na diminuição da dor crônica (GRY-
GIEL, Alyssa et al. 2021).

Outra forma de tratamento é a suplementação de vitamina D, que 
apresentou melhorias no desempenho físico de crianças afro-america-
nas com doença falciforme. Nesse contexto houve melhora no estado 
clínico da doença, como aumento da hemoglobina fetal, diminuição do 
estado inflamatório, redução da contagem de plaquetas, melhora na for-
ça muscular e redução da fadiga (JESUS, Amanda et al. 2018).

Tabela 1 - Correlações entre os Tratamentos, os Mecanismos de 
Ação e as Reações Adversas Possíveis

Tratamentos
Farmacológicos Mecanismos de ação Reações adversas

Cetamina
-Redução dos escores de dor 
-Diminuição dos efeitos colaterais 
induzidos por opióides  

-Efeitos colaterais tran-
sitórios  

Cetamina/
Opioide

-Diminuição dos escores em ho-
mens e jovens 

-Aumento dos escores 
em mulheres e idosos

Fentanil intra-
nasal -Alívio mais rápido da dor  -Nenhum relatado 

Eptifibatida -Diminuição das moléculas inflama-
tórias -Nenhum relatado 

Hidroxiureia

-Aumentou os níveis de hemoglobi-
na fetal 
-Redução das complicações agu-
das  

-Nenhum relatado 

Vitamina D

-Diminuição do estado inflamatório  
-Redução da contagem de plaque-
tas  
-Melhora na força muscular  
-Redução do cansaço 

-Nenhum relatado 

Fonte: Elaborada pelos autores, a partir dos estudos analisados.
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Além dos tratamentos medicamentosos, existem manejos alterna-
tivos, como evidencia a Tabela 2, que são úteis no tratamento da crise de 
dor. Nesse sentido, as terapias de transfusões de pequeno e grande pe-
ríodo podem ser usadas para aliviar complicações agudas, assim como 
para tratamento de anemia ou para prevenção de momentos dolorosos 
da doença falciforme. Em 2018, um estudo retrospectivo, relatou que 
houve uma redução da procura médica significativa, houve uma modera-
da melhora nos episódios dolorosos entre portadores com DF.

 A terapia gênica é outro tratamento curativo que recentemente 
recebeu atenção. A intenção é mudar completamente a mutação res-
ponsável por causar a falcização dos glóbulos vermelhos. Destarte, 
para substituir os genes anormais, os mecanismos mais estudados e 
promissores são os retrovirais. De acordo com pesquisas, os estudos de 
caso apresentaram um resultado satisfatório, com taxas anti-falciformes 
de 50%, em conjunto com inexistência de episódios de dor (FIOCCHI, 
Jacob et al. 2020). 

As intervenções não farmacológicas vêm sendo testadas e apre-
sentadas com resultados promissores para redução das enfermidades 
da DF. Paralelamente, uma pesquisa de revisão em 2015, relatou que 
28 intervenções não farmacológicas foram satisfatórias no alívio da dor. 
A realidade virtual imersiva, apresentou efeitos pertinentes, visto que, 
diminuiu alguns pontos dolorosos em pacientes com doença falciforme 
sujeitos a dor vaso-oclusiva (MENEZES, Adeline et al. 2018). Outros 
estudos indicaram que a hipnose também reduziu a dor em períodos de 
dor vaso-oclusiva. Ademais, a terapia cognitivo-comportamental, mais 
utilizada, principalmente na área pediátrica, é outro método que vem 
sendo eficaz para diminuir a dor (PALERMO, Tonya et al. 2018).

A atividade física, de acordo com relatórios, aumenta a resistên-
cia da área de superfície das fibras musculares do tipo I. Em suma, 
o treinamento de exercício de resistência de intensidade moderada é 
benéfico para a forma, energia e função muscular. No entanto, a baixa 
carga de treinamento ocasiona uma falta de adaptabilidade de outros 
tipos de fibras musculares.
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Tabela 2 - Tratamentos Alternativos, Eficácia e 
Possíveis Efeitos Adversos

TRATAMENTOS 
ALTERNATIVOS EFICÁCIA EFEITO DIVERSOS

Terapia de transfusão -Alivia complicações da sín-
drome  torácica  -Nenhum relatado

Transplante de células-
-tronco

-Resolução dos episódios de 
dor

-Risco de aloimuniza-
ção de eritrócitos

Terapia gênica -Menos episódios da dor vaso-
-oclusiva -Nenhum relatado

Realidade virtual imer-
siva -Diminuição mediana da dor -Nenhum relatado

Hipnose -Redução moderada da dor -Nenhum relatado
Terapia Cognitivo Com-
portamental (TCC)

-Atua na redução dos episó-
dios da dor -Nenhum relatado

Atividade física -Melhora a função muscular -Agrava a produção de 
ácido láctico

Fonte: Elaborada pelos autores, a partir dos estudos analisados.
 
A doença falciforme é uma afecção multifatorial, por isso, diver-

sas são as variáveis relacionadas a ela, (Gráfico 1) ou seja, vários fato-
res relacionam-se ao seu desenrolar. É comprovado que, quanto menor 
são os níveis educacionais e socioeconômicos da unidade familiar, pior 
é o prognóstico e menor é a qualidade de vida deste indivíduo. Estas 
variantes afetam diretamente o padrão nutricional dos enfermos, dei-
xando-os propícios a quantidades maiores de internações, dores, he-
motransfusões e reduzindo ainda mais o rendimento escolar (Gráfico 2) 
deste adolescente. Ademais, a baixa qualidade de vida é um obstáculo 
para a locomoção e o acompanhamento dos doentes em um centro es-
pecializado (KARAFIN, Matthew S. et al. 2017).

A frequente ocorrência de crises dolorosas em anêmicos falcifor-
mes leva ao desenvolvimento de novas tecnologias e métodos eficazes 
para gestão e tratamento da dor. Além disso, muitos profissionais ex-
ploram, cada vez mais, terapias não medicamentosas (SIMO, Sheran; 
SIELA, Debra, 2018) Cerca de 90% dos pacientes são submetidos à 
acupuntura, orações, uso de ervas naturais e terapia cognitivo-compor-
tamental (TCC) até mesmo anteriores ao uso de fármacos quando da 
ocorrência de episódios de dor, observando resultado positivo de redu-
ção da frequência de cefaleias em adolescentes e de dores mistas em 
crianças (HAMMOUDI, Nadjib et al. 2020).
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 A terapia cognitivo-comportamental (Tabela 3) pode levar a uma 
redução da dor e a um aumento da qualidade de vida relacionada à 
saúde (QVRS). Dada a sua grande importância e relevância para o trata-
mento destas pessoas, tem sido muito frequente o uso de smartphones 
(NUNEST, Samantha et al. 2020), por meio de aplicativos específicos, 
como o “iCanCope”. Seu objetivo é melhorar o autogerenciamento da 
dor pelo próprio jovem com DF através de uma intervenção psicossocial 
eficaz e de baixo custo, facilitando o acesso aos centros especializados 
(FORTINI, Rafael Gravina et al. 2019).

Gráfico 1 - Impacto Emocional da Doença Falciforme:

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos estudos analisados.

Tabela 3: Protocolos não Medicamentosos para Controle da Dor:
Terapia Protocolo Resultado

Hipnose 30 minutos Redução moderada da dor

Realidade virtual 15 minutos Diminuição qualitativa da dor e de 
áreas corporais afetadas 

Terapia cognitivo-comporta-
mental em smartphone Individualizado Redução ainda não clara da dor

Fonte: Elaborada pelos autores, a partir dos estudos analisados.
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Gráfico 2 - Impacto Gerado pela Anemia Falciforme no Quesito 
Ensino-Aprendizagem de Crianças e Adolescentes:

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos estudos analisados.

Considerações Finais

 Ante o exposto, a anemia falciforme afeta milhões de pessoas 
em todo o mundo. É considerada uma doença autossômica recessi-
va hereditária que causa impactos em todos os aspectos da vida do 
portador, interferindo dessa forma, na qualidade de vida do indivíduo. 
As hemácias falciformes geram uma série de manifestações, sendo a 
principal delas a crise vaso-oclusiva acompanhada de episódios de dor 
aguda, que acabam desestruturando o indivíduo. Dito isto, o paciente 
falcêmico necessita de contínuo suporte por parte da família, comunida-
de e principalmente dos profissionais da saúde, para que, dessa forma, 
o paciente venha a se estruturar e ter uma vida mais confortável.

O diagnóstico tardio gera consequências na saúde mental e leva 
ao comprometimento de diversos órgãos, como o coração e o pulmão. 
Dessa forma, o diagnóstico e tratamento precoce são de extrema impor-
tância, pois possibilita melhor qualidade de vida e, consequentemente, 
aumentam a sobrevida.

Os tratamentos medicamentosos e não medicamentosos abor-
dados neste trabalho foram capazes de demonstrar vários graus de me-
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lhoria, reduzindo significativamente algumas manifestações clínicas da 
DF, além de apresentarem raros relatos de efeitos adversos. 

Diante dessas observações, concluímos que o estudo realizado 
foi relevante para aprofundar o conhecimento e elucidar melhor as infor-
mações sobre os portadores de anemia falciforme. Vale ressaltar a im-
portância da realização do diagnóstico neonatal, o uso de medicamen-
tos, identificação precoce dos primeiros sintomas, e esforços educativos 
para a instrução da população a respeito da doença.
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RESUMO
Introdução: Com o advento da contemporaneidade, as redes sociais ob-
tiveram novos trâmites para sua ocorrência: o ambiente digital. Tal meio 
apresenta idiossincrasias que dão ao compartilhamento de informações 
nova forma, ampliando esse processo orgânico. As comunidades vir-
tuais constituem espaços de troca entre indivíduos e organizações com 
interesses semelhantes, introduzindo-se inclusive no âmbito da saúde, 
tornando-se ferramentas de promoção de saúde ao permitirem a publi-
cação de dados sobre a prevenção de doenças e o alcance de um pú-
blico nunca imaginado antes da criação de tais plataformas. Objetivos: 
O objetivo deste trabalho é a avaliação da validade do uso das redes so-
ciais virtuais como instrumentos facilitadores da promoção de saúde. Há 
também a meta de discutir sobre fake news, a forma como os usuários 
de Internet as recebem e maneiras de evitar a ampliação da desinforma-
ção. É da finalidade, ainda, deste trabalho contextualizar o tema com a 
realidade vivida atualmente, no mundo cada vez mais influenciado pelas 
redes sociais. Metodologia: Trata-se de revisão de literatura do tipo qua-
litativa, exploratória e descritiva, buscando artigos publicados nos últimos 
20 anos nas bases de dados PubMed, Portal CAPES, SciELO e Google 
Scholar, utilizando os descritores: “Redes Sociais Online” e “Promoção 
da Saúde” ou “Estratégias de Saúde Digital”. Ainda,  “Online Social Ne-
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tworking” e “Health Promotion” ou “Digital Health Strategies”. Revisão de 
literatura: O uso das redes sociais online como forma de educação em 
saúde e comunicação entre profissionais da saúde e público geral, pos-
sivelmente pacientes, consiste em um meio bastante relevante na atua-
lidade, visto que possibilita disseminação de informações atualizadas 
com engajamento do público, troca de experiências e discussões cons-
trutivas, além de permitir tirar dúvidas, contribuindo para compreensão e 
redução de receios em relação ao processo saúde-doença, com menor 
custo e maior praticidade. Nesse contexto, as estratégias de saúde digital 
atuam buscando promover maior alcance nas postagens, as quais alcan-
çam maior efetividade de acordo com a seleção do conteúdo e da rede 
social mais compatível com o público-alvo, com o objetivo de obter maior 
engajamento e consequente promoção da saúde de forma mais ampla. 
Alguns exemplos de projetos e campanhas interativas podem ser citados 
para corroborar o impacto positivo das inúmeras possibilidades de utiliza-
ção dessas redes. Todavia, é válido destacar a facilidade de manipulação 
de informações e disseminação de fake news no meio virtual, podendo 
prejudicar a saúde mental de alguns indivíduos, o que demonstra a im-
portância de haver moderadores que auxiliem para manter a qualidade 
e a confiabilidade da distribuição de informações. Dessa forma, faz-se 
necessária a participação tanto de instituições públicas quanto da socie-
dade nesse processo de conscientização social e promoção da saúde. 
Conclusão: A partir disso, é notável a clara importância da utilização das 
redes sociais no âmbito da saúde, sendo crucial o adequado manuseio 
de suas mais variadas funções aliadas ao conhecimento de marketing 
digital. Quando aplicados corretamente geram o aumento do impacto so-
cial de diversas políticas públicas na área da saúde, sendo a participação 
de profissionais da saúde e do público de extrema importância para a 
ampliação da promoção de saúde nas redes sociais online.
Palavras-chave: Redes Sociais Online; Promoção da saúde; Estraté-
gias de Saúde Digital.

Introdução

Segundo Aristóteles, o homem é um ser social, encontrando na 
vivência em comunidade os atributos necessários para subjugar sua 



140

imperfeição e necessidade dos outros, nascendo, a partir desse enten-
dimento, a noção de que o homem é, essencialmente,  um ser político, 
encontrando sua plenitude no viver em sociedade.

A partir das interações sociais construídas sobre a instância ima-
nente definida pelo filósofo grego no século IV a.C. formam-se intricados 
conjuntos, nos quais se dão as trocas entre diferentes seres, seja de 
produtos, sentimentos ou informações. Tais conjuntos assemelham-se 
a redes, as quais, por definição, constituem um emaranhado de fios, e 
servem como metáfora para as interações entre diferentes indivíduos 
que acaba por determinar uma estrutura social organizada e complexa. 
Essas redes, no estudo sociológico, representam “um conjunto de parti-
cipantes autônomos, unidos por ideias e recursos em torno de valores e 
interesses compartilhados” (MARTELETO 2001, p. 72).

Em tais redes, os indivíduos estariam representados pelos nós, 
enquanto os fios que os ligam seriam as relações por eles estabele-
cidas. Com o advento da contemporaneidade e de processos como a 
revolução técnico-científico-informacional na década de 70, tais intera-
ções passam a ter como componente essencial a informação, a qual 
passa a representar o tecido que interliga a complexa malha estrutural 
social, que adquire um novo meio em que se é possível estabelecer a 
relação homem-homem: o ambiente virtual.

As redes representam espaços de troca descentralizadas, flui-
das e dinâmicas, permitindo o intercâmbio de conhecimento. Segundo 
Habermas em entrevista ao jornal El País em 2018, “A internet abriu 
milhões de nichos subculturais úteis nos quais se troca informação con-
fiável e opiniões fundamentadas”, demonstrando como a transposição 
de interações orgânicas intrínsecas à experiência humana para o âmbito 
cibernético propicia a expansão da supracitada malha social da qual 
fazemos parte.

Ao alcançarem os novos meios virtuais que começaram a surgir 
a partir da segunda metade do século XX e, no século XXI, alcançam 
seu ápice em termos de desenvolvimento e alcance, as redes sociais 
como produto das relações gregárias humanas ultrapassam as barreiras 
geográficas, dando-se de forma emancipada do tempo e do espaço. 
Dessa maneira, o metafórico conjunto de fios e nós passa a ter uma 
dimensão maior e mais complexa do que antes, por propiciar a intera-
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ção entre diferentes atores e contextos antes impossíveis no meio es-
tritamente físico. Como o objetivo das redes sociais consiste na apro-
ximação de indivíduos e organizações com interesses semelhantes e 
consequente intercâmbio de valores, conhecimento, ações e emoções, 
as comunidades virtuais têm como mérito a ampliação desse processo 
natural, unindo agentes de diferentes nichos geográficos, culturais, etá-
rios e acadêmicos em prol de uma disposição comum.

Na atualidade, a malha social tem suas relações estimuladas e 
concentradas no fluxo de informação. Essa informação, na rede mundial 
de computadores, tem como característica basilar a construção coletiva e 
colaborativa, o que propicia a fluidez e a multiplicidade no intercâmbio de 
conhecimentos que ocorre nesse espaço. Assim, a forma como diferentes 
autores colaboram, de maneira dinâmica e autônoma, para a adição de 
elementos à sabedoria compartilhada online constitui um novo e revo-
lucionário processo de aprendizagem, no qual todos indivíduos na rede 
contribuem para a concepção e desenvolvimento da rede social ao ga-
rantirem a ocorrência de interações ou, nesse caso, a troca informacional. 

Desde a primeira rede social, denominada Classmates, a qual 
foi criada em 1995 com o objetivo de conectar estudantes de ensino 
superior, tais espaços de interação permitem o diálogo entre indivíduos 
com interesses comuns, sendo os alunos de diferentes instituições de 
ensino um dos grupos mais beneficiados pelo estabelecimento dessas 
relações de troca, por conseguirem acesso a diversas fontes de infor-
mação antes não existentes, como blogs, sites educativos e postagens 
em redes sociais virtuais sobre assuntos de âmbito acadêmico, e pela 
possibilidade de confraternização com outros estudantes, de esferas 
iguais ou diferentes, o que propicia uma ampliação do entendimento de 
determinada ideia ou conceito por ocasião da ampliação e construção 
do conhecimento que se dá nesse meio.

Em síntese, as redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram 
têm como atributo ímpar a interação entre atores sociais distintos e di-
versos e, a partir desse contato, o fluxo de informação dinâmico, flexível 
e intersetorial que passa a estar ao alcance de diferentes nichos, em 
especial o estrato estudantil, que encontra nesse ambiente cibernético 
novos instrumentos e métodos de aprendizagem, ultrapassando o obje-
tivo basilar de criação de laços sociais a nível pessoal.
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Com a transferência de conhecimento e o consequente processo 
de aprendizagem, questiona-se a validade do uso das redes sociais vir-
tuais como trâmite para o compartilhamento de informações pertencen-
tes à esfera da saúde, transformando-as em promotoras dessa área e, 
consequentemente, agentes de transformação política e social.

A promoção de saúde é definida por, segundo o que foi acordado 
na Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em 
1986, “processo de capacitação da comunidade para atuar na melho-
ria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no 
controle desse processo”. A carta de Ottawa, documento originado da 
supracitada conferência, também afirma que a promoção de saúde não 
é responsabilidade exclusiva do setor saúde, colocando nos indivíduos 
constituintes da sociedade civil a capacidade e o dever de transmiti-
rem o conhecimento necessário para garantir a execução desse objetivo 
coletivo, o qual pode ser alcançado usando como intermediário a rede 
mundial de computadores. Assim, a transferência de informações rela-
tivas ao bem-estar humano, ao gerar aprendizagem sobre o processo 
saúde-doença, tratamentos e educação sanitária, por exemplo, atribui 
nova função às redes sociais computadorizadas, que passam a cons-
tituírem plataformas educativas com o fito de viabilizar a higidez e o 
bem-estar comunitário.

O uso das ferramentas disponibilizadas por esses sites e aplica-
tivos que têm como função básica a aproximação entre seus usuários 
para fins de promoção de saúde é um fenômeno digno de ser estuda-
do, sendo essa estratégia usada desde órgãos oficiais, como o próprio 
Ministério da Saúde, até organizações estudantis e indivíduos perten-
centes à tal área de estudo. Tais atores fazem uso dos instrumentos 
proporcionados pelas redes sociais virtuais para o compartilhamento de 
informações e, assim, estimular a participação da parcela social que 
antes era passiva nesse processo.

A multiplicação dos nós - os agentes -  e, consequentemente, dos 
fios - as interações ou, mais especificamente, o fluxo de informação - é 
auxiliado por plataformas como Facebook, Twitter e Instagram, três das 
mais notórias redes cibernéticas por seus crescente números de usuá-
rios e pelas ferramentas disponibilizadas ao público. A divulgação de 
vídeos educativos, de campanhas de vacinação, de informações sobre 
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prevenção de doenças e a promoção de debates no espaço público 
próprio desses sites é o que se torna objeto de avaliação neste trabalho.

Metodologia

A pesquisa bibliográfica desenvolvida, visando o objetivo prin-
cipal do trabalho, foi do tipo exploratória, qualitativa e descritiva. Re-
correndo a ela, pretende-se apresentar os dados que foram colhidos 
da forma como se encontram e por meio disso encontrar os elementos 
necessários para obter resultados e conclusões desejadas numa de-
terminada população, podendo assim proporcionar uma compreensão 
mais profunda do contexto do problema.

Para alcançar o objetivo deste estudo, utilizou-se a pesquisa bi-
bliográfica de fonte secundária, tendo como fontes de pesquisa as ba-
ses de dados: PubMed, Portal CAPES, SciELO e Google Scholar. Para 
tal, os termos pesquisados foram: “Redes Sociais Online” e “Promoção 
da Saúde” ou “Estratégias de Saúde Digital”. Ainda,  “Online Social Ne-
tworking” e “Health Promotion” ou “Digital Health Strategies”. O recorte 
temporal foi de 2001 a 2021.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

Os meios de comunicação têm papel essencial para que os indi-
víduos tenham melhor acesso à informação, a qual contribui para a ma-
nutenção do direito à saúde e à vida, que são assegurados pela Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos. Nesse sentido, o uso de redes 
sociais permite que tanto pacientes quanto profissionais da saúde pos-
sam interagir entre si e gerar uma rede de aprendizado e promoção de 
saúde de forma facilitada, podendo melhorar os desfechos em relação à 
saúde. A educação e a comunicação, com a divulgação de informações, 
apresentam-se como formas de promoção de saúde na medida em que 
permitem melhor compreensão do processo saúde-doença e de acon-
tecimentos relevantes da atualidade  (SILVA et al, 2020). Essa estratégia 
de utilização de redes sociais para educação em saúde se tornou ainda 
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mais importante no contexto atual, em que a pandemia do vírus SARS-
-CoV2 modificou as relações humanas e os meios de comunicação se 
tornaram ainda mais relevantes.

A título de ilustração, pode-se citar como exemplo de implicações 
sociais positivas do uso das redes sociais como estratégia  para promoção 
da saúde, a utilização de um grupo no Facebook relacionado ao “Projeto 
Amamenta Mamãe”, que tem como objetivo o apoio ao aleitamento ma-
terno exclusivo, visto que essa prática é recomendada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) até os 6 meses de vida. Nesse projeto, o grupo 
era gerenciado por profissionais da saúde e as mães tinham oportunidade 
de compartilhar suas experiências, tirar possíveis dúvidas e, assim, redu-
zir medos e receios, incentivando o empoderamento dessas mulheres. 
Dessa forma, percebe-se que a utilização de redes sociais permitiu maior 
praticidade, aliada ao baixo custo. (CABRAL et al., 2020). 

Outro exemplo que vale ser citado é o resultado positivo da aná-
lise da interação da FanPage no Facebook do  Centro de Hematologia 
e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) em relação à campanha de doação 
de sangue em 2017. Esse estudo mostrou que o uso do marketing como 
ferramenta estratégica nas redes sociais e a consequente possibilidade 
de maior alcance exercem importante papel na promoção da saúde, 
principalmente em relação a aspectos que dependem do voluntariado, 
na medida em que facilita o processo de comunicação com a popu-
lação, promove mobilização e engajamento social, por meio de relato 
de experiência,  convite a amigos e compartilhamento de publicações, 
resultando no incentivo à doação. Além disso, a disponibilização de in-
formações públicas auxilia na redução do medo de realizar doações, o 
que, aliado ao esclarecimento de dúvidas e realização de ações motiva-
cionais, possibilita maior recrutamento de doadores (SILVA et al., 2018).

Visto que o marketing social aparece como ferramenta de grande 
importância nesse contexto, algumas estratégias para melhorar o alcan-
ce do conteúdo e o envolvimento dos destinatários nesse processo são 
publicações curtas, com linguagem simples, além de emojis, hashtags 
e calls to action para aumentar a interação. Assim, seguir os melhores 
dias e horários também é um método relevante para aumentar o engaja-
mento do público em relação a publicações nas redes sociais (CARDO-
SO; JÓLLUSKIN; SILVA, 2021).
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Embora exista esse lado benéfico do acesso facilitado à informa-
ção na atualidade, é necessário ter cautela em relação à aquisição de in-
formações, pois a mídia é capaz de manipulá-las, gerando aflição, ame-
drontamento e ansiedade nos indivíduos, sensações que podem piorar 
de acordo a forma da transmissão de informações. Além disso, existe 
a circulação de notícias falsas - chamadas de fake news -, às quais 
são prejudiciais na promoção da saúde e podem até levar a transtornos 
mentais - como ansiedade e depressão-, o que corrobora a necessidade 
de haver um monitoramento para manter qualidade e confiabilidade da 
distribuição de informações (SILVA et al, 2020).

Outro ponto a ser abordado é a relação do alcance e efetivida-
de das informações divulgadas com o público-alvo abordado em cada 
postagem e suas preferências, que mudam ao longo dos anos e devem 
ser levadas em conta na publicação de determinados materiais. Fatores 
como o tipo de rede social utilizada e a forma de abordagem do assunto, 
por exemplo, vão afetar o fornecimento de informações para públicos 
específicos. Essa situação pode ser demonstrada pela redução do uso 
de weblogs como fonte de informação em saúde por adolescentes nos 
últimos anos, concomitantemente ao aumento de seu uso por pessoas 
mais velhas. Além disso, é importante compreender a amplificação do 
“efeito manada” na utilização de redes sociais, especialmente as que 
permitem maior troca de informações entre si, pois ampliam de forma 
conjunta o público exposto ao conteúdo, aumentando a exposição do 
mesmo e a tendência deste ser compartilhado. Isso ocorre devido a 
maior relevância atribuída ao assunto naquele momento, induzindo as 
pessoas a participarem da onda de publicações (KORDA; ITANI, 2013).

Nesse contexto, campanhas que visam a promoção de saúde em 
larga escala durante um curto espaço de tempo, abrangendo públicos 
variados, devem buscar aumentar o seu alcance e impacto em todas as 
esferas das redes sociais. Torna-se essencial, nessas situações, o uso 
das mais variadas mídias sociais e de suas ferramentas para a promo-
ção de um maior engajamento do público, além do conhecimento de 
novas tecnologias associadas à divulgação de informações que possam 
ser úteis. Uma dessas “ferramentas” extremamente importantes nesses 
casos é o incentivo à divulgação do conteúdo pelo próprio público pre-
sente no formato de campanhas interativas, o que acaba reduzindo os 
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custos e promovendo discussões construtivas nas redes que resultam 
na disseminação de informações, mantendo o assunto entre os mais ci-
tados e ampliando o público ao qual este é exposto. Essa interatividade 
é responsável por intensificar rapidamente o alcance, fator crucial na 
promoção de conteúdo em um período limitado de tempo. Um exemplo 
disso é a campanha do “Setembro Amarelo”, que tem como objetivo 
a prevenção ao suicídio e age amplamente nas mais variadas redes 
sociais devido ao amplo público alvo, ocorrendo no mês de setembro e 
sendo fortalecida pelo apoio dos próprios usuários durante o período, os 
quais participam ativamente de sua divulgação e acabam por multiplicar 
exponencialmente o seu alcance (JANE et al., 2018).

Essa situação nos ajuda a avaliar de forma mais ampla as diversas 
vantagens da utilização das mídias nas campanhas de promoção de saúde 
para além do baixo custo imposto nessa abordagem, tais como a facilidade 
de acesso e flexibilidade do uso das redes sociais, a intensa interatividade 
entre os usuários e a propagação rápida de informações. Essas caracterís-
ticas são cruciais para permitir a maior participação e eficácia das ações de 
vários grupos relacionados à saúde, especialmente para organizações não 
governamentais (ONGs) que possuem verba reduzida em conjunto com a 
necessidade de alcançar mais pessoas. Ademais, é importante ressaltar 
que quando utilizadas de forma planejada e coesa, essas ferramentas das 
redes sociais permitem a criação de comunidades online que ajudam con-
tinuamente na propagação do conteúdo daquela entidade. Essas comuni-
dades são importantes em situações onde o conhecimento da afecção em 
questão se faz útil por um longo período de tempo, necessitando de expo-
sição constante ao público-alvo (VEDEL et al., 2018).

Ainda, é importante ressaltar as funções e utilidades das redes 
sociais no âmbito da saúde, pois em estudos recentes foi demonstrado 
que com a base de dados correta pode-se prever surtos de doenças e 
adquirir conhecimento sobre os sentimentos e preocupações da popu-
lação. Essa característica de auxiliar nas práticas e pesquisas relacio-
nadas à saúde tem crescido bastante nos últimos anos, com o intuito 
de facilitar a troca de informações, além de possibilitar uma maior mo-
bilização social em prol dos problemas individuais e coletivos de saúde, 
criando assim um vínculo social que contribui para a conscientização 
sobre doenças que afetam populações minoritárias (VENEGAS-VERA 
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AV et al., 2020). Um exemplo desse tipo de utilização é representado 
nas intervenções da rede sobre a transmissão e prevenção do HIV, pois 
entendendo as redes sociais e suas representações no mundo real po-
de-se implementar uma política mais direcionada e, portanto, mais bem 
sucedida para esse público (PAGKAS-BATHER J et al., 2020).

A partir disso, se faz relevante lembrar que existem diversas ma-
neiras de formar um vínculo com o público-alvo. Quando abordamos 
a área da saúde é bastante comum que os fatores principais para a 
sua manutenção sejam por fornecimento de informações pertinentes ao 
acometimento do usuário em questão, apoio emocional (bastante asso-
ciado a doenças mentais ou crônicas com forte influência no psicoló-
gico), companhia social e reciprocidade. Este último talvez seja o mais 
importante para a sedimentação duradoura desse vínculo, estando mais 
presente em redes que permitem a troca de experiências entre usuá-
rios, em que, muitas vezes, possuem a mesma afecção, o que facilita 
a formação de uma relação entre eles devido a compreensão mútua 
dos mesmo problemas, resultando no compartilhamento de informações 
positivas e úteis, melhorando sua qualidade de vida. Além disso, é im-
portante a presença de mediadores nesses casos, visando a presença 
de um ambiente agradável e de aprendizado, além de filtrar informações 
danosas que podem ser publicadas (AZEVÊDO et al., 2019).

Dito isso, cabe ainda ressaltar que a promoção de saúde não 
é dever apenas das instituições públicas, mas também da sociedade, 
a qual deve agir em conjunto com as ações governamentais, de modo 
a colaborar com a instauração e a manutenção da atenção primária à 
saúde. Simples incentivos à participação em programas desse ramo já 
facilitam na perpetuação de informações que agregam ao conhecimento 
acerca da saúde pública. Um exemplo atual disso é a disseminação nas 
redes sociais de informações acerca das atualizações sobre as vacinas 
contra o SARS-CoV-2, as datas de vacinação por idade, o adiantamento 
e a falta de doses. De fato, tal compartilhamento de informações con-
segue informar e colaborar com a saúde pública do País sem exigir que 
o colaborador possua conhecimentos prévios mais específicos sobre 
a doença ou de como funciona a farmacodinâmica da vacina no corpo 
humano. Contudo, essa mesma problemática pode ainda ser alvo de 
possíveis fake news, o que pode ocorrer justamente quando se recebe 
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informações aprofundadas sobre um tema o qual não se possui conheci-
mento prévio adequado para receber, interpretar e refletir sobre determi-
nado assunto e, assim, conseguir definir se aquilo é verdadeiro ou falso 
antes de compartilhar o material e perpetuar, então, a desinformação.

Nesse cenário, a participação das pessoas se faz necessária 
para o bom funcionamento da Internet como ferramenta de promoção 
de saúde, tendo como base a transmissão e a receptividade de conheci-
mentos. Dessa forma, o fácil acesso às informações disponíveis nas no-
vas tecnologias, incluindo as redes sociais, ao tornar cada pessoa que 
participa da troca de experiências e estudos membro ativo da comuni-
dade, faz com que haja o desafio para os profissionais da comunicação 
de transformar a sociedade através deste meio. Assim, no contexto da 
promoção de saúde, é essencial haver essa interação, não apenas para 
sanar dúvidas acerca do diagnóstico ou do tratamento de doenças, mas 
também para perpetuar a propagação da busca adequada por esses 
conhecimentos nessas mídias de fácil acesso (KOTLER, 2010).

De fato, a promoção de saúde pode e deve ser incentivada no 
meio das redes sociais. Um exemplo atual disso é o auxílio para a nu-
trição adequada, o qual costuma ser feito por nutricionistas interessa-
dos em divulgar seu trabalho na Internet. A população consegue, dessa 
forma, obter informações sobre o número de refeições que deve fazer 
durante o dia, a qualidade nutricional dos alimentos que consome, a 
preparação de receitas de maneira mais saudável, o que pessoas com 
certas comorbidades podem ou não comer, entre outras. É também bas-
tante comum observar em redes sociais, como o Instagram, a divulga-
ção de conhecimentos acerca de cuidados com a pele, com a realização 
de exercícios físicos e com diversos outros ramos da saúde. Embora 
também seja um problema nesse contexto a divulgação de fake news, 
se atentar às fontes utilizadas pelos que divulgam as informações, noti-
ficando à comunidade quando observada falta de confiabilidade, é sufi-
ciente para reduzir progressivamente a desinformação. (NUNES, 2019)

Considerações Finais

Em virtude do que foi analisado, percebemos que existe uma 
grande oportunidade para aprimorar a promoção da saúde através das 
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redes sociais, abrangendo tanto profissionais da saúde quanto pacien-
tes que possam ser beneficiados. Para isso, a correta utilização das 
mídias aliada ao conhecimento de marketing digital se faz necessária, 
pois estão sendo adicionados cada vez mais recursos que podem ser 
utilizados para aumentar a efetividade da divulgação de conteúdos re-
lacionados à área da saúde, fator extremamente necessário para suprir 
a contínua necessidade de informações atualmente. Essas informações 
podem contribuir de diversas formas para a sociedade, variando desde 
o amplo suporte informacional e psicológico para pacientes e troca de 
informações entre profissionais até a busca por maior adesão de volun-
tários em campanhas públicas, como no caso das doações de sangue 
e medula óssea. Além disso, as redes podem ainda facilitar a coleta 
de dados referentes aos usuários, direcionando a realização de pes-
quisas e políticas públicas. Entretanto, como já citado, o público deve 
ter cautela devido à presença e à facilidade de divulgação de notícias 
falsas nas redes, o que na área da saúde pode ser bastante prejudicial. 
Nesses casos, é aconselhável a checagem da fonte das postagens e 
a participação de profissionais no gerenciamento e exposição dessas 
informações.

Portanto, nota-se que as instituições públicas devem buscar au-
mentar sua participação nas redes sociais no âmbito da saúde, a fim de 
promover políticas públicas mais eficazes e conscientizar a população 
sobre diversos temas pertinentes. Ademais, profissionais que estejam 
interessados na utilização das redes sociais podem ajudar nesse quesi-
to, trabalhando em conjunto para promoção de saúde em suas respec-
tivas especialidades.
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RESUMO
Introdução: Ao longo dos anos, a histerectomia minimamente invasi-
va (HMI) ganhou ampla aceitação como um tratamento padrão para o 
câncer cervical em estágio inicial e, apesar de requerer maior curva de 
aprendizado do que as histerectomias por via vaginal e abdominal, a 
proporção da HMI tem aumentado gradualmente por apresentar inúme-
ras vantagens, entre elas baixa perda de sangue, menor dor pós-ope-
ratória e rápida recuperação. Objetivo: Apresentar a atual evidência 
científica da cirurgia robótica e laparoscópica na ginecologia, especial-
mente no procedimento de histerectomia, de modo que seja analisa-
do as repercussões positivas das tecnologias minimamente invasivas e 
seus impactos na prevenção de agravos nos pacientes. Metodologia: 
O presente estudo é uma revisão de literatura realizada por uma pesqui-
sa através das bases de dados PubMed, SciELO e Google Acadêmico 
por meio dos descritores “Cirurgia minimamente invasiva”, “Cirurgia ro-
bótica”, “Ginecológica”, “Histerectomia” e “Laparoscopia Ginecológica”. 
Foram definidos como critérios de inclusão artigos em português, in-
glês e espanhol, publicados dos anos de 2008 a 2021. Foram excluídos 
os artigos que não continham dados suficientes para atingir o objetivo 
proposto. Desse modo, utilizou-se 12 trabalhos que apresentavam as 
diferenças entre a histerectomia convencional e a assistida por robô 
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ou laparoscópica. Revisão de literatura: Apesar dos benefícios trazi-
dos pela videocirurgia, seu crescimento vem se limitando por conta da 
complexidade de algumas cirurgias, geralmente, implicando na conver-
são para a laparotomia. Assim, os sistemas cirúrgicos robóticos foram 
introduzidos para aprimorar os adventos trazidos pela cirurgia lapa-
roscópica. Nesse sentido, a realização de uma cirurgia minimamente 
invasiva na área da ginecologia aumentou e é possível analisar suas 
repercussões positivas avaliando paramentos como tempo cirúrgico, 
em que o tempo operatório médio para a videolaparoscopia ficou entre 
62,8 a 70,1 minutos, sendo a experiência do cirurgião um dos fatores 
determinantes; perdas sanguíneas e complicações, visto que vários es-
tudos mostraram um aumento na incidência de lesões no trato urinário, 
porém a dissecção mínima aliada aos diversos avanços tecnológicos 
fazem com que as perdas sanguíneas sejam pouco consideráveis du-
rante a cirurgia videolaparoscópica e a robótica, e quando essas duas 
abordagem são comparadas, as menores taxas de complicações gas-
trointestinais, geniturinárias e de paredes são vistas na robótica, porém 
essa via apresenta maior propensão a pneumonia no pós-operatório. 
No que diz respeito a taxa de conversão, foi observado que a cada 100 
histerectomias por via laparoscópica, a taxa de conversão foi de 2,6 
pacientes, enquanto que a cada 100 histerectomia robótica, a taxa foi 
de 4 pacientes. Ressalta-se que a abordagem laparoscópica apresenta 
uma média de internação hospitalar de 1,09 e 0,9 dias, já a robótica tem 
um menor tempo de recuperação pós-operatória, de aproximadamente 
23,7 horas. Conclusão: Observa-se que o método minimamente inva-
sivo é superior em diversos aspectos quando comparado com o tradi-
cional. As principais vantagens observadas nessa revisão foram tempo 
cirúrgico menor, baixo risco de complicações, melhor pós-operatório 
e baixa taxa de conversão para laparotomia. Porém, existem desvan-
tagens que são inerentes a esses procedimentos, como o alto custo 
pelo pouco tempo de existência e o fato de ser operador dependente. 
Palavras-chave: Histerectomia; Laparoscopia; Procedimentos Cirúrgi-
cos Robóticos.
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Introdução

A histerectomia é o segundo procedimento cirúrgico mais reali-
zado em mulheres em idade reprodutiva, superada apenas pela cesá-
rea, aproximadamente 30% das mulheres realizam essa operação até 
a sexta década de vida. É uma cirurgia indicada para tratar diversas 
doenças que afetam útero como leiomiomas uterinos, prolapso de órgão 
pélvico, dor ou infecção pélvica, sangramento uterino anormal e doença 
maligna/pré-maligna (MESQUITA et al., 2021). Por mais de um século, a 
histerectomia radical, para o tratamento de câncer cervical, foi realizada 
predominantemente pela via abdominal, em que o útero é removido atra-
vés de incisão abdominal. Com a introdução da técnica laparoscópica, 
em 1992, a histerectomia laparoscópica tradicional e assistida por robô, 
ganhou ampla aceitação como um tratamento padrão para o câncer cer-
vical em estágio inicial (NITECKI et al, 2020). 

Há vários tipos de histerectomia, assim como diferentes vias de 
abordagem que pode ser utilizada, a histerectomia abdominal (laparotô-
mica), a histerectomia vaginal (útero removido pela vagina), a histerecto-
mia laparoscópica e a histerectomia assistida por robô. Entre os tipos de 
histerectomia, há a total e a subtotal, na primeira o útero e o colo do úte-
ro são removidos, enquanto que na segunda apenas o útero é removido, 
sendo que a única contraindicação absoluta para histerectomia subtotal 
é a presença de malignidade ou pré-malignidade do corpo ou do colo 
uterino. É válido ressaltar que os ovários podem ser removidos durante 
a histerectomia (DESAI et al. 2017, STOVALL, 2021). Para escolher a via 
e o tipo do procedimento, há diferentes variáveis que devem ser levadas 
em consideração, como indicação da cirurgia, estado geral do paciente 
e experiência do cirurgião assistente (MESQUITA et al., 2021; COSTA, 
2016). 

A histerectomia abdominal refere-se à remoção uterina por meio 
de uma incisão abdominal (laparotomia), enquanto que na laparoscópica 
isso é realizado através de pequenas incisões abdominais e na histerec-
tomia vaginal o útero é removido pela vagina (COSTA, 2016; STOVALL, 
2021). Ao comparar a laparoscopia convencional com a robótica, sabe-
-se que a via robótica permite movimentos mais amplos, visualização 
tridimensional, melhor ergonomia e maior precisão durante a dissecção 
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anatômica, logo essa técnica não apresenta algumas das limitações téc-
nicas da laparoscopia convencional (GOMES et al., 2017).

A histerectomia por via abdominal e laparoscópica apresentam 
complicações pós-operatórias potenciais similares, como lesão do trato 
urinário, infecção, lesão intestinal e hemorragias. A deiscência do man-
guito vaginal é uma complicação incomum na histerectomia abdominal, 
entretanto sua incidência é mais alta na laparoscopia convencional e 
assistida por robô (RASSIER, 2021). A histerectomia minimamente inva-
siva requer maior curva de aprendizado do que histerectomia vaginal ou 
abdominal, no entanto, sua a proporção tem aumentado gradualmente 
por apresentar vantagens como pouco sangramento, menor invasivida-
de, redução da dor pós-operatória, permanência hospitalar reduzida e 
rápida recuperação (FERNÁNDEZ et al., 2020).

Objetivos

Apresentar a atual evidência científica da cirurgia robótica e lapa-
roscópica na área da ginecologia, especialmente no procedimento de his-
terectomia, de forma que seja possível analisar as repercussões positivas 
das tecnologias minimamente invasivas na histerectomia e seus impactos 
na prevenção de agravos nos pacientes, a exemplo da redução das com-
plicações pós-operatórias. Para isso, foi realizada uma comparação entre 
variáveis como tempo cirúrgico, perdas sanguíneas e complicações pós-
-operatórias, taxa de conversão, tempo de internamento e custo. 

Metodologia

Trata-se de uma revisão de literatura que analisou, principalmen-
te, as diferenças entre a histerectomia laparoscópica convencional e as-
sistida por robô. Para isso, foi realizada uma pesquisa através das bases 
de dados PubMed, Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Google 
Acadêmico por meio dos descritores “Cirurgia minimamente invasiva”, 
“Cirurgia robótica”, “Ginecológica”, “Histerectomia” e “Laparoscopia gi-
necológica”. 

Após isso, foram utilizados os critérios de inclusão artigos em 
português, inglês e espanhol, publicados dos anos de 2008 a 2021, en-
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quanto que foram excluídos os artigos que não apresentavam dados 
suficientes para atingir os objetivos determinados para essa revisão.

Inicialmente foram encontrados 40 artigos, após aplicar os cri-
térios de inclusão foram excluídos 28, restando 12 estudos que foram 
submetidos à leitura completa do texto. Após isso, observou-se que to-
dos apresentavam dados suficientes para atingir o objetivo, sendo então 
utilizados para compor esse estudo.

Figura 1 - Fluxograma da Coleta de Dados da Revisão de Literatura

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

Por fim, os resultados foram apresentados de forma descritiva, 
divididos em categorias temáticas abordando: tempo operatório, perdas 
sanguíneas e complicações, taxa de conversão para técnica cirúrgica 
diferente, tempo de internamento e custo.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

A cirurgia laparoscópica começou a ser realizada no ano de 1987 
em um procedimento de colecistectomia laparoscópica, a partir disso foi 
observado os diversos benefícios do procedimento, tais como: redução 
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do trauma cirúrgico, das infecções pós-operatórias, das perdas sanguí-
neas no intraoperatório e da dor pós-operatória. Porém, seu crescimen-
to vem se limitando por conta da complexidade de algumas cirurgias, o 
que geralmente implica na conversão para a laparotomia. Dentre essas 
razões, os sistemas cirúrgicos robóticos nascem através do desejo de 
ultrapassar algumas dessas limitações, com o intuito de aprimorar os 
adventos trazidos pela cirurgia laparoscópica (MENDES, 2018). 

Nesse sentido, a realização de uma cirurgia minimamente inva-
siva na área da ginecologia aumentou desde do sistema cirúrgico foi 
aprovado pela Administração de Comidas e Remédios (FDA, do inglês, 
Food and Drug Administration) em 2005, sua principal atuação na área 
é a histerectomia (por doença benigna ou maligna), mas também pode 
ser aplicada em miomectomia, reanastomose das Trompas de Falópio e 
outros (MENDES, 2018). 

1. Tempo Cirúrgico

O tempo operatório médio para a videolaparoscopia varia entre 
62,8 a 70,1 minutos, e conforme a técnica é dominada, o tempo é dimi-
nuído até ficar quase semelhante ao relatado na cirurgia aberta. Alguns 
estudos avaliaram que são consideradas uma média de 30 histerecto-
mias realizadas por via laparoscópica para manusear a técnica com se-
gurança. É importante ressaltar que há três variáveis que podem influen-
ciar o tempo operatório nesse procedimento cirúrgico, o peso do útero, 
a experiência do cirurgião e a presença de outras doenças associadas 
(FERNANDEZ et al., 2021).

Em um estudo sobre histerectomia por via videolaparoscópica 
com duração de 4 anos, realizado no município brasileiro São Luís (Ma-
ranhão), observou-se a diminuição significativa do tempo operatório 
com o progredir do tempo, além disso a equipe cirúrgica adquiriu maior 
confiança e aumentou o número de cirurgias realizadas por mês (CAL-
DAS et al, 2017). Deimling et al. (2017) analisaram cirurgiões altamente 
experientes em histerectomia robótica e convencional, observando que 
os tempos cirúrgicos eram bastante semelhantes, sem interferência da 
via utilizada para abordagem cirúrgica, sendo demonstrado apenas a 
importância da experiência do cirurgião. 
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Payne et al. (2008) realizaram um estudo retrospectivo em que 
foi analisado o tempo operatório de 200 casos de histerectomia concluí-
dos antes e depois da implementação de um programa de robótica, as 
25 primeiras cirurgias da coorte prérobótica tiveram um tempo médio 
de 92,4 minutos, enquanto que na coorte robótica (25 últimos casos) o 
tempo cirúrgico médio foi de 78,7 minutos, ressalta-se que os tempos 
cirúrgicos da coorte robótica apresentavam maior experiência. 

2. Perda Sanguíneas e Complicações 

Em relação às complicações observadas no método laparoscópico, 
sua taxa aumenta conforme a complexidade da cirurgia evolui, sendo que 
vários estudos da revisão mostraram aumento na incidência de lesões do 
trato urinário na histerectomia realizada por essa via. De todos os casos 
com complicações, 66% representaram lesões do trato urinário. Outros es-
tudos indicaram a incidência de fístulas vesicovaginais em 2,2 pacientes a 
cada 1.000 após a histerectomia videolaparoscópica (FERNANDEZ et al., 
2021). Caldas et al. (2017) relatam que o número de complicações está dire-
tamente ligado à habilidade do cirurgião, e a respeito disso, é estimado que 
a morbidade diminua consideravelmente após aproximadamente 50 pro-
cedimentos laparoscópicos de histerectomia total realizados pelo cirurgião.

No que diz respeito a complicações menores por via videolapa-
roscópica, foram consideradas a ocorrência de laceração iatrogênica 
da serosa do cólon sigmóide, com sutura imediata, consoante a isso, 
alguns autores consideram como intercorrências esperadas. A taxa 
de complicações menores descrita é aceitável, em uma série de 108 
histerectomias por técnica videolaparoscópica a taxa de complicações 
menores foi 17,6%. A dissecção mínima, aliada aos diversos avanços 
tecnológicos para garantir uma hemostasia intra-operatória, fazem com 
que as perdas sanguíneas sejam pouco consideráveis durante a cirurgia 
videolaparoscópica e robótica (CALDAS et al, 2017). 

Segundo Gutierrez et al. (2015), ao comparar a via laparoscópica 
com a robótica, as menores taxas de complicações são vistas no gru-
po robótico, ao avaliar as gastrointestinais, geniturinárias e de paredes. 
Entretanto, quando compara essa técnica com a laparoscopia conven-
cional, pacientes submetidos à histerectomia por via robótica foram mais 
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propensos, no seu estudo, a desenvolver pneumonia no pós-operató-
rio, sendo sugerido como fator contribuinte a posição de Trendelenburg 
acentuada, que facilitaria edema e atelectasias. 

3. Taxa de conversão 

Nos estudos analisados por Fernandez et al. (2021), a cada 100 
histerectomias por via videolaparoscópica, houve necessidade de con-
versão para laparatomia de 2,6 casos. Alguns fatores podem influenciar 
para evitar a conversão do tipo de cirurgia, entre eles a utilização de ins-
trumentais adequados, a dissecção adequada durante a realização da 
técnica e a correta seleção dos pacientes para o método laparoscópico 
(FERNANDEZ et al., 2021). 

De acordo com o estudo retrospectivo de Payne et al. (2008), a 
taxa de conversão intraoperatória foi significativa tanto na coorte pré-
robótica quanto na robótica, sendo que no último as conversões ne-
cessárias para laparotomia foram resultado das dimensões elevadas do 
útero impossibilitando a cirurgia assistida por robótica, com a exceção 
de um caso que foi devido a lesão vesical. Nesse sentido, dentre os 100 
pacientes observados na histerectomia robótica somente 4 pacientes 
foram convertidos a laparotomia. 

Gutierrez et al. (2015) observaram que as taxas de conversão da 
cirurgia minimamente invasiva para laparotomia diminuem progressiva-
mente após 75 cirurgias por técnica robótica. Isto está relacionado com 
a curva de aprendizado e um maior domínio da técnica pelo cirurgião.

4. Tempo de internação hospitalar

Em relação ao método videolaparoscópico, os pacientes opera-
dos por esta técnica têm uma média de internação de 1,09 e 0,9 dias 
e podem retornar às atividades do cotidiano rapidamente (CALDAS et 
al., 2017). Os estudos mostraram que cirurgias realizadas a partir do 
método robótico apresentam um menor tempo de recuperação pós-ope-
ratória em relação a todas outras vias, de aproximadamente 23,7 horas.

Gutierrez et al. (2015) avaliaram o tempo de recuperação pós-
-operatória e a dor nas primeiras 24 horas após o procedimento ci-
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rúrgico, entre as diferentes vias da histerectomia (abdominal, vaginal, 
laparoscópica e robótica), sendo observado que pacientes submetidos 
à histerectomia robótica apresentavam menor tempo de recuperação 
pós-operatória e pontuações menores no escore de dor no período de 
internamento. 
 
5. Custo

Os custos médios por paciente, considerando custos de equipa-
mentos e tempo de sala, somados aos custos indiretos (sala de recu-
peração, internação e custo da equipe) e aos custos do paciente foram 
de U$ 38.312 dólares para a cirurgia laparoscópica e U$ 49.526 dólares 
para a cirurgia robótica (GUTIERREZ et al., 2015).

Considerações Finais

 Diante do que foi exposto, conclui-se que a histerectomia mini-
mamente invasiva se apresenta superior quando comparada a aborda-
gens mais tradicionais. Dentre as suas principais vantagens, destaca-se 
menor tempo cirúrgico e de internação hospitalar, taxa de complicações 
dentro dos parâmetros aceitáveis associada a um menor risco de perda 
sanguínea considerável, bem como uma baixa taxa de conversão para 
laparotomia. Tal sobreposição, no entanto, depende da experiência do 
cirurgião em relação à respectiva abordagem, e evidencia-se à medida 
que a curva de aprendizado progride. 

Apesar da videocirurgia e da cirurgia robótica constituírem méto-
dos eficazes que trouxeram melhorias inegáveis ao tratamento do pa-
ciente, elas apresentam desvantagens inerentes, como o alto custo e o 
fator operador-dependente. O método assistido por robô, precisamente, 
trata-se de uma tecnologia mais recente e promissora. Nesse sentido, 
cabe ressaltar a necessidade de mais estudos clínicos e comparativos 
que avaliem melhor o impacto da tecnologia na recuperação e satisfa-
ção do paciente.
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RESUMO
Introdução: Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de 
condições que levam a prejuízos pessoais, sociais, acadêmicos ou profi s-
sionais. O projeto de extensão Ação Pró-TEA é uma iniciativa da Faculda-
de de Ciências da Saúde (FACS) da Universidade do Estado do Rio Gran-
de do Norte (UERN), o qual visa discutir o Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) através de rodas de conversa, de forma a estimular o diagnóstico, 
bem como a intervenção precoce. A ampliação da atuação do Ação Pró-
-TEA visa disseminar informações verídicas e muitas vezes desconhe-
cidas envolvendo o TEA, da mesma forma, contribui com o combate às 
fake news, que é um problema bastante frequente envolvendo diversas 
condições de saúde. Objetivos: O presente trabalho objetiva discutir a 
participação do projeto de extensão Ação Pró-TEA no evento ocorrido na 
Faculdade Católica do Rio Grande do Norte - FCRN intitulado “Católica 
em ação - Dia D”, dando enfoque a contribuição do projeto no que tange 
à estimulação do diagnóstico precoce do TEA. Relato de Experiência: A 
ação contou com a participação da neuropediatra e coordenadora do Ação 
Pró-TEA, bem como 3 alunas extensionistas. A atividade ocorreu nas de-
pendências da FCRN, utilizando 3 banners contendo fl uxos, ferramentas 
e informações relevantes acerca do diagnóstico e intervenção precoces, 
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sendo o primeiro sobre sinais precoces, o segundo sobre o M-CHAT-R e 
o terceiro sobre o fluxo de assistência do TEA. De forma complementar, 
também foi apresentado o checklist CDC milestones, que pode atuar con-
tribuindo com a vigilância do desenvolvimento da criança com suspeita de 
TEA. Discussão: O momento corroborou com a construção de vínculos 
entre o projeto e a população, constituídos pela retirada de dúvidas, orien-
tações realizadas pelos extensionistas e apoio, bem como pelo direcio-
namento ofertado pela neuropediatra. A respectiva atividade possibilitou 
a disseminação dos aspectos do diagnóstico e intervenção precoces do 
TEA e agiu de modo a ultrapassar os muros da universidade intervindo na 
sociedade com responsabilidade e embasamento científico. A ação não 
atingiu somente os familiares e pacientes presentes, mas também pedia-
tras que não tinham um conhecimento estabelecido acerca dos métodos 
utilizados na triagem das crianças com suspeita de TEA. De modo geral, 
a atividade tornou possível o engajamento com outra instituição de ensi-
no, outros profissionais e um público diferente do que costuma participar 
das rodas de conversa da FACS, configurando a relevância do projeto 
e a magnitude da sua atuação e contribuição. Conclusão: De acordo 
com a discussão realizada, pode-se dizer que a atividade representou 
uma importante ferramenta de disseminação de conhecimento sobre 
TEA, não só para os familiares presentes, mas para o público em geral, 
incluindo os pediatras. O material exposto e a metodologia utilizada atua-
ram como convite a essa vertente de conhecimento, colaborando com o 
estímulo e conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce. 
Palavras-chave: Estudantes; Medicina; Transtorno do Espectro Autista.

Introdução

 Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de con-
dições que acarretam prejuízos pessoais, sociais, acadêmicos ou pro-
fissionais. Esses acometimentos podem variar desde limitações muito 
específicas na aprendizagem ou no controle de funções executivas até 
prejuízos globais em habilidades sociais ou inteligência. O Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) é diagnosticado quando os déficits característi-
cos de comunicação social são acompanhados por interesses restritos 
e repetitivos ou estereotipados (DSM-V, 2014).
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 O projeto de extensão Ação Pró-TEA é uma iniciativa da Facul-
dade de Ciências da Saúde (FACS) da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), o qual visa discutir o TEA através de rodas 
de conversa, de forma a estimular o diagnóstico, bem como a interven-
ção precoce. Esses momentos são prestigiados por profissionais capa-
citados e experientes, que de forma voluntária explanam sobre como 
lidar com o transtorno da melhor forma possível, levando em conta a 
estimulação das potencialidades da criança com TEA e a qualidade de 
vida dos cuidadores. O projeto atua corroborando com o suporte e aco-
lhimento dessas famílias, incentivando e sanando dúvidas quanto aos 
desafios de lidar com o transtorno diariamente. 

 De acordo com Ellias (2019), é importante também educar e 
estimular a população acadêmica para a importância desse estudo na 
graduação, visando o reconhecimento e intervenção precoces do TEA 
infantil. Os discentes de medicina devem ser familiarizados e engajados 
nas ações que envolvam o tema, como forma de capacitação e amadu-
recimento, visto que em algum momento da vida profissional irão lidar 
com um paciente com TEA. 

 As ações de extensão têm se mostrado extremamente válidas 
no próprio âmbito acadêmico, visto que as atividades desempenhadas 
atuam como ferramenta de estimulação quanto ao estudo do tema na 
universidade. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças – CDC (CDC, 2020), mais crianças nascidas em 2012 (1,02%) 
receberam um diagnóstico de TEA aos 4 anos de idade se comparadas 
com as nascidas em 2008 (0,83%). Isso reflete que mais pessoas estão 
sendo diagnosticadas com TEA aos 4 anos. Levando em conta essa 
informação, pode-se afirmar a importância e necessidade de um maior 
conhecimento e atualização por parte da população discente, de forma 
a prestar um atendimento inicial adequado a esses futuros pacientes.

 Compreender a evolução dos critérios diagnósticos para pro-
mover o desenvolvimento da avaliação clínica no que diz respeito à 
construção de algoritmos cada vez mais apurados e consistentes, atua 
potencializando a antecipação do diagnóstico e auxilia em um melhor 
prognóstico (FERNANDES, 2020).

 A ampliação da atuação do Ação Pró-TEA visa disseminar infor-
mações verídicas e muitas vezes desconhecidas envolvendo o TEA, da 
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mesma forma, contribui com o combate às fake news, que é um proble-
ma bastante frequente envolvendo diversas condições de saúde. Desse 
modo, pode-se dizer que o trabalho realizado se comporta como uma 
devolutiva, afirmando o papel social da universidade. 

Objetivos

 O presente trabalho objetiva discutir a participação do projeto 
de extensão Ação Pró-TEA no evento ocorrido na Faculdade Católica 
do Rio Grande do Norte - FCRN intitulado “Católica em ação - Dia D”, 
dando enfoque a contribuição do projeto no que tange à estimulação do 
diagnóstico precoce do TEA.

Relato de Experiência

 A ação contou com a participação da neuropediatra e coordena-
dora do Ação Pró-TEA, bem como 3 alunas extensionistas. A atividade 
ocorreu nas dependências da FCRN, onde haviam disponíveis atendi-
mentos médicos de diversas especialidades oferecidos à população da 
cidade, dentre eles o serviço de pediatria. 

 Visando ilustrar de forma dinâmica os aspectos do TEA, foram 
confeccionados 3 banners contendo fluxos, ferramentas e informações 
relevantes acerca do diagnóstico e intervenção precoces. O material foi 
exposto na sala de espera estrategicamente, visando instigar e aproxi-
mar a população da temática proposta. 

 Através do banner referente aos sinais precoces (figura 1), foram 
abordadas de forma prática as principais características dignas de aten-
ção quando estamos diante de uma suspeita de TEA, como as particu-
laridades do transtorno, os métodos diagnósticos e trouxe informações 
que objetivaram desmistificar algumas fake news, como o atraso na fala, 
que não está presente em todos os casos. Além disso, frisa a ferramen-
ta CDC milestones como um importante instrumento na investigação de 
atrasos no desenvolvimento. 

 O M-CHAT-R (figura 2) também foi uma ferramenta utilizada na 
ação. Este questionário é utilizado na triagem dos pacientes e é com-
posto por 20 perguntas que visam avaliar o risco (baixo, médio ou alto) 
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de TEA. O instrumento foi apresentado aos pediatras, bem como aos 
familiares presentes. Como forma de estimular sua aplicação nos se-
tores de saúde, foi frisada a relevância da sua utilização por parte dos 
pediatras, psiquiatras ou até mesmo médicos generalistas capacitados, 
não estando restrito apenas aos neuropediatras. 

 Objetivando orientar da melhor forma a linha de cuidado ao pa-
ciente com TEA, foi exposto um terceiro banner de forma esquemática 
e ilustrativa, o qual guia e orienta o fluxo de assistência (figura 3), tendo 
como base os dados do M-CHAT-R, da caderneta de vacinação e do 
CDC milestones. De forma a complementar as orientações, também foi 
apresentado um checklist pertencente ao CDC (figura 4), que pode atuar 
contribuindo com a vigilância do desenvolvimento da criança com sus-
peita de TEA.
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Figura 1 - Banner dos Sinais Precoces do TEA

Fonte: Autoria do projeto
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Figura 2 - M-CHAT-R Questionário de Triagem do TEA

Fonte: Autoria do projeto
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Figura 3 - Banner da Linha de Cuidado Seguida na Suspeita do TEA

Fonte: Autoria do projeto
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Figura 4 - Checklist CDC Milestones 

Fonte: CDC
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Desenvolvimento

Discussão

O momento corroborou com a construção de vínculos entre o 
projeto e a população, constituídos pela retirada de dúvidas, orientações 
realizadas pelos extensionistas e apoio, bem como pelo direcionamento 
ofertado pela neuropediatra. A respectiva atividade possibilitou a disse-
minação dos aspectos do diagnóstico e intervenção precoces do TEA 
e agiu de modo a ultrapassar os muros da universidade intervindo na 
sociedade com responsabilidade e embasamento científico. A atividade 
de extensão viabiliza ao discente modular de forma mais efetiva seu 
estudo, redimensionando a relevância de determinados conteúdos curri-
culares, adquirindo experiências práticas que os hospitais universitários 
não proporcionam (MALHEIROS, 1998).

De acordo com PORTOLESE (2017), considerando a alta taxa de 
prevalência de TEA segundo os estudos nacionais e internacionais, con-
clui-se que o número de instituições de assistência para essas pessoas 
e suas famílias é insuficiente, além de estarem distribuídas irregular-
mente ao redor do país, com predomínio nas zonas mais privilegiadas.

A ação não atingiu somente os familiares e pacientes presentes, mas 
também pediatras que não tinham um conhecimento estabelecido acerca 
dos métodos utilizados na triagem das crianças com suspeita de TEA. Des-
sa forma, os profissionais foram instruídos a se atualizarem quanto a esses 
instrumentos a fim de prestarem um atendimento inicial satisfatório.

Soma-se ao cenário da família da criança com TEA, o fato de 
conviverem com profissionais de saúde que não confirmam o diagnósti-
co da criança, impondo a ela interações duais. Além disso, há contras-
senso em definir e fechar o diagnóstico do TEA entre esses médicos, 
gerando dúvidas e incertezas em relação à eficiência do tratamento 
ofertado (MAPELLI, 2018). Os profissionais devem ser capacitados para 
fornecer aconselhamento aos pais e gerenciamento inicial de possíveis 
acometimentos (HYMAN, 2020).

Os pacientes com TEA apresentam necessidades individualiza-
das, que estão em consonância com a sua funcionalidade, sua dinâmi-
ca familiar e a quantidade de recursos oferecidos pela comunidade e, 
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portanto, necessitam de uma abordagem terapêutica personalizada que 
permita o estabelecimento de um plano singular de intervenção. Dito 
isso, no que se refere aos profissionais de saúde, são cruciais sensibili-
zações permanentes, preparação e atualização acerca do tema (ARAÚ-
JO, 2019).

De modo geral, a atividade tornou possível o engajamento com 
outra instituição de ensino, outros profissionais e um público diferente do 
que costuma participar das rodas de conversa da FACS, configurando a 
relevância do projeto e a magnitude da sua atuação e contribuição. Da 
mesma forma, o Ação Pró-TEA trabalha em prol da desconstrução de 
estereótipos envolvendo o transtorno e através dos banners expostos, 
foi possível ampliar esse olhar do público presente para a busca de in-
formações verídicas.

Considerações Finais

 Conhecer o TEA não influencia somente no manejo do transtor-
no em si, mas durante uma doença aguda, os profissionais de saúde 
geralmente enfrentam um grande desafio no atendimento dos pacientes 
com TEA devido às suas singularidades. Dito isso, é crucial que eles 
busquem conhecimento e atualização acerca da temática, visando um 
atendimento integral, considerando também as demais necessidades 
que vão além do transtorno (AUSTRÍACO, 2019).

 De acordo com a discussão realizada, pode-se dizer que a ati-
vidade representou uma importante ferramenta de disseminação de co-
nhecimento sobre TEA, não só para os familiares presentes, mas para 
o público em geral, incluindo os pediatras. O material exposto e a meto-
dologia utilizada atuou como convite a essa vertente de conhecimento, 
colaborando com o estímulo e conscientização sobre a importância do 
diagnóstico precoce.

 Dessa forma, este relato objetivou constatar a força e dever da 
universidade para com a ampliação das suas intervenções, contribuindo 
para a melhoria da assistência médica e conscientização do público em 
geral. Da mesma forma, atua como moderador do conhecimento cien-
tífico, auxiliando na educação sobre TEA e no rompimento de estigmas 
que ainda permeiam o transtorno.
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RESUMO
Introdução: A Telemedicina é o uso de tecnologias como intermediação 
para a realização de tratamentos médicos que o paciente necessita. Esta 
modalidade entrou em grande discussão com a pandemia de Covid-19 e 
com a necessidade de distanciamento social. A Telemedicina como um 
importante dispositivo no combate aos novos desafi os que a vida mo-
derna impoem como a distancia. O avanço desta campo é consideravel 
nos ultimos quatro anos. Há várias pesquisas na academia sobre o tema 
que visam melhorar a efi ciencia deste serviço que contem suas especifi -
cidades.  Objetivo: Elucidar os principais aspectos da Telemedicina nos 
dias atuais demonstrando seus desafi os. Outros objetivos são demons-
trar as aplicações médicas da Telemedicina, observar as aplicações da 
Telemedicina no Brasil e conceituar a telemedicina. Metodologia: Con-
siste em uma pesquisa bibliográfi cade abordagem revisional por meio 
de levantamento bibliográfi co realizado nos sites de busca de artigos 
indexados SciELO, MEDLINE, Google acadêmico além de sites gover-
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namentais, e demais instrumentos de pesquisa. Revisão de literatura: 
Academicamente que a Telemedicina é o uso da tecnologia visando a 
facilitação do trabalho médico e do atendimento do paciente. Há outros 
segmentos que surgiram com o avanço da tecnologia como o Telecare, 
que se trata do cuidado médico que visa o atendimento de idosos ou 
pessoas com deficiencia que não pdoem se locomover tão facilmente. O 
avanço desta campo é consideravel nos últimos quatro anos. Há várias 
pesquisas na academia sobre o tema que visam melhorar a eficiência 
deste serviço que contem suas especificidades. Os investimentos do 
governo Federal tambem auxiliam no acesso mais democrático. Um dos 
principais desafios que hoje propiciaram o avanço do uso desta mo-
dalidade é o crescente avanço da população. A população idosa mui-
tas vezes não consegue sair de casa com a mesma facilidade que os 
adultos para procurar ajuda. Muitos estão impossibilitados de andar e 
o deslocamento se torna deficitário. A medida que o aprimoramento da 
Telemedicina acontece, ele auxilia no atendimento desta população. Ou-
tro desafio enfrentado pelo setor é as pressões constantes pelo controle 
dos gastos públicos. Há uma crescente demanda por serviços de saú-
de, que vêm criando condições favoráveis à telemedicina. Já que este 
serviço não conta com gastos em manutenção de consultórios ou des-
locamentos dos médicos. Conclusão: Embora a improtânca da Tele-
medicina seja imensuravel, principalmente para o momento pandemico 
que acomete o globo, é necessário atentar aos conceitos éticos. O uso 
correto da Telemedicina se mostrou benefica neste artigo por diversos 
pontos. O paciente deve confiar no médico que esta se consultando de 
forma online. É obrigação moral do médico de informar o paciente que 
este modo de atendimeto pode não ser o ideial. O médico só pode rea-
lizar a Telemedicina se tiver certeza de que esta é a melhor opção para 
o tratamento do paciente.
Palavras-chave: Telemedicina, Ética, Videoconferência. 

Introdução

Telemedicina é o uso das novas tecnologias nos tratamentos mé-
dicos que o paciente necessita. A forma de utilização depende e vária 
de acordo com o tratamento da doença, mas se estabeleceu um con-
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senso que diz que telemedicina é o uso das tecnologias da informação 
que visa ofertar serviços medicos a longa distancia.

Se tratando de meios tecnologicos, várias questões interpassam 
este ramo, que vem crescendo nos ultimos anos devido aos avanços 
tecnologicos, tais como a ética envolvida no trabalho médico, a comuni-
cação entre paciencia e médico, as mudanças nos sintomas e a realida-
de da população brasileira (LOPES, 2016).

O acesso as tecnologias não é totalitário em todos os estados 
do Brasil. Os equipamentos utilizados na Telemedicina utilizam princi-
palmente a internet, desta forma o serviço necessita ser ofertado com 
qualidade para aqueles que necessitam utiliza-lo (MALDONADO; MAR-
QUES; CRUZ, 2016).

Porém, tem-se a Telemedicina como um importante dispositivo 
no combate aos novos desafios que a vida moderna impoem como a 
distancia. O avanço desta campo é consideravel nos ultimos quatro 
anos. Há várias pesquisas na academia sobre o tema que visam me-
lhorar a eficiencia deste serviço que contem suas especificidades. Os 
investimentos do governo Federal tambem auxiliam no acesso mais de-
mocrático. Tem-se a aplicação da Telemedicina, além do campo clinico, 
para o campo de estudos onde academicos podem acompanhar a longa 
distancia cirurgias e demais assuntos ligados, ou seja também é um 
avanço para os academicos de medicina (URTIGA; LOUZADA; COSTA, 
2004).

Com as novas tecnologias, diferentes áreas, incluindo a área mé-
dica, vem passando por transformações em suas práticas. Estas trans-
formações visam melhorar a aplicação e o trabalho dos profissionais. 
O interesse que se tem pelo campo se deve a possibilidade de atender 
grupos que estão localizados em lugares remotos e distantes onde há 
uma falta crônica de médicos que não podem atender a população local 
e o deslocamento se torna dificil como por exemplo populações ribeiri-
nhas na Amazonia (LIMA, et al., 2007).

Desta forma, propoem se este artigo para elucidar todos os as-
pectos em voga da Telemedicina, que esta despontando como uma 
nova possibilidade, principalmente por conta do atendimento a distancia 
proporcionado pela Covid-19.



179

Objetivos

O objetivo deste trabalho consiste em elucidar os principais as-
pectos da Telemedicina nos dias atuais demonstrando seus desafios. 
Para isso, os objetivos especificos compõe-se de: a) Conceituar a tele-
medicina; b) Observar as aplicações da Telemedicina no território brasi-
leiro; c) Demonstrar as aplicações médicas da telemedicina. 

Metodologia

Como metodologia, o estudo se mostra uma pesquisa bibliográ-
fica a partir do momento que reune diversos autores conceituados na 
área. que consiste em uma análise qualitativa descritiva, de abordagem 
revisional por meio de levantamento bibliográfico foi realizado nos sites 
de busca de artigos indexados SciELO, MEDLINE, Google acadêmico 
além de sites governamentais, e demais instrumentos de pesquisa.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

Como já dito, há várias definições para o que vem a ser Teleme-
dicina. O campo esta em desenvolvimento desde 1960 e desde então 
ocorre um aprimoramento nos significados. Porém, concorda-se aca-
demicamente que a Telemedicina é o uso da tecnologia visando a fa-
cilitação do trabalho médico e do atendimento do paciente. Há outros 
segmentos que surgiram com o avanço da tecnologia como o Telecare, 
que se trata do cuidado médico que visa o atendimento de idosos ou 
pessoas com deficiencia que não pdoem se locomover tão facilmente. 
Há tambem o e-Health é um termo que surge em 1999 e que significa 
cuidados da saúde por meios digitais. Já o Teleheath é o termo em in-
gles para Telesaúde (MALDONADO; MARQUES; CRUZ, 2016). 

Atualmente a Telemedicina tem sua expansão consolidada prin-
cipalmente nos países desenvolvidos onde os diagnosticos já são roti-
neiramente oferecidos aqueles que necessitam. Porém, embora tenha 
surgido em 1960, a Telemedicina ainda está despontando na medicina. 
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Somente no último século é que as tecnologias foram aprimoradas o 
suficiente para que se possibilitasse esse diagnostico feito desta forma. 
Ainda há as questões que interpassam o ramo como a ética médica, os 
equipamentos que serão utilizados, a cultura que se tem da aplicação 
médica e a regulação das leis. 

Um dos principais desafios que hoje propiciaram o avanço do uso 
desta modalidade é o crescente avanço da população. A população ido-
sa muitas vezes não consegue sair de casa com a mesma facilidade que 
os adultos para procurar ajuda. Muitos estão impossibilitados de andar 
e o deslocamento se torna deficitário. A medida que o aprimoramento 
da Telemedicina acontece, ele auxilia no atendimento desta população. 

Outro desafio enfrentado pelo setor é as pressões constantes 
pelo controle dos gastos públicos. Há uma crescente demanda por ser-
viços de saúde, que vêm criando condições favoráveis à telemedicina 
(CONRATH, et at., 1983).Já que este serviço não conta com gastos em 
manutenção de consultórios ou deslocamentos dos médicos. 

Antes de se falar propriamente da Telemedicina, vale a pena ve-
rificar o conceito da Informática em Sáude. A Informática em Saúde ou 
Informática Médica é um campo de rápido desenvolvimento científico 
que lida com armazenamento, recuperação e uso da informação, dados 
e conhecimentos biomédicos para a resolução de problemas e tomadas 
de decisão (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005).

Tem-se a impressão de que a Telemedicina é um recurso novo, 
que surgiu no último século, mas sua origem remonta o periodo da 
Guerra Fria onde vários campos tiveram uma emergencia rápida como 
o aeroespacial, a área médica e a alimentar. Era necessário prestar as-
sistencia médica aos astronautas que estavam no espaço, desta forma, 
foram criados dispositivos de videoconferencia em que era possivel o 
contato entre médicos e astronautas a longa distancia. 

Há diferentes conceitos para Telemedicina. Ela pode ser vista 
como o o uso da tecnologia de telecomunicações para auxiliar na disse-
minação da assistência à saúde (CFM, 2002). 

Telemedicina tambem pode ser vista como a oferta de serviços 
ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em que a distância ou o 
tempo é um fator crítico sendo tais serviços providos por profissionais 
da área de saúde, usando tecnologias de informação e de comunicação 
para o intercâmbio de informações (WEN, 2008).
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Já para o CFM a Telemedicina é o exercício da Medicina através 
da utilizacão de metodologias interativas de comunicacão audiovisual e 
de dados, com o objetivo de assistência, educacão e pesquisa em Saú-
de (SILVA, 2012).

Desde seu surgimento, vários dispositivos tecnologicos de gran-
de utilidade foram incluidos nos processos de tratamentos dos pacien-
tes. Os atendimentos presenciais hoje podem ser complemtados por 
atendimentos onlines a medida que o paciente necessitar de acomp-
nhamento, evitando assim o transtorno de sair de casa em meio a uma 
pandemia global, por exemplo. 

Especialistas dizem que  para a Telemedicina se desenvolver em 
sua totalidade é necessário que o campo a veja como uma exensão 
das prática sjá convencionadas pelos médicos como o atendmento, o 
cuidado e  acompanhamento. A telemedicina seria apenas um recurso 
que pode ser utilizado e não uma nova especie de tratamento ou cura. 

Como visto nesta sessão, a telemedicina tem vários significados. 
Este sistema engloba uma assistencia médica remota que pode chegar 
aos mais distantes dos lares. Porém, vimos também que conforme as tec-
nologias vão progredindo o significado da palavra abrange mais aspectos 
da prática. A tecnologia esta em constante evolução, por isto há esta mo-
dificação no campo de estudo (MALDONADO; MARQUES; CRUZ, 2016).

No Brasil o uso da Telemedicina se mostra eficaz a medida que 
seu grande território é povoado de forma desigual, fazendo com que 
haja muitas cidades distantes de grandes centros e com um atendimento 
médico deficitário. Um dos aspectos mais vantajosos é possibilitar uma 
melhor assistencia a população localizada em locais de dificil acesso, 
também como formar novos médicos a distância, bem como pesquisas 
na área médica que podem ser feitas a longa distancia. Também a ques-
tão do diagnostico e o tempo. Uma consulta marcada para 15 dias, com 
a necessidade de uma viagem de três dias, pode ser feita sem a neces-
sidade da viagem, logo será mais facil remarca-la. Porém é necessário 
um investimento neste ramo no Brasil já que á area é relativamente nova 
e os aparelhos não são baratos. 

O Ministério da Saúde em 2006 criou a Comissão Permanente 
de Telessaúde e o Comitê Executivo de Telessaúde com o objetivo de 
promover o Programa Nacional de Telessaúde, datada de 2007. A porta-
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ria 35º/2007 fundou núcleos de Telessaúde nas principais universidades 
do páis com o objetivo de pesquisar e impulsionar o tema. Neste periodo 
foram implantados 100 núcleos de telesaúde em todo o território nacio-
nal. Em 2011, por meio da Portaria 2.546/2011, o Ministério da Saúde 
amplia o Programa incluindo as Secretarias SGTES/SAS do Ministério 
da Saúde na tomada de decisões do projeto. Com esta mudança, o pro-
grama passa a vigorar em todos os estados brasileiros. A manutenção 
de todas estas ações demonstra a necessidade de se prosseguir com 
as linhas de pesquisa que levam ao aprimoramento e à expansão da 
Telemedicina no Brasil (MALDONADO; MARQUES; CRUZ, 2016). 

A telessaúde surge no país no final dos anos oitenta (LIMA, et 
al., 2007).Naquele momento e ainda hoje há uma necessidade de incluir 
a população em uma reforma digital. Atualmente ainda existem popu-
lações e cidades inteiras sem acesso a internet que não sabem utilizar 
ferramentas simples como celulares via satelite. 

Os indicadores propiciados pela Telemedicina mostram que há 
problemas na saúde da população que são cronicos e que serão resol-
vidos somente com políticas públicas dos governos locais. É necessário 
também um cuidado especial com a conexão que chegam a estes locais 
distantes. A atenção a conexão deve ser feita especialmente pelos seto-
res públicos de educação e saúde. A conexão dos centros de pesquisa 
e Hus com redes de alta velocidade há uma ampliação da “competên-
cia” digital das equipes e a otimizaçãodo uso da infraestrutura instalada 
(SABBATINI, 1988).

A Telemedicina só foi permitida no Brasil a partir de 2002 com 
uma resolução da CFM que autorizava o uso da telemedicina entre mé-
dicos, conhecida na época como teleinterconsultas. Também autorizou 
visando o uso para a assistência, a educação e a pesquisa. 

Há várias modalidades de telemedicina como já dito neste artigo. 
A principal delas é o uso de videoconferencias em tempo real que per-
mitem o contato entre o médico e o paciente de forma sincrona através 
de imagens e sons. 

As videoconferências surgem nos anos 60. Atualmente elas pos-
sibilitam o contato entre pontos remotos do globo com qualidade e sin-
cronia apenas com dois computadores que contenham áudio e video. Até 
os laptops mais simples atualmente já vem com webcams integradas. 
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Hoje existem equipamentos próprios para se realizar as video-
conferencias médicas. O sistema de gerenciamento das máquinas in-
cluem video e áudio de alta qualidade, conectados a uma rede médica 
que é utilizada para este fim. Já em pequenos hospitais onde isto não é 
possivel devido ao auto custo, é utilizado a conexão normal de internet, 
a qual o plano de banda larga influência na qualidade da conexão. 

As velocidades de conexão neste caso são as princpiais vilás. 
As velocidades mais altas propiciam uma qualidade maior nas video-
conferências. Especialistas dizem que 384 kbps é, de fato, a velocidade 
mínima para muitas videoconferências (LIMA, et al., 2007).

Em resumo, as videoconferências utilizam as novas tecnologias 
de comunicacão e propiciam aos profissionais de Saúde compartilhar 
programas e dialogar por meio de chat com os pacientes. 

Há várias aplicações para a Telemedicina tais como na radiologia 
e na patologia. Estas são as duas áreas que mais se utiliza a Telemedici-
na atualmente. Os radiologistas e patologistas, em sua razão de ser, não 
interagem tanto com os pacientes desde antes do surgimento destas 
tecnologias, trabalhando apenas com o diagnóstico através de imagens. 
Desta forma, a prática da Telemedicina não difere ou altera a forma com 
que estes profissionais estão habituados a trabalhar (URTIGA; LOUZA-
DA; COSTA, 2004).

As áreas geográficas  em que a Telemedica é mais comumente 
aplicada são: as áreas remotas como zonas rurais e de difícil acesso, 
em ambientes militares, estabelecimento prisionais e até para astronau-
tas localizados no espaço sideral. 

Já nas suas aplicações podem ser realizadas a Teleconsultoria 
que se trata de uma consulta com o intermédio de meios de comunica-
ção com internet. Outra possibilidade é o pedido de segunda opinião. 
A segunda opinião já é utilizada na medicina há muitos anos e consiste 
no pedido de avaliação de outro medico em relação ao paciente para 
esclarecer dúvidas. Agora a segunda opinião pode ser feita utilizando da 
videoconferencia.O Teldiagnóstico consiste em emitir laudos ou avaliar 
exames via videoconferencia.Já o Telemonitoramento visa acompanhar 
as condições do paciente a longo prazo. 

A Telecirurgia é a utilização de nanos robôs para a operação de 
um paciente. A Teleducação, que foi muito utilizada durante a pandemia 
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de Covid-19, é a educação passada aos academicos de medicina. Com 
a Telemedicina também é possivel fazer prontuarios de pacientes e uma 
unificação de banco de dados de diferentes hospitais. 

A Telemedicina economiza dinheiro e tempo. O paciente pode 
contatar seu médico instantaneamente, desde que os dois tenham co-
nexão com a internet. A interação instantânea entre médico e paciente, 
melhor conforto, segurança e satisfação com custo mais baixos (LO-
PES, 2016) são algumas vantagens da Telemedicina.

Considerações Finais

A telemedicina é um dispositivo que enfrenta alguns desafios que 
surgem no Brasil no Sistema Único de Saúde. O objetivo deste artigo 
foielucidar os principais aspectos da Telemedicina nos dias atuais de-
monstrando seus desafios. 

Nos dias atuais há uma crescente utilização da Telemedicina de-
vido a pandemia de Covid-19. Desde 2006, o Ministério da Saúde vem 
investindo neste campo juntamente de Institutos e Universidades o que 
possibilita um avanço nesta área. Os desafios em que a Telemedicina 
auxilia são a quebra das distâncias e algumas falhas no sistema de co-
bertura do Sistema ùnico de Saúde. 

Este artigo também com objetivos especificos. O primeiro deles 
foi conceituar a telemedicina. Leu-se no artigo que o conceito de teleme-
dicina ainda não é um consenso entre os pesquisadores da área. Mas 
pode-se dizer que Telemedicina é o uso de tecnologias da comunicação 
no tratamento de pacientes. Neste artigo também foram observadas as 
aplicações da Telemedicina no território brasileiro. 

Devido a sua extensão, o território brasileiro apresenta um desa-
fio em grandes campos como na saúde, na distribuição de água e luz e 
internet. A Telemedicina surge como um dispositivo positivo no combate 
as distâncias regionais e não deixa que populações fiquem desampara-
das. A aplicação da telemedicina pode ser em áreas rurais, na área mili-
tar e até no espaço sideral. Podem ser realizados diagnosticos, cirurgias 
e aplicação de prontuarios onlines. Enfim, tem-se uma gama variada de 
aplicações e funcionalidades. Concluindo então o ultimo objetivo especi-
fico que era demonstrar as aplicações médicas da telemedicina. 
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Há ainda desafios para a disseminação da Telemedicina no Bra-
sil. Um deles se refere a conexão da população com internet. A video-
conferencia necessita ser de alta qualidade para que o médico consiga 
ouvir e ver o paciente, diminuindo mais o distanciamento propiciado pela 
máquina como intermediario, mas em alguns locais do território brasilei-
ro esta conexão é fraca, ou nem existe. 

A Telemedicina embora tenha surgido com a Guerra Fria, ainda 
se faz muito nova no campo médico. Não há muitos trabalhos sobre 
este assunto especifico demonstrando uma falta de sistematização dos 
estudos sobre o tema. 

A Telemedicina trás inovações tecnologicas improtantes com 
interação em outras áreas de estudo como a Informatica. As regiões 
remotas que recebem esses serviços são agraciadas com a medicina, 
que de outra forma não teriam, demonstrando assim a improtância do 
tema. 

Uma das modalidades de fazer Telemedicina é a videoconferen-
cia, que foi abordada neste artigo. As Videoconferencias possibilitam 
um contato, mesmo que virtual, sincrono entre o médico e o paciente. 
Os equipaments necessários precisam comportar o uso de cameras e 
fones de ouvido com microfones. Mas, atualmente, quase todos os com-
putadores vem com estes dispositivos integrados de fábrica.

A qualidade das videoconferencias influencia na qualidade do 
atendimento, já que o médico necessita ouvir bem o paciente e os sinto-
mas declarados para indicar um melhor tratamento. A conexão vária. Há 
grandes redes de hospitais que podem manter uma conexão privada e 
já outros menores que necessitam utilizar apenas a internet para realizar 
as videoconferencias. Para aqueles que utilizam a internet, é necessário 
se atentar ao tamanho da banda larga já que velocidades maiores pro-
piciam uma qualidade de video maior. 

O uso da Telemedicina propicia vantagens tantos aos médicos, 
quanto aos academicos em medicina e até os pacientes. Há também a 
oportunidade de se contatar especialistas da medicina para uma segun-
da opinião, democratizando o acesso a medicina. Também é possivel 
transmitir radiografias por exemplo, para longas distancias sem precisar 
que o exame chegue em mãos por uma longa viagem. As áreas que 
mais utilizam a Telemedicina são a radiologia e a patologia que já histó-
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ricamente não mantinham muito contato com os seus pacientes. Outras 
áreas como cardiologia e neurologia estão ingressando avidamente no 
setor buscando a melhora do atendimento de seus pacientes.  

Porém, é inegavel que o uso da Telemedicina ainda depende da 
conexão da internet. Há também a questão da ética medica e questões 
juridicas que devem ser analisadas. A Telemedicina encurta o momento 
de diagnostico do paciente, onde o médico analisa os sintomas descri-
tos pelo paciente. Na Telemedicina, a comprovação dos sintomas deve 
ser feita via transmissão de informações por meio eletronicos onde pode 
se perder algo. É importante para o médico que o diagnostico feito atra-
ves de intermediarios comunicacionais seja feito em ultima instancia de 
possibilidade como no caso de uma vila remota em que a unica forma 
de comunicação é esta. 

Uma das tantas formas da Telemedicina é a Televigilância onde 
um paciente com uma doença cronica como diabetes é monitorado sem 
sofrer os incomodos de sair de casa. O médico, integrado ao ambiente 
familiar e munido de conhecimentos sobre o paciente pode atende-lo 
com clareza. Desta forma a Telemedicina se mostra muito benéfica. 

Há também a necessidade de se integrar os enfermeiros na apli-
cação da Telemedicina que consigam auxiliar o paciente a realizar as 
instruções dadas pelo médico. 

A pesquisa se enquadra nas novas faces da Saúde: Tecnologia 
e Multidisciplinaridade tendo em vista que auxilia na humanização da 
relação médico-paciente, e por fim objtiva o bem estar físico e mental.

Em conclusão, embora a importânca da Telemedicina seja imen-
surável, principalmente para o momento pandemico que acomete o 
globo, é necessário atentar aos conceitos éticos. O uso correto da Te-
lemedicina se mostrou benefica neste artigo por diversos pontos. O pa-
ciente deve confiar no médico que esta se consultando de forma online. 
É obrigação moral do médico de informar o paciente que este modo de 
atendimeto pode não ser o ideial. O médico só pode realizar a Teleme-
dicina se tiver certeza de que esta é a melhor opção para o tratamento 
do paciente.
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RESUMO
Introdução: A população rural, contexto no qual um assentamento no 
interior paulista está inserido, apresenta-se em condições de vulnera-
bilidade, o que interfere nas suas condições de saúde. Um projeto de 
extensão popular, em parceria com os moradores locais, é criado com o 
objetivo de trabalhar a pluralidade de aspectos que compõem o proces-
so saúde-doença daquela população. Objetivos: Este trabalho busca 
compreender as particularidades que infl uenciam o processo saúde-
-doença da vida da população, expondo os avanços conquistados por 
meio de ações e os desafi os ainda existentes. Relato de Experiência: 
Descreve-se o processo de luta por acesso à saúde dos assentados em 
união com os voluntários de um projeto de extensão, relatando a con-
quista de uma Equipe de Saúde da Família (ESF) itinerante e os meios 
usados para compreensão das demandas populacionais. Discussão: 
Por meio da compreensão da realidade dos assentados, a criação de 
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vínculo e a organização do cuidado, foram conquistadas melhores con-
dições de saúde através da maior autonomia em saúde e aproximação 
com a integralidade do cuidado, com melhor operacionalização do SUS. 
Conclusão: A partir das ações descritas, foi possível a qualificação da 
atenção à saúde, por meio da mútua troca entre faculdade, estudantes 
da graduação e movimentos sociais, em contínua construção com os 
assentados.
Palavras-chave: Integralidade em Saúde; População Rural; Relações 
Comunidade-Instituição; Saúde da População Rural.

Introdução

O conceito de saúde já foi formulado de diversas formas e o que 
se entende hoje é que a saúde deve ser compreendida de forma am-
pla. Ela se refere à intersecção entre as esferas biológica, psicológica e 
social, enquanto “doença” seria qualquer processo que desequilibrasse 
uma ou mais dessas esferas (VIANNA, 2012), aspecto já trabalhado em 
1947 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que definiu a saúde 
como sendo “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, 
e não apenas a ausência de doença ou enfermidade” (OMS, 1947, s/p.).

É com base nessa percepção que o Sistema Único de Saúde 
(SUS) nasce, trabalhando o conceito de que a saúde possui diversos 
fatores determinantes e condicionantes, como alimentação, moradia, 
saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, 
transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais (BRASIL, 1988, 
Art. 3º).

Indicadores socioeconômicos demonstram que espaços rurais 
apresentam condições de vulnerabilidade mais agravantes do que os 
espaços urbanos (DIMENSTEIN et al., 2016) consequência das condi-
ções sociais, econômicas, culturais e ambientais nas quais essa po-
pulação está inserida, influenciando diretamente na determinação do 
processo saúde-doença, processo em que o cenário reflete diretamente 
nas condições de saúde e qualidade de vida da população.

O contexto de vulnerabilidade verificado nas populações rurais 
representa, de certa forma, a dificuldade de operacionalização do SUS, 
que, apesar de ser fundado considerando as particularidades de cada 
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população com a qual trabalha, encontra desafios para a  real imple-
mentação da assistência em saúde. 

A partir da verificação da situação de vulnerabilidade, devido ao 
praticamente inexistente acesso à saúde da população de um assenta-
mento no interior de São Paulo, vinculado ao Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST), surge, em 2016, um projeto de extensão 
popular em parceria com os moradores locais. Como inspiração para o 
nome do projeto foi usado o poema “Morte e Vida Severina”, do escri-
tor João Cabral de Melo Neto (1955). Na obra, são exploradas as difi-
culdades enfrentadas pelo povo, as quais estão ligadas à falta de uma 
reforma agrária verdadeira e justa, narrando sua trajetória em busca de 
melhores condições de vida e trazendo como reflexão a vulnerabilidade 
na qual aquela população está inserida, semelhante à realidade dos as-
sentados em questão. 

O projeto é criado com a proposta de reconhecimento e com-
preensão do contexto de vida no qual os assentados estão inseridos e 
como ele pode interferir no processo saúde-doença. Procura-se ainda 
ir ao encontro do movimento de modificação do modelo assistencial, já 
que o modelo hegemônico ainda é predominantemente marcado pela 
fragmentação das ações e pela supervalorização dos aspectos biomé-
dicos, focando na doença e tirando o sujeito da centralidade de sua pró-
pria saúde (MERHY, 2002). Entende-se que a importância desse mode-
lo de ação está em poder unir esforços com a finalidade da construção 
de um cuidado integral, humanizado e comprometido em garantir o di-
reito à saúde e em atender as necessidades socialmente determinadas, 
fazendo valer os princípios do SUS.

Trabalhando com as características únicas da “Vida Severina”, a 
união entre assentados, projeto e governo – representado pela secre-
taria e equipe de saúde do município, tem avançado nos últimos anos 
rumo a um melhor acesso à saúde para essa população; no entanto, 
ainda há muito o que ser feito para que a real integralidade do cuidado 
seja atingida. Os resultados observados até o momento motivaram a 
necessidade de descrever a experiência vivida no assentamento desde 
o início do projeto, por meio da mútua troca entre faculdade, estudantes 
da graduação e movimentos sociais, em contínua construção com os 
assentados.
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Objetivos

Buscou-se compreender as particularidades que interferem na 
saúde da população assentada, expondo os avanços conquistados por 
meio de ações já executadas e outros aspectos que ainda devem ser 
melhorados.

Relato de experiência

A aproximação dos voluntários do projeto – entre eles estudan-
tes de Medicina e Enfermagem, médicos, enfermeiros, psicólogos, entre 
outros, ocorreu de forma gradual, por meio de diversas visitas ao assen-
tamento, um sábado por mês, nas quais era possível o intercâmbio de 
conhecimentos e cultura entre os dois lados. Aos voluntários, foi pas-
sada a história do MST, a luta pela Reforma Agrária, os conhecimentos 
acerca do plantio familiar, o papel da mulher no movimento, além dos 
mais diversos aspectos culturais.

Em relação às populações rurais, realidade semelhante às dos 
assentados, foi constatado que vivem em condição de desvantagem. 
Esse cenário torna-se claramente ilustrado ao olhar o assentamento em 
2016, quando não havia no local qualquer serviço que ofertasse o cui-
dado em saúde, além da dificuldade de acesso a outros serviços devido 
a distância, custos, qualidade das estradas, falta de veículos e instabili-
dade da rede telefônica para solicitar serviços de urgência e emergên-
cia, colaborando para que essa população procurasse menos a Atenção 
Primária em Saúde (APS). Essa dificuldade de locomoção, que ainda 
permanece, acaba por prejudicar o acesso à educação, sendo o analfa-
betismo uma realidade comum, o que, por sua vez, também interfere no 
panorama geral de saúde.

A luta pela terra é outro aspecto que influencia a qualidade de 
vida da população que ali reside. O assentamento foi conquistado legal-
mente após árdua luta do MST pelo direito àquela terra que hoje é divi-
dida em 77 lotes individuais. Sua sobrevivência é baseada na agricultura 
familiar, na qual os lotes procuram diversificar suas produções, realizan-
do trocas entre eles e vendendo o excedente nas cidades próximas a 
fim de obterem subsídio para adquirir o que não produzem. No entanto, 
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até recentemente, a situação legal  ainda era fator estressor entre os 
moradores, uma vez que em 2020 ainda havia ameaça de despejo da 
população, fato que não foi levado a frente pela vara judicial.

Apesar de grande parte da produção ser orgânica, o uso desen-
freado de agrotóxicos por poucos lotes pertencentes ao assentamento e 
principalmente em lotes adjacentes, nos quais é realizada pulverização 
aérea, é motivo constante de intoxicação, ferimentos e alergias, sendo 
relatadas situações em que os assentados correm para dentro de casa 
com a família e as crianças a fim de evitar acidentes e contaminações. 

No assentamento, por meio de relatos espontâneos e da obser-
vação de algumas das dificuldades, foi identificada a preocupação em 
relação às situações de emergência em saúde. Entende-se que essa 
procura foi uma das primeiras a ficarem claras aos voluntários devido à 
angústia causada pela possibilidade de passar por uma situação grave 
sem qualquer respaldo de profissionais da saúde.

A partir disso, em 2017 o projeto desenvolveu uma capacitação 
sobre primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar de urgência vol-
tada àquela população, de modo a agilizar o atendimento nessas si-
tuações e possibilitando que fosse realizado da forma mais adequada 
possível.

Os voluntários foram preparados previamente por profissionais 
da área, levando ao assentamento uma capacitação que abrangeu téc-
nicas de ressuscitação cardiorrespiratória, manobras de desobstrução 
das vias aéreas, condutas frente a intoxicações exógenas, realização 
de curativos e lavagem de feridas. Apesar das limitações que a ativida-
de implica, devido à complexidade da temática e à pouca infraestrutura 
local, foi possível atingir uma maior autonomia em saúde daquela popu-
lação, prevenindo possíveis complicações até a chegada a um serviço 
de saúde, além de tranquilizar os assentados sobre como deveriam agir 
em tais situações, permitindo, inclusive, um melhor entendimento em 
como lidar com assuntos comuns do seu dia a dia, como cortes com 
instrumentos de trabalho e engasgo de crianças (SAKAI, CHAO, CAR-
VALHO, 2018).

Esse trabalho teve boa adesão por parte dos assentados, cola-
borando com o vínculo e com o fortalecimento da atuação do projeto. 
Importante ressaltar que a construção do vínculo foi possível devido ao 
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respeito com todos os presentes, principalmente devido à valorização 
dos conhecimentos prévios e costumes culturais dos assentados.

Nesse contexto, foi iniciado um levantamento para caracteriza-
ção da população do território e de suas condições por meio do uso de 
entrevistas semiestruturadas individuais e familiares, com a priorização 
do uso de perguntas abertas sobre condições de moradia, educação, 
saneamento, acesso à saúde e relacionamentos interpessoais, sendo 
essa a fonte usada para a escolha dos temas trabalhados pelo projeto.

As queixas nas entrevistas e em comunicação com informantes-
-chave entre os assentados, que eram aqueles mais envolvidos na vida 
comunitária, foram falta de atendimento pediátrico, violência doméstica 
e falta de lazer. Estruturando as visitas conforme os temas escolhidos, 
foi realizada uma vivência direcionada às crianças e outra às mulheres.

A primeira foi realizada em 2018, próxima ao Dia das Crianças, 
quando foram realizados atendimentos médicos e planejada uma série 
de brincadeiras. Realizada em conjunto com outro projeto de extensão, 
que tem como finalidade disseminar o cuidado humanizado principal-
mente através do ato de brincar, foi elaborado um espaço de lazer para 
as crianças.

Já a segunda proposta foi direcionada às mulheres, constituindo 
uma atividade montada por uma equipe multidisciplinar, na qual uma 
mulher escolhia um cartão com um tema para debate e esclarecimento, 
envolvendo aspectos da saúde da mulher e violência doméstica e, ao 
final, recebia um cartão com mensagem de incentivo ou amizade para 
presentear outra mulher. Assim, foi possível a união de educação em 
saúde e estímulo à sororidade. À noite foi organizada uma festa junina 
no galpão que havia sido reformado e pintado por moradores e volun-
tários com a finalidade de tornar este um local de convivência, em que 
foi possível um momento de descanso, entretenimento e união entre os 
assentados.

Nas visitas regulares ao assentamento, sempre havia um médico 
voluntário que realizava consultas em uma das sedes pela manhã, lo-
cal ainda praticamente sem infraestrutura, contando apenas com mesa, 
cadeiras e uma maca. Por vezes, havia também consultas de enferma-
gem, a depender da presença desse profissional voluntário. À tarde, 
havia a possibilidade de consultas feitas por visita domiciliar. Todas as 
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ações sempre foram realizadas com muita dificuldade, a começar pela 
divulgação da oportunidade aos assentados, que era feita praticamente 
de boca em boca e, para alguns privilegiados que possuíam aparelhos 
celulares, por meio de mensagens quando conseguiam rede telefônica.

Era nítido que ainda havia muito a ser feito para avançar na cons-
trução de um acesso em saúde minimamente digno àquela população. 
Na luta em prol desse objetivo, assentados em conjunto com voluntários 
conquistaram a realização de uma Assembleia da Saúde, em 2018, no 
próprio assentamento, contando com a presença das três esferas: as-
sentados, voluntários e membros da secretaria de saúde, a fim de dis-
cutir suas mais urgentes necessidades de saúde, fazendo valer a parti-
cipação da comunidade no processo de construção da saúde (BRASIL, 
1988, Lei nº 8.142/90). Nesse contexto, foi definida a implementação de 
um Centro de Saúde na sede e de uma Equipe Itinerante providenciada 
pelo município responsável, com visitas também uma vez ao mês.

A maior proximidade com a ESF foi um grande avanço em rela-
ção ao acesso à APS, sendo uma esperança de desenvolvimento de 
políticas específicas às peculiaridades epidemiológicas e culturais lo-
cais, aumentando a possibilidade do desempenho de um cuidado mais 
acolhedor e resolutivo (BEHEREGARAY, GERHARDT, 2010). Além dis-
so, colocar as equipes de saúde em contato direto com a realidade dos 
assentados pareceu sensibilizá-las quanto às necessidades dessa po-
pulação, refletindo inclusive na atenuação da rigidez antes imposta por 
suas programações, possibilitando um melhor atendimento àqueles que 
vinham de longe e de uma realidade desprivilegiada (GARNELO et al., 
2018).

Dessa forma, foi conquistada uma infraestrutura mínima para tal, 
além de implementação prontuários como instrumento para o registro 
das informações, permitindo melhor compreensão do processo saúde-
-doença daqueles indivíduos, tornando mais palpável a longitudinalida-
de do cuidado, preconizada pelo SUS.

Continuou-se o trabalho de levantamento de temas para aborda-
gem pelos voluntários. Assim como percebido na capacitação acerca 
dos primeiros socorros, as queixas de angústia e de diversos aspectos 
de Transtornos Mentais Comuns (TMC), como dormir mal, sentir-se ner-
voso, preocupado ou triste, perda de satisfação na realização de ativi-
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dades diárias e dificuldade de percepção na utilidade da vida, foram as 
mais relatadas.

Para tal, foi planejada uma entrada no assentamento em 2019 
com profissionais da área, especialmente psicólogos e assistentes so-
ciais. Neste momento, foi realizada uma roda de conversa na qual todos 
eram convidados a refletir acerca dos sentimentos que certa imagem 
mostrada lhes trazia. Dessa forma, diversas lembranças e vivências 
atuais foram expostas, em especial referentes ao abuso de álcool, à luta 
pela terra e à violência contra a mulher – esta última verificada poste-
riormente à roda em conversas individuais. Procurou-se construir um 
espaço de escuta e acolhimento, trabalhando para o alívio de angústias 
vividas através das situações relatadas.

Ainda no quesito habitação, o extenso uso de água sem trata-
mento e a falta de saneamento básico e de coleta de lixo culminam 
em doenças de veiculação hídrica, parasitoses intestinais e diarreias. A 
resolução deste problema estava entre os interesses dos assentados, 
sendo iniciada a coleta de exames parasitológicos de fezes para com-
preensão da dimensão de doenças parasitárias abrangentes naquela 
população, além de planejamento e implementação de fossas sépti-
cas para solucionar a principal fonte de transmissão das mesmas. Sob 
análise dos resultados, foram encontrados 12 de 36 exames alterados, 
estando em andamento a organização de ações que promovam o tra-
tamento comunitário, visto a vulnerabilidade na qual essa população se 
encontra. Essas ações ainda estão em planejamento.

Dessa forma, dentre as mais diversas necessidades de saúde 
trabalhadas em conjunto com os assentados, foram observados impor-
tantes avanços. Ainda assim, são verificados impasses ao verdadeiro e 
integral acesso à saúde, tornando necessária a continuidade do projeto 
e de suas ações.

Desenvolvimento

Discussão

 Por meio da construção do projeto em conjunto com os assenta-
dos, assim como descrito através desse relato, foi possível levantar os 
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mais diversos aspectos que em conjunto estruturam a saúde daquela 
população assentada, percebendo-se a necessidade do planejamento 
de ações sociais e políticas públicas direcionadas a essa realidade, vi-
sando a melhoria do cuidado em saúde. 

Em relação à população assentada, entre os fatores que contri-
buem com a não efetivação dos princípios e diretrizes do SUS está a 
não compreensão da realidade na qual aquela população está inserida. 
O cuidado à saúde requer esse conhecimento acerca das peculiarida-
des e necessidades relacionadas ao contexto de vida da população as-
sentada; do contrário, os profissionais atuarão na reprodução do modelo 
urbano, sem considerar as individualidades dos assentados, impossibi-
litando a prática da integralidade (COSTA et al., 2019). 

A atenção à saúde é predominantemente voltada à população ur-
bana, deixando aqueles que moram no campo, como no caso dos as-
sentados, em condição de desvantagem quando o assunto é acesso à 
saúde (BEHEREGARAY, GERHARDT, 2010).  A dificuldade de acesso 
– distância, custos, qualidade das estradas, falta de veículos, instabilidade 
da rede telefônica para solicitar serviços de urgência etc. – colabora para 
que essa população procure menos pela APS, reforçando a situação de 
vulnerabilidade na qual se encontram (ARRUDA, MAIA, ALVES, 2018).

Entender o contexto no qual estão inseridos é também possibili-
tar a prática do acolhimento que, para Malta et al. (1998), é uma postura 
de escuta e compromisso para com as necessidades de saúde trazidas 
pelos usuários, por meio do trabalho em equipe para organizar a busca 
pela saúde por meio de resolutividade e responsabilização. 

Além da dificuldade imposta pela realidade na qual estão inseri-
dos, Castro aponta que os assentados têm uma escolaridade abaixo da 
média nacional, sendo esse um fator que corrobora com a menor com-
preensão da etiologia de doenças, a menor utilização dos serviços públi-
cos de saúde e menor eficiência dos cuidados higiênicos, o que guarda 
relação direta com uma saúde mais debilitada (CASTRO et al., 2004).

Em trabalho anterior realizado nesse mesmo assentamento, já 
havia sido percebida a importância da compreensão dos fatores que 
interferem na saúde daquela população, tendo sido levantado, ainda em 
2017, os principais assuntos relevantes às suas necessidades de saú-
de por meio de entrevistas semi-estruturadas. Os problemas apurados 
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foram: analfabetismo; dificuldade de mobilidade; inaptidão para realizar 
os primeiros socorros; falta de atividades de lazer e espaços de convi-
vência; violência doméstica; abuso de álcool, tabaco e drogas ilícitas; 
falta de informação acerca da importância do uso de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI); falta de acesso à água potável; despejo inade-
quado do lixo; adoecimento mental; dieta pobre em nutrientes provindos 
de origem animal; falta de políticas de distribuição de crédito para pro-
dução agrícola dificultando a produção familiar; e uso desenfreado de 
agrotóxicos. (SAKAI, CHAO, CARVALHO, 2018)

Quanto à dificuldade do acesso à saúde, são envolvidos diversos 
aspectos como acessibilidade nas dimensões geográfica e econômica, 
condições de vida, habitação, nutrição, poder aquisitivo e educação, as-
pecto cultural envolvendo normas e técnicas adequadas aos hábitos da 
população e o aspecto funcional, pela oferta de serviços adequados às 
necessidades da população (UNGLERT, 1995). Como o planejamento 
em saúde não era direcionado a sua realidade era verificada uma bai-
xa qualidade nos cuidados recebidos pelos assentados, que ainda têm 
como impasse a dificuldade de acesso aos recursos ofertados, sendo 
essencial a aproximação física e afetiva entre a APS e a população, fato 
que começou a ser verificado por meio da Assembleia em Saúde e da 
criação do Centro de Saúde em 2018 (CASTRO et al, 2004).

Para a criação de estratégias e oferta de ações acessíveis e di-
recionadas ao seu contexto social, é necessário grande envolvimento e 
comprometimento dos assentados, da secretaria de saúde, da Equipe Iti-
nerante e mesmo dos voluntários na tentativa de transpor a pluralidade 
de fatores que interferem no processo de saúde-doença dos assentados, 
desempenhando um cuidado acolhedor, com equipes multiprofissionais.

A partir da pesquisa e de relatos, vem à tona a Saúde Mental 
(SM), pilar fundamental no que é compreendido hoje como saúde. En-
quanto isso, Dimenstein et al. (2017) apontam que populações rurais 
estão em vulnerabilidade psicossocial e ambiental que impactam ne-
gativamente na SM, atingindo diretamente a qualidade de vida dessas 
pessoas, o que é identificado por meio da vivência do assentamento, 
ao verificarmos o impacto que assuntos como a luta pela terra, abuso 
de substâncias, violência contra a mulher e falta de lazer têm sobre o 
quadro geral da saúde (DIMENSTEIN et al., 2017). 
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Inseridos na realidade dos assentados, devido à maior proximi-
dade entre os sujeitos foram possíveis criação do vínculo e envolvimen-
to emocional gerado por este, fortalecendo a prática clínica e tornando o 
profissional verdadeiramente interessado na pessoa paciente (CECÍLIO, 
MATSUMOTO, 2006), concepção trabalhada pelos autores como “taxo-
nomia de necessidades de saúde”.

A taxonomia serve como instrumento de reflexão e sensibilização 
dos profissionais, contribuindo com a definição de novas estratégias de 
organização do cuidado, processo que vem avançando no assentamen-
to. Os autores trazem como exemplo um programa denominado “oficinas 
de integração e humanização”, no qual a discussão das necessidades 
de saúde foi útil para abrir uma agenda de temas a serem trabalhados 
com o olhar centrado nos usuários (CECÍLIO, MATSUMOTO, 2006). 

O projeto aqui descrito segue o mesmo ideal, tendo como com-
promisso agregar aos cuidados, principalmente por meio do trabalho 
com atividades que abordem as temáticas mais urgentes aos assenta-
dos, que levem em consideração suas peculiaridades epidemiológicas, 
visando sempre o cuidado integral e participativo. É por meio do enten-
dimento desse contexto único no qual estão inseridos que o trabalho 
terapêutico aqui relatado pode interferir na autonomia dos usuários, o 
que amplia a qualidade de vida dos sujeitos.

Considerações Finais

A partir da experiência no assentamento, foi possível vivenciar 
conquistas nos mais diversos âmbitos que interferem na saúde da popu-
lação assentada, apesar de ainda serem verificados enormes desafios 
a serem trabalhados e transpostos. Esse convívio proporcionou a apro-
ximação de profissionais da saúde e futuros profissionais das reais ne-
cessidades da população baseada na saúde coletiva e na APS, possibi-
litando o aprendizado com o trabalho das especificidades das diferentes 
populações com quem forem atuar, entendendo a fundo a funcionali-
dade, as fraquezas e a importância de um SUS realmente direcionado 
àquela população, a fim de fazer valer a integralidade.

O projeto busca compreender e vivenciar a fundo o que seria o 
acolhimento a partir de uma postura de escuta e compromisso para com 



200

as necessidades de saúde trazidas pelos usuários, por meio do trabalho 
em equipe para organizar a busca pela saúde por meio de resolutividade 
e responsabilização. Assim, expande as ações de educação em saúde 
promovendo a maior continuidade da atenção à saúde e a criação de 
vínculo, ampliando os conhecimentos dos estudantes acerca da saúde 
para além dos muros da faculdade, fazendo-os compreender como a 
pluralidade dos aspectos envolvidos quando o assunto é saúde.
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RESUMO
Objetivos: O estudo presente tem como objetivo construir uma revi-
são integrativa de literatura sobre os desafios de promoção a saúde na 
população em situação de rua a partir da análise de artigos científicos 
sobre o tema. Métodos: Foi realizada uma pesquisa nos bancos de 
dados LILACS e SciELO com os descritores “Pessoas em Situação de 
Rua” e “Acesso aos Serviços de Saúde” entre os anos de 2011 e 2021 
em língua inglesa, espanhola e portuguesa. Revisão de Literatura: Os 
resultados indicaram que o grupo de pessoas que se encontram em 
situação de rua evidenciam diariamente a falta de promoção a saúde 
comparado a outros grupos sociais. As principais causas apontadas nos 
estudos foram a estigmatização imposta sobre os indivíduos, tendo em 
vista sua condição financeira, vestimenta sórdida, exigência de docu-
mentação e a necessidade de que o paciente esteja obrigatoriamente 
de abstinência para que seja realizada a consulta. Conclusões: Sen-
do a promoção da saúde um direito constitucional a toda população, 
necessita-se de uma maior responsabilidade e empatia por parte dos 
profissionais de saúde, a fim de enxergar as pessoas em situações de 
rua como indivíduos que necessitam de um atendimento igualitário a in-
divíduos que não se encontram nessa situação. Portanto é improtelável 
que as políticas públicas evidenciem as pessoas em situação de rua, 
fazendo com que as medidas sejam elaboradas e colocadas em prática. 
Palavras-chave: Pessoas em Situação de Rua; Política de Saúde; Pro-
moção da Saúde.

Introdução

A definição e a distinção das classes sociais sofreram uma série 
de transformações em decorrência do tempo e do momento histórico 
que delimitava as ações e o imaginário coletivo. Posteriormente à Revo-
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lução Industrial, com o surgimento das novas classes, uma grande leva 
da população foi inserida em situação de miséria, em função da força 
que o capitalismo e suas vertentes abarcaram as relações comerciais. 
Em decorrência disso, o tecido social desprovido de acúmulo monetá-
rio ficou marginalizado e essas novas formas de produção econômica 
mudaram o perfil das populações de rua. Décadas atrás esses grupos 
eram formados por hippies, pedintes e egressos de hospitais psiquiátri-
cos, hoje incorporou-se os desempregados, que, devido ao desemprego 
em massa, aumentam o número de pessoas “invisíveis” nos grandes 
centros (NASCIMENTO, BURSZTYN, 2000; VARANDA; ADORNO, 
2004; OLIVEIRA et al., 2021).

No Brasil, a universalidade, defendida pela Reforma Sanitária 
Brasileira, pressupõe que todas as pessoas tenham direito ao acesso, 
às ações e serviços de saúde, fortalece a compreensão da saúde como 
um direito de cidadania, entendendo este como direito de todos e dever 
do Estado, assegurado a partir de políticas sociais e econômicas de 
proteção social (BRASIL, 1990).

O acesso caracteriza-se, portanto, pela acessibilidade, aceita-
bilidade e disponibilidade aos serviços de saúde. Dessa forma, devem 
existir serviços em quantidade e qualidade, conectados às necessidades 
da população; organização, planta física, recursos humanos em quanti-
dade e qualidade coerente com a demanda; horário de funcionamento, 
acolhimento e capacidade de adaptação às necessidades diferenciadas 
dos usuários; preocupação com o estabelecimento de equidade, rotinas 
e protocolos preocupados com a inclusão; valorização das tecnologias 
leves de trabalho; bem como serem legitimados e aceitos pela população 
de acordo com suas experiências culturais anteriores (CARNUT, 2011).

Assim sendo, um dos maiores desafios das políticas de saúde, 
é garantir que a enorme parcela de pessoas excluídas do mundo do 
trabalho seja incluída e participe ativamente da vida social. São nessas 
condições que surgem as Pessoas em Situação de Rua (PSR), grupo 
que vivencia o estereótipo de sem identificação e dignidade. Sempre à 
margem dos processos de inclusão e sofrem graus variados de vulnera-
bilidade e marginalidade no acesso aos bens e serviços (COHN, 2006).

A Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua (PNPSR), 
instituída no Brasil por meio do Decreto n° 7.053 de 2009, parágrafo úni-
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co, define tal segmento como grupo de indivíduos que vivenciam a po-
breza extrema, relações familiares interrompidas ou fragilizadas e a falta 
de moradia habitual e que, devido a essa condição, utilizam os espaços 
públicos como forma de moradia e sobrevivência, de forma temporária 
ou não, assim como os serviços da assistência social que ofertam vagas 
de pernoite ou como habitação transitória (BRASIL, 2009). É inegável 
que a construção da PNPSR foi um avanço para a superação da invisibi-
lidade social que acompanha as PSR, contudo os passos estabelecidos 
pelas políticas públicas voltadas para a população em situação de rua 
ainda são majoritariamente compensatórios e assistencialistas (BOVE, 
FIGUEIREDO, 2016; PAIVA et al., 2016).

O Ministério da Saúde, em 2012, elaborou o manual sobre o cui-
dado à saúde junto à população em situação de rua, com o objetivo de 
expandir o acesso aos serviços de saúde através dos Consultórios de 
Rua (CnaR), que visam à busca ativa dessa população, estabelecendo 
um fortalecimento do vínculo das PSR com a rede de atenção básica 
(BRASIL, 2012). O CnaR constitui-se como uma excelente e desafiante 
tática de trabalho em saúde, mas para que seja bem sucedido, cabe, em 
seu trabalho corriqueiro, abrir brechas nas endurecidas estruturas da 
saúde, para que todos sejam resguardados e possam desfrutar daquilo 
que é seu de direito, o bem público (ABREU, OLIVEIRA, 2017). 

As inquietações do atendimento às PSR se perpetuam devido à 
baixa porcentagem de procura, acesso e continuidade aos tratamentos 
de saúde dos serviços de rede pública, seja por falhas nesse serviço, seja 
pelas particularidades desse grupo. Sendo assim, é necessária maior am-
pliação do acesso à saúde por esse grupo, já que é um pressuposto es-
sencial para sua dignidade, que, pela vulnerabilidade social, é exposto a 
vários fatores que interferem na saúde (CAMPBELL et al., 2015). 

Dessa forma, a superação dessa problemática, caracterizada 
principalmente pela falta de procura por atendimento e pela necessida-
de de acesso à saúde, depende da travessia da fronteira do conhecido. 
Para isso, é preciso assumir atitudes de tolerância e de respeito às di-
ferenças, visto que, prestar atendimento e estar próximo às populações 
em situação de rua são tarefas para todo profissional de saúde, sendo 
uma exigência ética inerente ao compromisso com a saúde da popula-
ção do país (ABREU, OLIVEIRA, 2017).
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Objetivos 

Tendo em vista o contexto no qual a população de rua se encon-
tra inserida e suas possibilidades de acesso ao sistema de saúde, o ob-
jetivo dessa produção textual é abordar sobre os desafios enfrentados 
para cumprir com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Metodologia

O presente trabalho constitui-se de uma revisão integrativa da 
literatura com pesquisa bibliográfica realizada nas bases de dados LI-
LACS e SciELO. Empregou-se os descritores “Pessoas em Situação de 
Rua” e “Acesso aos Serviços de Saúde”, utilizando o sistema de formu-
lário avançado “AND”. Os critérios de inclusão foram trabalhos originais 
publicados nos últimos 10 anos, em inglês, espanhol ou português, fo-
ram excluídas teses e dissertações. A busca resultou em 67 trabalhos, 
26 na LILACS e 41 na SciELO, foi realizada a leitura de título e objetivo 
dos trabalhos encontrados, a partir disso, 28 estudos foram excluídos 
por não se relacionarem com o tema de interesse, outros 5 trabalhos fo-
ram excluídos por estarem duplicados. Em seguida foi realizada a leitura 
do resumo dos 34 trabalhos restantes, destes foram selecionados 17 
artigos para compor a revisão de literatura, excluiu-se artigos inconclu-
sivos e que não apresentaram contribuição ao objetivo proposto.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

1. Acesso aos Serviços de Saúde

Observa-se a existência de diversas Pessoas em Situação de 
Rua (PSR) e que não tem um acesso pleno aos serviços de saúde. Es-
ses grupos só realizam a procura pelos serviços de atenção secundária 
e terciária sendo a urgência e emergência, provocando certa desvalori-
zação social e falta de acesso aos serviços de atenção básica de saú-
de por esses grupos marginalizados. Essa realidade está relacionada, 
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principalmente, a falta de capacitação dos profissionais de saúde no 
atendimento as demandas e particularidades desses grupos, além dos 
casos de discriminação em que eles são expostos. Nesse sentido, gera 
um afastamento contínuo dessas pessoas aos serviços de atendimento, 
pois ocorre uma redução progressiva em relação a confiança com as 
equipes de saúde, uma vez que são recorrentes episódios de preconcei-
to, por meio de julgamentos impróprios, baixa escuta pelo profissional e 
a falta de compreensão (OLIVEIRA et al., 2021). 

O estudo “Práticas de saúde das equipes dos Consultórios de 
Rua”, realizado por Silva et al. (2021), aplicou um questionário sociode-
mográfico com as PSR da cidade de São Paulo, como resultado conta-
tou-se que a cada 10 entrevistados 7 afirmaram só procurar os serviços 
de saúde em último caso, ou seja, apenas uma pequena parcela realiza 
acompanhamentos de atendimento médico. Outro aspecto identificado 
pelo estudo é que a falta de acesso por esse público marginalizado tor-
na-se cada vez mais limitada em virtude dos problemas decorrentes dos 
vícios em álcool, drogas lícitas e ilícitas, dificultando o correto funciona-
mento das diretrizes da política nacional de álcool e drogas.

A realização de trabalhos pela assistência social de forma multi-
setorial para auxiliar essa população excluída é de extrema importância, 
estimulando assim, medidas e cuidados médicos primários efetivos para 
as PSR. Ademais, as políticas assistencialistas de saúde necessitam 
de intervenções do serviço público que visem contemplar a participa-
ção dos diversos segmentos sociais, implementando ações que possam 
atender às necessidades desse público carente, como a realização de 
tratamentos de doenças sexualmente transmissíveis, respiratórias, físi-
cas, mentais entre outras. Nesse sentido, recomenda-se um maior en-
tendimento em saúde para que se possa promover e gerar prevenção de 
enfermidades que é entendido como a base da atenção primária, redu-
zindo complicações, internações desnecessárias e, consequentemente, 
alto índice de morbimortalidade e os elevados gastos gerados pela ur-
gência e emergência (BORYSOW, FURTADO, 2014; LIRA et al., 2019).

Em muitos relatos pelas PSR existe também uma enorme rejei-
ção a esses grupos por parte da população, contribuindo para ocor-
rência de mais barreiras e uma maior exclusão dessas pessoas, o que 
impossibilita a utilização dos serviços de saúde pelas pessoas carentes. 
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Por se localizarem em regiões sem suporte de segurança pública e la-
zer, esses grupos são induzidos a se abriguem em albergues, eviden-
ciando a não inclusão social desse público na sociedade. Outrossim, as 
unidades de serviço de saúde apresentam um modelo mais tradicional, 
uma infraestrutura precária e sobrecarga de trabalho para os profissio-
nais em ação, gerando um modelo de atendimentos que ocorre através 
da procura ativa por parte da clientela a esse atendimento básicos, afas-
tando ainda mais das PSR (LIRA et al., 2019).

Os albergues exercem importante função como meio de inserção 
na zona de assistência e aumento na qualidade de vida das PSR, uma 
vez que esse público cria uma rotina diária, possibilitando sentimentos 
de segurança e um maior acesso aos serviços de saúde, já que ocor-
rem intermediações por parte desses funcionários para que ocorra o 
atendimento. Entretanto, diversos indivíduos relataram ter sido vítimas 
de episódios de violência nesses espaços, o que contraria a propos-
ta desses locais institucionalizados. Isso confirma a dificuldade dessas 
pessoas em encontrar espaços que proporcionem segurança, reabilita-
ção psicossocial e proteção da integridade física e mental (BARATA et 
al., 2015).

De acordo com relatos das PSR da cidade de São Paulo descri-
tos no estudo “Desigualdade social em saúde na população em situação 
de rua na cidade de São Paulo”, de Barata et.al (2015) , cerca de 55% 
avaliam como regular, ruim ou muito ruim, e um terço dos entrevistados 
sentiram-se de alguma forma discriminados ao procurarem os serviços 
de saúde, refletindo assim as precárias condições de vida. Ademais, o 
estudo observou diversos casos de violência física no cotidiano dessa 
população, ocorrendo inclusive nos albergs, impedindo assim que essas 
pessoas encontrem locais que proporcionem segurança, integridade fí-
sica e mental.

Diante das adversidades relacionadas com essa população ex-
cluída, muitos acabam desistindo da procura pelo atendimento, pois 
além dos variados casos de preconceitos sofridos, eles também são 
estigmatizados por usarem roupas sujas e com mau cheiro, além das 
exigências de documentação e de que o paciente esteja obrigatoria-
mente de abstinência para que seja realizada a consulta. Nesse sentido, 
essas pessoas começam a se afastar dos serviços de saúde e adquirir 
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um sentimento de que não possuem direitos na utilização dos serviços. 
Isso é visível, por exemplo, nos diversos relatos que são feitos pelos 
profissionais que atuam nos Consultórios de Rua (CnaR) em São Paulo, 
já que as PSR são extremamente gratas pelos cuidados realizados por 
esses grupos (TEIXEIRA et al., 2019).

Além disso, a perda de laços familiares, exclusão social e difi-
culdades econômicas também são fatores decisivos na influência do 
uso elevado de álcool e drogas, demonstrando que existe uma extrema 
vulnerabilidade no ambiente de rua, levando esses grupos a um uso 
abusivo de álcool e outras drogas, sendo assim, essa situação uma ma-
neira de evasão da situação que as PSR são expostas diariamente (TEI-
XEIRA et al., 2019).

Diante da análise desses relatos e fatores que envolvem as PSR, 
há uma necessidade imediata de criação, ampliação e reavaliação de 
políticas que direcionem investimentos que possam ajudar a facilitar o 
acesso aos serviços de saúde para essa população, construindo mais 
espaços e ações que seja capaz de garantir e aprimorar serviços multi-
setoriais articulados de atendimento direcionados para as PSR, promo-
vendo acolhimento e cuidado humanizado, garantindo assim igualdade 
e direito a saúde a todos aos indivíduos marginalizados (BORYSOW, 
FURTADO, 2014; BARATA et al., 2015; SILVA et al., 2021).

2. Consultório de Rua

Os CnarR foram criados em 1997, pelo professor Antônio Nery 
Filho, coordenador do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas 
em Salvador (Bahia), com o propósito de ampliar o acesso e a qualida-
de da atenção integral à população marginalizada, oferecendo atenção 
à saúde e a garantia de direitos. A implantação do CnaR é importante 
pois, apesar de existirem políticas como a Política Nacional para a Po-
pulação em Situação de Rua (PNPSR), elas não garantem um cuidado 
integral, já que os serviços assistenciais e de albergamento não apre-
sentam estrutura e recursos para o atendimento em saúde. Além disso, 
características estigmatizantes como a higiene precária e o uso de dro-
gas são, muitas vezes, determinantes para o processo de exclusão des-
sa população. Outro fator excludente das PSR é a burocracia existente 
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para o atendimento na atenção básica, por exemplo, para marcação de 
consultas é exigido diversos documentos que essa população, por ve-
zes, não possui, como documento de identidade, comprovante de ende-
reço e cartão do SUS (JORGE, CORRADI-WEBSTER, 2012; HALLAIS, 
BARROS, 2015). 

Ao analisar o funcionamento do CnaR em Pernambuco identifi-
cou-se alguns pontos principais do programa: as atividades são realiza-
das com equipes multidisciplinares constituídas por enfermeiros, assis-
tentes sociais, psicólogos e redutores de danos, que são responsáveis 
pela criação de vínculo com a população, estabelecendo um diálogo, 
que facilita na identificação de demandas, acompanhamento e humani-
zação do trabalho. Também são realizadas atividades de educação em 
saúde, tornando essa população corresponsável pelo cuidado. A equipe 
responsável pelo CnaR relata que existe uma gratificação na realização 
do trabalho, pois com ele as pessoas em situação de rua sentem-se 
mais reconhecidos como parte da sociedade. Apesar dos inúmeros be-
nefícios conquistados com o CnaR, ainda existem desafios que inviabili-
zam o acesso da população de rua a serviços de saúde, como a barreira 
social, que é uma das principais causas para a problemática (SILVA, 
FRAZÃO, LINHARES, 2014).

A estratégia do CnaR tem demonstrados benefícios para além da 
questão saúde-doença, o programa também constitui um suporte para 
aspectos sociais cotidianos, sendo avaliada positivamente pelos usuá-
rios, que apontam o apoio social, afeto e novas oportunidades como 
pontos principais do projeto. Entretanto, a assistência à população em 
situação de rua não é responsabilidade exclusiva do CnaR, com isso 
ressalta-se diversos desafios que devem ser enfrentados, como o pre-
conceito e a adequação da rede de atendimento social e de saúde apro-
priada, implementando ações intersetoriais (FERREIRA, ROZENDO, 
MELO, 2016).

Comparando os sistemas de atendimento à população em situa-
ção de rua de Portugal, Brasil e Estados Unidos identifica-se um eixo 
principal aos três, baseado em equipes multiprofissionais, busca ativa 
e assistência ao uso de drogas. A associação das equipes itinerantes 
com a redução de danos in locos, como ocorre no Brasil e nos Estados 
Unidos, demonstrou ser mais eficaz em garantir a continuidade do cui-
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dado, visto que oferecer toda a assistência na própria rua ou especifi-
car serviços para essa população aumenta a segregação já existente. 
Ademais, no Brasil o governo federal e municipais são os responsáveis 
pelos custos e execução do CnaR, a contratação direta garante estabi-
lidade, favorecendo a manutenção de vínculo entre a equipe e os usuá-
rios, contudo, o sistema de saúde subfinanciado do país gera desafios 
de manutenção da equipe e de funcionamento adequado (BORYSOW, 
CONILL, FURTADO, 2017).

É notável que o CnaR tem um papel fundamental para a popula-
ção em situação de rua, mas sozinho ele não consegue assumir de for-
ma resolutiva as múltiplas demandas existentes (FERREIRA, ROZEN-
DO, MELO, 2016). Por essa razão, a ampliação do CnaR é importante, 
para que seja possível atender à demanda da rua, assim como são ne-
cessários maiores investimentos em outras políticas públicas que visem 
a promoção de recursos especializados, como a oferta de serviços na 
área de saúde mental e saúde coletiva, promovendo um trabalho inter-
setorial (SILVA, FRAZÃO, LINHARES, 2014).

3. Perspectiva das Pessoas em Situação de Rua

Os indivíduos em situações de rua convivem com uma perspecti-
va precária sobre o futuro e reinserção na sociedade, descrevendo esse 
processo com ausência de esperança. Essas pessoas retiravam a vida 
na rua como “sofrida” e de difícil convivência, embora muitos afirmam 
terem se acostumando com a rotina diária. Além disso, vale salientar 
que as procuras por atendimentos em unidades de saúde estão basea-
das em casos de urgência e emergência ou relacionadas com doenças 
crônicas e/ou recorrentes, como pneumonia e tuberculose. (CERVEIRA 
et al., 2019)

Um estudo de natureza descritivo-exploratório com abordagem 
qualitativa realizada no Distrito Federal em 2019 observou a falta de 
informação das pessoas sobre seus direitos relacionados à saúde e que 
estão presentes na Constituição Federal de 1988, bem como a dificulda-
de de atendimento nos postos de saúde devido à falta de endereço fixo 
e discriminação por parte dos profissionais de saúde como causas que 
são capazes de corroborar para o afastamento das pessoas em uma 
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busca ativa ao SUS, a fim de sanar suas reais necessidades. (CHAVES 
JÚNIOR, AGUIAR, 2020) Nesse sentido, as pessoas em situação de rua 
afirmam procurar ajuda nos CnaR, visto o atendimento de qualidade e a 
preocupação da equipe multiprofissional em solucionar a necessidade 
do indivíduo. (VALLE, FARAH, 2020)

A população em situação de rua possui baixas expectativas de 
vida, devido a vulnerabilidade a partir das adversidades enfrentadas, 
por exemplo, as mudanças climáticas, violência, maior susceptibilidade 
ao uso de drogas lícitas e ilícitas, entre outros fatores. (VALLE, FARAH,  
2020). Isso está associado ao fato de as pessoas nessa situação pre-
ferirem permanecer acordados durante a noite pela maior chance de 
eventos violentos e descansarem durante o dia, em que há uma maior 
movimentação nas ruas e, consequentemente, a redução da ocorrência 
desses eventos. (AGUIAR,  IRIART, 2012)

4. Dificuldades no Controle de Doenças Infecciosas

Nas populações vulneráveis, como é o caso das pessoas em si-
tuações de rua, a taxa de incidência para Tuberculose (TB) é de três a 
quase sete vezes maior do que a média na população nacional. A TB está 
diretamente relacionada com a pobreza e com os fatores econômicos de 
uma sociedade, visto que a gravidade e evolução dessa doença é inver-
samente proporcional ao Índice de Desenvolvimento Humano. Sabe-se 
que a TB é frequentemente encontrada em casos de coinfecção com o 
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), visto a depressão do sistema 
imune durante a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). O HIV/
AIDS é frequentemente encontrado na população em situação de rua, 
devido à falta de informação, vulnerabilidade para violências sexuais e 
prática sexual sem o uso do preservativo. Prova disso é o estudo trans-
versal realizada em 2017 na cidade de João Pessoa/PB, a qual consta-
tou, por meio de questionários, que 90% da população em situação de 
rua não utilizam o preservativo durante o sexo e 70% dos entrevistados 
realizavam o uso de drogas ilícitas, ressaltando o compartilhamento de 
seringas para o uso de substâncias injetáveis. Tal afirmativa reflete não 
apenas no HIV, mas também para os casos de outras infecções sexual-
mente transmissíveis, como a sífilis (RODRIGUES et al., 2021). 
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Nesse sentido, um corte transversal realizado com a população 
de rua em São Paulo assistida em serviços de apoio social no período 
de outubro de 2006 até março de 2017 tinha como base a realização 
de questionários sociodemográficos, realização de teste rápido e labo-
ratoriais para a detecção de sífilis. O estudo em questão apresentou 
uma prevalência de 7% para sífilis na população analisada, tendo uma 
incidência maior dos indivíduos que realizam práticas com indivíduos 
do mesmo sexo, em relação aqueles heterossexuais. Por fim, o traba-
lho também foi capaz de concluir que os indivíduos em situação de rua 
possuem dificuldade em promover a aderência aos serviços de saúde, 
tanto na prevenção, quanto no tratamento das doenças infecciosas, isso 
acontece devido ao medo de julgamento e vergonha devido a vivência 
de extrema pobreza e higiene reduzida (PINTO et al., 2014).

Ademais, o aumento do risco de incidência de tuberculose, a si-
tuação de rua também representa um risco maior de desfechos negati-
vos para a doença. Isso é baseado devido o frio, má nutrição, a ausência 
de roupas adequadas para as mudanças climáticas, dificuldade de man-
ter as roupas secas e limpas, bem como a baixa adesão ao tratamento 
longo para a doença favorecem o quadro de reinfecção e mal prognósti-
co para a TB. Essa realidade é sustentada pela falta de informação, bem 
como a vulnerabilidade que essas pessoas enfrentam, sendo passíveis 
de furtos dos itens pessoais, como os remédios e o uso de substâncias 
que podem alterar a capacidade do indivíduo de se auto proteger (VAL-
LE, FARAH, 2020).

Considerações Finais

A falta de assistência às Pessoas em Situação de Rua (PSR) é 
um notável problema de saúde pública, pois, apesar de existirem políti-
cas nacionais que assistam às PSR, elas não contemplam todos, já que 
a dificuldade de acesso ao sistema de saúde é um problema comum 
às PSR. Dentre as justificativas para essa dificuldade destacou-se o 
preconceito, o vício em álcool e outras drogas, a falta de informação e a 
exigência de documentação. Nesse sentido, é de extrema importância 
que haja uma maior visibilidade das PSR por parte dos profissionais de 
saúde, sendo necessário a realização de ações direcionadas à capaci-
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tação dos enfermeiros, médicos, psicólogos e agentes comunitários de 
saúde, tanto profissionalmente quanto psicologicamente, com o objetivo 
de ampliar e humanizar o atendimento das PSR, diminuindo a evasão 
dessa população dos locais destinados a essa finalidade. Por fim, é ur-
gente que outras políticas públicas que assistam às PSR sejam elabo-
radas e colocadas em prática, já que o funcionamento adequado destas 
entram em conjunto na batalha para incluir ainda mais esses cidadãos 
nos serviços de saúde. Prova disso, são os CnarR que, apesar de não 
conseguirem ser resolutivos atuando sozinhos, são um ótimo exemplo 
de como ações comunitárias e direcionadas a uma causa podem in-
fluenciar positivamente, contribuindo para a atenuação da problemática.
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RESUMO
Introdução: O envelhecimento natural não se limita ao avanço da ida-
de cronológica, sendo um processo complexo e contínuo, marcado por 
uma redução tanto das funções físicas quanto cognitivas, e este declí-
nio das reservas corporais e da funcionalidade pode ser acelerado pela 
inatividade física. Diante disso, diversos estudos buscam demonstrar os 
benefícios de se realizar exercícios físicos para a depressão e para me-
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lhorar a qualidade de vida. Objetivo: Avaliar quais são os efeitos da prá-
tica de exercício físico sobre sintomas depressivos e qualidade de vida 
do idoso. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatu-
ra, no qual realizou-se uma pesquisa de ensaios clínicos aleatorizados 
e controlados, publicados no período de 2017 a 2021, disponíveis nas 
bases de dados da The Cochrane Library, Scientific Electronic Library 
Online (Scielo), Pubmed Central, Embase e Medical Literature Analysis 
and Retrieval Sistem Online (MEDLINE). Utilizou-se os descritores para 
a pesquisa nos idiomas português e inglês, com as seguintes combi-
nações: “Exercício físico/Physical exercise”, “Depressão/Depression” e 
“Qualidade de vida/Quality of life” que englobam os descritores contidos 
no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde). Foram selecionados 12 
estudos cujos dados apresentaram relevância para a presente pesqui-
sa. Revisão de literatura: A prática de atividade física pela população 
idosa, comprovadamente, está atrelada a melhoria nos estados de an-
siedade, depressão, qualidade de vida e funcionalidade. As mudanças 
que acompanham a senilidade, sejam elas físicas, sociais, na rotina ou 
na aparência contribuem para uma percepção negativa da qualidade 
de vida dessa população, colaborando para quadros de ansiedade ou 
depressão. Diante disso, os estudos demonstram que o exercício é fun-
damental para a prevenção e o controle de muitas condições comuns na 
população adulta, incluindo hipertensão, diabetes, obesidade, insônia, 
depressão e ansiedade, e que uma prática regular de exercícios físicos 
leva à redução nos fatores psicológicos negativos (depressão, ansie-
dade, disfunção do sono, estresse percebido) e melhoram a agilidade, 
coordenação e equilíbrio. Estes fatores influenciam nas percepções dos 
adultos mais velhos sobre a satisfação com a vida, o que explica como 
os exercícios físicos podem melhorar a qualidade de vida desta popu-
lação e reduzir sintomas depressivos. Conclusão: Dessa forma, evi-
dencia-se que a prática regular de exercício físico pela população idosa 
apresenta impactos positivos em relação a depressão e a qualidade de 
vida, pois foi observado, nos estudos analisados, melhora em diversos 
aspetos como sintomas depressivos, dor, equilíbrio, cognição, mobilida-
de e autocuidado. 
Palavras-chave: Depressão; Exercício Físico; Qualidade de vida.
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Introdução

Durante o século XX, ocorreu um significativo aumento da ex-
pectativa de vida, cuja estatística praticamente dobrou. Atualmente, 617 
milhões de pessoas pertencem à faixa etária de 65 anos ou mais e, 
seguindo essa tendência de crescimento, esse grupo irá representar 
aproximadamente 20% da população mundial em 2050, com um valor 
em torno de 1,6 bilhões de indivíduos (DZAU et al., 2019). O envelhe-
cimento natural não se limita ao avanço da idade cronológica, sendo 
um processo complexo e contínuo, marcado por uma redução tanto das 
funções físicas quanto cognitivas (THOMAS et al., 2019). Dessa forma, 
os idosos estão propensos à diminuição de sua funcionalidade física e 
ao aumento de sua fragilidade, culminando em menor independência e 
maior vulnerabilidade a doenças e deficiências (KAUSHAL et al., 2019).

Ademais, o declínio das reservas corporais e da funcionalidade 
pode ser acelerado pela inatividade física (INOUYE et al., 2007). Logo, a 
prática regular de exercícios físicos se constitui uma importante e eficaz 
medida preventiva. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(2015), o envelhecimento saudável é aquele no qual o indivíduo desen-
volve e mantém sua capacidade funcional, prevenindo efeitos negativos 
sobre seu bem-estar nas idades mais avançadas. Essa concepção, por-
tanto, exalta a relevância da melhoria da qualidade de vida, haja vista 
que embora um idoso com múltiplas doenças tenha elevada morbida-
de, ainda é possível que ele desfrute de um envelhecimento saudável, 
desde que seja assegurada sua capacidade funcional (ÂNGULO et al., 
2020).

Caspersen, Powell e Christenson (1985) propuseram definições 
para distinguir os conceitos de atividade física e exercício físico. Segun-
do esses autores, a atividade física se refere a quaisquer movimentos 
dos músculos esqueléticos que levem a um gasto energético. Entretan-
to, o exercício físico corresponde a uma subcategoria da atividade física 
na qual esta é executada de forma planejada, estruturada e repetitiva 
com o objetivo de melhorar e manter a força muscular, a flexibilidade, 
o equilíbrio e a resistência cardiovascular, fatores componentes da ap-
tidão física. Cabe ressaltar que a maioria das doenças crônicas tem se 
valido da prática de exercícios como um de seus métodos terapêuticos, 
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devido à constatação de sua influência positiva na saúde mental e física 
(JIMÉNEZ-PAVÓN; CARBONELL-BAEZA; LAVIE, 2020).

Nesse seguimento, a parcela de adultos mais velhos merece 
destaque, pois os exercícios nessa população trazem efeitos adicionais 
sobre as características do envelhecimento e suas comorbidades, pre-
venindo a fragilidade, sarcopenia, além de declínio cognitivo (CADORE; 
SÁEZ DE ASTEASU; IZQUIERDO, 2019). Diversos estudos também re-
latam os benefícios de se realizar exercícios físicos para a depressão. 
Sendo assim, levando-se em consideração que a doença depressiva 
em idosos pode intensificar a incapacidade, os déficits funcionais, os 
custos com a saúde e, ainda, sobrecarregar os cuidadores (FARIOLI 
VECCHIOLI et al., 2018), entende-se que os exercícios físicos regulares 
contribuem para a melhoria do seu bem-estar geral.

Objetivo 

 Avaliar quais são os efeitos da prática de exercício físico sobre 
sintomas depressivos e qualidade de vida do idoso.

Metodologia 

Para execução da revisão, realizou-se uma pesquisa de ensaios 
clínicos aleatorizados e controlados (ECAC), publicados no período de 
2017 a 2021, nas línguas portuguesa e inglesa, indexados nas bases 
de dados da The Cochrane Library, Scientific Electronic Library Onli-
ne (Scielo), Pubmed Central, Embase e Medical Literature Analysis and 
Retrieval Sistem Online (MEDLINE). Utilizou-se os descritores para a 
pesquisa nos idiomas português e inglês, com as seguintes combina-
ções: “Exercício físico/Physical exercise”, “Depressão/Depression” e 
“Qualidade de vida/Quality of life” que englobam os descritores contidos 
no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde).

Para inclusão dos artigos foram utilizados os seguintes critérios: 
população do estudo constituída por pessoas com idade maior ou igual 
a 60 anos, artigos que foram publicados na íntegra e artigos publicados 
nos idiomas inglês e português. Os critérios de exclusão da pesquisa 
foram: artigos não acessíveis na íntegra, estudos não-randomizados ou 
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não finalizados, artigos duplicados, artigos de opinião, artigos de revi-
são clássica de tema, e artigos discordantes do objetivo da revisão.

Utilizou-se 3 etapas para a seleção criteriosa dos artigos: a pri-
meira foi a pesquisa em bancos de dados utilizando os descritores e 
critérios de inclusão e exclusão, onde 172 estudos foram encontrados. 
A segunda etapa caracterizou-se pela leitura dos títulos e resumos dos 
artigos, no qual foram selecionados 30 estudos que atendiam aos crité-
rios da pesquisa.  A terceira etapa foi realizada mediante a leitura inte-
gral e crítica dos artigos selecionados na etapa anterior, possibilitando 
a exclusão de estudos que não se adequassem ao objetivo do trabalho, 
permanecendo apenas 12 publicações cujos dados apresentaram rele-
vância para a presente pesquisa.

Para condução desta pesquisa, os princípios éticos presentes na 
Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS), n. 510, de abril de 
2016 foram analisados e considerados nesta etapa do trabalho. Portan-
to, a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa não é necessária 
visto que se trata de uma pesquisa com enfoque em revisão integrativa 
da literatura, cujo objetivo foi a análise secundária de dados em que 
utilizou-se exclusivamente textos científicos, não envolvendo, portanto, 
seres humanos.

Desenvolvimento

Revisão Bibliográfica

A prática de atividade física pela população idosa, comprovada-
mente, está atrelada a melhoria nos estados de ansiedade, depressão, 
qualidade de vida e funcionalidade. As mudanças que acompanham a 
senilidade, sejam elas físicas, sociais, na rotina ou na aparência con-
tribuem para uma percepção negativa da qualidade de vida dessa po-
pulação, colaborando para quadros de ansiedade ou depressão. Nes-
se contexto, a prática do exercício físico, por proporcionar melhora na 
mobilidade, autocuidado, atividades usuais, dor, desconforto além de, 
muitas vezes, promover a integração social, acabam por modificar de 
forma benéfica vários aspectos da vida do indivíduo senil. (MOLLINE-
DO-CARDALDA et al., 2021).
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O exercício é fundamental para a prevenção e o controle de 
muitas condições comuns na população adulta, incluindo hipertensão, 
diabetes, obesidade, insônia, depressão e ansiedade. Além disso, 
sabe-se que a realização de treinamento de equilíbrio, treinamento de 
flexibilidade, treinamento de força e resistência melhoram a agilidade, 
a coordenação e o equilíbrio e ajudam a prevenir ou reverter essas 
mudanças ao longo do tempo. Foi comprovado que adultos mais velhos 
que praticam atividades físicas moderadas a vigorosas, na verdade, 
apresentam hipoalgesia induzida por exercício e um aumento do limiar 
de dor (ECKSTROM et al., 2020).

Em seu estudo, Murri et al. (2018) analisou a relação entre exer-
cício físico e melhora de quadros depressivos em uma população idosa. 
Nessa pesquisa, os participantes foram divididos em dois grupos, um 
que recebeu tratamento farmacológico isolado e outro em que o trata-
mento foi associado ao exercício físico. Com isso, demonstrou-se que 
os indivíduos que foram tratados adicionalmente com exercícios, quan-
do comparados ao outro grupo, apresentaram maiores melhorias em 
relação aos sintomas afetivos, ao equilíbrio e a função cognitiva. Essa 
evolução no estado geral, provavelmente, está relacionada a melhorias 
no humor e retardo psicomotor proporcionado pela prática de exercício 
físico, visto que este está intimamente relacionado com a indução de 
estados afetivos de prazer. 

Partindo de outro viés, contudo, apresentando o mesmo objetivo 
central, Choi et al. (2021) examinou a relação entre o tempo sentado e a 
qualidade de vida de pessoas mais velhas e constatou que os participan-
tes com tempo sentado prolongado possuíam pior qualidade de vida rela-
cionada a saúde, eram mais obesos e consumiam mais bebida alcoólica. 
Além disso, a inatividade mostrou-se relacionada também ao maior risco 
de desenvolver sintomas depressivos, sofrimento psicológico, dor lom-
bar, limitação da mobilidade, problemas cardiovasculares, sarcopenia e 
deficiência cognitiva. Em contrapartida, foi evidenciado que a atividade 
física pode enfraquecer essa associação negativa, uma vez que mesmo 
indivíduos com tempo sentado prolongado, mas que praticam alguma 
atividade física, apresentaram melhora em sua saúde geral. 

Outrossim, além de proporcionar efeitos mais imediatos na qua-
lidade de vida do idoso, a prática regular de exercício físico possui efei-
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to preventivo sobra a fragilidade senil, estando relacionada à melhora 
na qualidade de vida, função física e bem-estar psicológico por meio 
da promoção de um envelhecimento ativo (CASTELL-ALCALÁ, 2021). 
Liao et al. (2020), comparou o gasto energético de homens e mulheres 
idosos, demonstrando que as mulheres apresentaram um maior gasto 
enérgico em decorrência das atividades domésticas. Todavia, quando 
a análise passa para o âmbito da melhoria na qualidade de vida, os 
homens apresentaram maior desempenho, fato explicado pela maior in-
tensidade das atividades praticadas por eles. Assim, conclui-se que a 
intensidade dos exercícios é uma variável que corrobora a performance 
do idoso em relação à qualidade de vida. 

No estudo realizado por Awick et al. (2017), 247 idosos foram 
submetidos à prática de atividade física moderada a vigorosa por 6 me-
ses. Eles evidenciaram que houve redução nos fatores psicológicos ne-
gativos (depressão, ansiedade, disfunção do sono, estresse percebido) 
e que isto influenciou nas percepções dos adultos mais velhos sobre a 
satisfação com a vida, o que explica como os exercícios físicos podem 
melhorar a qualidade de vida desta população. 

Corroborando com estes achados, Lok et al. (2017) constatou 
que a atividade física realizada regularmente impacta positivamente nos 
sintomas depressivos e na qualidade de vida dos idosos, visto que os 
sintomas depressivos dos idosos diminuíram e a qualidade de vida me-
lhorou após 10 semanas da aplicação de um programa de atividade 
física. Todas as subdimensões analisadas no estudo (saúde física, papel 
físico, dor, percepção geral de saúde, vitalidade, função social, papel 
emocional e saúde mental), apresentaram aumento nas pontuações mé-
dias adquiridas nos testes de avaliação. 

Em um ensaio clínico randomizado com 106 pacientes foi obser-
vado que após 3 meses de treinamento de resistência a qualidade de 
vida ambiental, que reflete o quão satisfeitos os indivíduos estão com 
seu meio ambiente e com seu acesso a diferentes serviços, apresentou 
melhora, e isto se manteve por 9 meses de intervenção naqueles que 
praticaram o exercício 2 vezes por semana, diferentemente daqueles 
que praticaram apenas 1x, em que houve redução após 3 meses. Além 
disso, houve aumento da qualidade de vida física e psicológica e redu-
ção de sintomas depressivos (KEKÄLÄINEN et al., 2017).
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Resultados semelhantes foram demonstrados no estudo de Oto-
nes et al. (2020), em que 32 pacientes participaram de um programa de 
atividade física e educação uma vez por semana durante 8 semanas, 
com cada sessão tendo duração de 60 minutos, sendo 15 minutos para 
aquecimento e 45 minutos para exercícios. Este ensaio clínico randomi-
zado demonstrou que, em comparação com o grupo controle, os parti-
cipantes que receberam uma intervenção de atividade física relataram 
melhor qualidade de vida, melhor estado de fragilidade e menor intensi-
dade de dor. Além disso, os participantes do grupo de intervenção rela-
taram melhor desempenho físico após a intervenção e após 3 meses de 
acompanhamento do que no início do estudo.  O efeito das atividades 
físicas na reversão do estado de fragilidade reduziu o medo de queda e 
melhorou a mobilidade dos participantes. 

O estudo de Bennett et al., (2018) relatou os benefícios da reali-
zação de exercícios físicos por um grupo de idosos com média de idade 
de 65 anos. Foi referido a diminuição da pressão arterial e a redução da 
dor que os participantes apresentavam (quantidade de dor ou número 
de dias dolorosos). Ademais, foi percebido um melhor funcionamento do 
corpo, incluindo aptidão geral, força, equilíbrio, flexibilidade e mobilida-
de, como resultado da participação no programa. Além disso, discutiu-
-se como a conexão social obtida a partir de suas interações com outras 
pessoas durante e fora das aulas os ajudou a mitigar o isolamento social 
que os participantes estavam experimentando à medida que envelhe-
ciam, uma vez que as relações interpessoais construídas ao longo do 
programa melhoraram sua saúde mental e bem-estar.

Corroborando com os dados supracitados, após 9,5 semanas de 
treinamento e comparando aos valores basais, melhorias significativas 
foram medidas nos testes de desempenho de caminhada e equilíbrio, 
funções cognitivas, saúde mental e qualidade de vida. No grupo que 
realizou atividade física, em comparação com os controles, os partici-
pantes ampliaram significativamente a distância percorrida e a capaci-
dade de equilíbrio em uma perna. Além disso, houve um aumento das 
habilidades cognitivas, como atenção, flexibilidade mental e trabalho 
memória (BOUAZIZ et al., 2018). 
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Considerações Finais

 Dessa forma, conclui-se que a prática regular de exercício fí-
sico pela população idosa apresenta impactos positivos em relação à 
ansiedade e depressão, pois está atrelada a substanciais mudanças no 
quadro geral do indivíduo senil. Com isso, foi observado, nos estudos 
analisados, melhora em diversos aspetos, como sintomas depressivos, 
dor, equilíbrio, cognição, mobilidade e autocuidado. Além disso, foi cons-
tatado contribuições em relação à qualidade do envelhecimento, uma 
vez que a atividade regular pode prevenir a fragilidade senil. Nesse sen-
tido, é inegável a relação entre exercício físico e melhoria na qualidade 
de vida do idoso, sendo necessário, portanto, a implementação de reco-
mendações e estimulação de atividade física para adultos mais velhos.
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RESUMO
Introdução: Doença rara, de expressão autossômica recessiva, atua 
diretamente na defesa imunológica contra variantes específicas do pa-
piloma vírus humano (HPV). O paciente desencadeia persistentes e re-
correntes infecções expressas na forma de lesões cutâneas. A EV pode 
ser do tipo hereditário ou atípica. Caracterizada como pré- neoplásica, 
sua identificação ocorre a partir do exame histopatológico, pela presen-
ça de ceratoses actínicas e lesões do tipo Bowen. Não existe ainda um 
tratamento específico para a EV. O tratamento deve ser multiprofissional 
e contar com o uso de medicamentos para impedir a progressão das le-
sões. Objetivos: Objetiva-se realizar uma revisão bibliográfica referente 
ao estudo da epidermodisplasia verruciforme, por meio da análise de sua 
gênese, epidemiologia, diagnóstico e tratamento. Metodologia: Para a 
revisão bibliográfica, utilizou-se bancos de dados Google Acadêmico, 
MEDLINE (Literature Analysis and Retrieval System Online) e Scielo 
(Scientific Electronic Library Online) com artigos atualizados e relevan-
tes, na língua portuguesa, inglesa e espanhola. Revisão de Literatura:1. 
Definição: genodermatose rara, de caráter recessivo, caracterizada pela 
infecção disseminada pelo papiloma vírus humano (HPV), independe de 
raça e sexo. A doença é consequência de uma deficiência celular especí-
fica à infecção por alguns tipos distintos de HPVs. Além disso, a patologia 
é caracterizada pelo aparecimento de lesões que podem ser apenas pla-
nas ou polimórficas. Os sintomas iniciam-se na infância, e desencadeiam 
alterações físicas, o que pode afetar o psicológico do paciente 2. Epide-
miologia: A manifestação da doença ocorre após o nascimento e por vol-
ta dos 30 e 40 anos, não apresenta um predomínio geográfico, afetando 
igualmente ambos os sexos. 3. Fisiopatologia: na manifestação primária 
ou hereditária apresenta as mutações de TMC6 / EVER1 ou TMC8 / 
EVER2, que atuam sobre a resposta imune, deixando-a ineficiente, o 
que limita a replicação viral e a expressão do beta-HPV nos queratinó-
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citos. Ocorre também influência no transporte de zinco, que trabalha na 
ativação do ciclo do HPV. O AP-1 é um dos fatores afetados pela con-
centração de zinco e atua na proliferação das células do HPV. 4. Diag-
nóstico: Clinicamente observa-se polimorfismo intenso, com a presença 
de lesões maculo escamosas hipocrômicas, manifestadas na primeira 
infância, inclusive a transformação maligna para carcinoma espinocelular 
pouco diferenciado na face, caracterizando a forma maligna da doença. 
Laboratorialmente realiza-se o PCR ou ELISA. Na análise histopatoló-
gica, observa-se células claras e volumosas, dispostas em ninho, que, 
partindo da região suprabasal, ocupam toda a epiderme. 5. Tratamento: 
Não possui tratamento específico, atuando nos sintomas, é importante 
aconselhamento genético e proteção solar.  Para tratamento destaca-se 
o uso de retinóides orais, o uso de interferons para o tratamento das ver-
rugas que aparecem com a doença, uso de derivados de vitamina A e de 
cimetidina. A radioterapia é contraindicada. O tratamento oncológico não 
cirúrgico, pode ser feito com 5-fluorouracil, imiquimod, interferon intrale-
sional alfa 2A e terapia fotodinâmica. Conclusão: Conclui-se que a EV é 
uma genodermatose com poucos relatos clínicos disponíveis. Entretanto, 
é de suma importância a continuidade de estudos clínicos para avanços 
no tratamento de modo mais específico.
Palavras-chave: Epidermodisplasia verruciforme; aspectos clínicos; 
diagnóstico; HPV.

Introdução

A Epidermodisplasia Verruciforme (EV), é uma doença rara, de 
teor dermatológica e genética de expressão autossômica recessiva, a 
qual afeta o sistema imunológico em sua área de defesa no combate de 
determinadas variantes do papilomavírus humano (HPV). Como conse-
quência, o paciente desencadeia persistentes e recorrentes infecções 
expressas na forma de lesões cutâneas do tipo pitiríase versicolor, pápu-
las, verrugas planas ou polimorfas. (MYERS; KWAN; FILLMAN, 2021)

A EV pode ser do tipo hereditário, ocasionado pela mutação nas 
proteínas TMC6, EVER1, TMC8 e EVER2 e como consequência disso, 
o sistema imune para o combate dos tipos de HPV se torna ineficiente. 
Já a EV atípica, está relacionada com a imunodeficiência associada às 
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células T em pacientes imunossuprimidos, com mutações genéticas do 
tipo RHOH e STK4. (MYERS; KWAN; FILLMAN, 2021)

A manifestação da EV costuma ocorrer na infância e se desen-
volve progressivamente com os anos em forma de lesões cutâneas. É 
caracterizada por uma enfermidade pré- neoplásica, por seu percentual 
significativo de casos que progrediram para a forma cancerígena que 
pode ser câncer de pele do tipo não melanoma, desenvolvimento de 
carcinoma de células escamosas. (MYERS; KWAN; FILLMAN, 2021)

A identificação a partir do exame histopatológico da EV ocorre 
pelo achado histológico definido como células azuis, que definem a for-
ma patogênica dos queratinócitos infectados pelo HPV em EV. A pre-
sença de ceratoses actínicas e lesões do tipo Bowen se encontradas 
podem também determinar a EV. A partir dos resultados histopatoló-
gicos e do exame clínico dermatológico é que se pode diagnosticar o 
paciente com EV. (MYERS; KWAN; FILLMAN, 2021)

Por se tratar de uma doença extremamente rara, não existe ainda 
um tratamento específico para a EV, sendo primeiramente necessário o 
tratamento múltiplo e com uma equipe interprofissional, com a presença 
de médico dermatologista, cirurgião geral, radioterapia, geneticistas, en-
fermeiros, psicólogos e se necessário psiquiatra a depender da saúde 
mental de cada paciente. (MYERS; KWAN; FILLMAN, 2021). Além dis-
so, utiliza-se medicamentos para impedir a progressão das lesões, entre 
eles estão a cimetidina, os retinóides e os interferons. (SÁ et al., 2011)

Objetivos

A epidermodisplasia verruciforme é uma manifestação dermato-
lógica rara, relacionada a fatores genéticos e com associação ao papi-
lomavírus humano (HPV). Objetiva-se, portanto, a realização de uma 
revisão bibliográfica com foco na análise abrangente da doença, por 
meio da definição da doença, sua epidemiologia, fisiopatologia, diag-
nóstico e tratamento. Ademais, ressalta-se que, por ser uma patologia 
relacionada a um vírus de maior conhecimento da população geral, o 
estudo possui maior importância, uma vez que haverá propagação de 
mais informações sobre uma doença que apesar de rara é uma doença 
grave que pode progredir para formas cancerígenas.
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Metodologia

O presente capítulo é uma revisão de literatura, produzida a par-
tir das seguintes bases de dados virtuais: Google Acadêmico, MEDLI-
NE (Literatura Analysis and Retrieval System Online) e Scielo (Scientific 
Electronic Library Online). 

Foram utilizadas para o melhor direcionamento do trabalho as 
palavras chave: Epidermodisplasia verruciforme, aspectos clínicos, 
diagnóstico, HPV.  A partir dessa delimitação, foram selecionados rela-
tos de caso e revisões sistemáticas.  A busca resultou na utilização de 
15 artigos, entre os anos de 2002 a 2021. Utilizaram-se, referências nas 
línguas portuguesa, inglesa e espanhol.

Sendo fatores determinantes, a persistência das informações 
com enfoque na Epidermodisplasia verruciforme e todas suas vertentes 
no processo da progressão da fisiopatologia, diagnóstico e tratamento.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

1. Definição

 A Epidermodisplasia verruciforme (EV), descrita por Lewan-
dowsky e Lutz em 1922, é uma genodermatose rara. É caracterizada 
pela infecção disseminada pelo papiloma vírus humano (HPV), de he-
rança autossômica recessiva, que pode ocorrer em todas as raças, sem 
predileção por sexo. Ocorrem alterações imunológicas nos pacientes, 
principalmente na imunidade celular. A EV pode se disseminar em lo-
cais específicos, corroborando assim para a proliferação de variados 
tipos de citocinas que dificultam o processo de reconhecimento do HPV 
pelo sistema imune. (SÁ et al., 2011). A EV é consequência de uma defi-
ciência celular específica à infecção por alguns tipos distintos de HPVs, 
ditos HPVs relacionados a Epidermodisplasia Verruciforme. (MEIRELES 
et al, 2013)

 É caracterizada pelo aparecimento de lesões que podem ser 
apenas planas, na sua forma benigna ou por lesões polimórficas da 
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pele, inicialmente como manchas descamativas hipocrômicas no pesco-
ço e no rosto, que se assemelham a uma pitiríase versicolor. Depois elas 
aumentam em números e avançam para pápulas semelhantes a verru-
gas rosa liso ou marrom.  Essas lesões podem se espalhar nas costas, 
mãos, antebraço, joelhos, pernas e pés, já as membranas mucosas não 
são comprometidas. O início dos sintomas normalmente já é perceptível 
na infância. (SÁ et al.,2011). A doença também causa alterações físicas, 
o que pode afetar o psicológico do paciente, sendo necessário o tra-
tamento multiprofissional, para se obter um tratamento amplo e com o 
suporte emocional e psicológico. (CORREA et al., 2013)

Figura 1 - Lesões de membros superiores e inferiores em 
portador de epidermodisplasia verruciforme.

Fonte: CORREA et al., 2013

2. Epidemiologia

A epidermodisplasia verruciforme é uma manifestação multifato-
rial associada com a redução da capacidade imunológica em combater 
o HPV. Pacientes com EV típico começam a desenvolver lesões no iní-
cio da infância e continuam com o aparecimento de novas manifesta-
ções cutâneas ao longo da vida. Além disso, também foram relatados 
alguns casos da manifestação da doença após o nascimento e por volta 
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dos 30 e 40 anos. É válido destacar que, essas lesões cutâneas infec-
tadas persistentemente com beta-HPV podem progredir para câncer de 
pele não melanoma, além disso, outro fato importante é que entre 30% 
a 70% dos pacientes que possuem EV desenvolverão carcinoma de cé-
lulas escamosas ao longo da vida.(MYERS; KWAN; FILLMAN, 2021) A 
EV não apresenta um predomínio geográfico, se manifesta basicamente 
em duas formas .A primeira, é  a clássica de viés hereditário e genética 
autossômica recessiva, porém em alguns casos existe a influência do 
cromossomo X.

Afeta igualmente ambos os sexos, com história familiar descrita 
em 25% dos casos.  Já a segunda, é a forma adquirida, perceptível em 
pacientes imunocomprometidos e imunossuprimidos. (MYERS; KWAN; 
FILLMAN, 2021).

A EV pode se manifestar na forma benigna, com a presença ape-
nas de verrugas planas e associada ao subtipo de HPV não oncogênico 
3 e 10. Também pode se apresentar na forma maligna, por meio de 
lesões polimorfas, relacionada com diversas subcategorias de HPV, os 
oncogênicos mais comuns são os do tipo 5 e 8.  Nesse contexto, a EV 
apresenta um índice de 30 a 50% da progressão dos casos para a sua 
forma maligna, o que a faz ser considerada uma manifestação pré-neo-
plásica. (SÁ et al., 2011)

3. Fisiopatologia da Doença

A proliferação da infecção por HPV tipos 3 e 10 se dá principal-
mente ao desenvolvimento de verrugas do tipo vulgar. Já em casos de 
epidermodisplasia verruciforme, por acometer o sistema imune, ocorre 
uma progressão da infecção persistente e possível desenvolvimento de 
displasias e formas malignas da patologia na expressão das lesões do 
tipo pitiríase versicolor, lesão similar a verrugas planas, e elevação do 
risco de infecções recorrentes com o tipo beta-HPV, o que pode acarre-
tar numa progressão para nível carcinogênico de pele. (MYERS; KWAN; 
FILLMAN, 2021)

A EV na forma primária ou hereditária apresenta as mutações 
de TMC6 / EVER1 ou TMC8 / EVER2, que atuam sobre a resposta 
imune, deixando-a ineficiente. Essas proteínas afetadas, fazem parte do 
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canal transmembrana, com função em limitar a replicação viral e a ex-
pressão do beta-HPV nos queratinócitos (LAZARCZYK et al., 2009). 
Ocorre também a influência dessas proteínas no transporte de zinco, 
afetando a sua concentração. Nesse sentido, o zinco apresenta função 
essencial na ativação do ciclo do HPV. O AP-1 é um dos fatores afeta-
dos pela concentração de zinco e atua na proliferação das células do 
HPV. (MYERS; KWAN; FILLMAN, 2021).

Os pacientes acometidos pela EV expressam manifestações 
cutâneas do tipo pápulas, verrugas planas e verrugas escamosas. Não 
apresentam um padrão, podendo ter localizações diversas no corpo. 
Geralmente as áreas com exposição à luz ultravioleta (UV) tornam-se 
locais mais suscetíveis a lesões. (DE JONG et al., 2018)

Figura 2 - Lesões de verrugas planas com isomorfismo no tronco e 
membros superiores – forma benigna. 

Fonte: OLIVEIRA; FESTA NETO; TYRING, 2002
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Figura 3 - Lesões de queratose seborréica na região 
cervical – forma maligna

Fonte: OLIVEIRA; FESTA NETO; TYRING, 2002

4. Diagnóstico

O diagnóstico da epidermodisplasia verruciforme, além da aná-
lise clínica, na qual observa-se polimorfismo intenso, com a presença 
de lesões maculo escamosas hipocrômicas, inclusive a transformação 
maligna para carcinoma espinocelular pouco diferenciado na face, ca-
racterizando a forma maligna da doença (SÁ et al., 2011), dá-se pela 
realização de exames laboratoriais realizado como o PCR (Reação em 
Cadeia da Polimerase) na qual detecta-se o DNA viral ou ELISA - teste 
imunoenzimático. (ALARCÓN et al, 2017) 

Ademais, enfatiza-se que, clinicamente, as manifestações cutâ-
neas começam a manifestar-se no início da primeira infância. Ressal-
ta-se, ainda, que ao realizar a análise histopatológica, observa-se uma 
característica específica, que, independente da lesão apresenta células 
claras e volumosas, dispostas em ninho, que, partindo da região supra-
basal, ocupam toda a epiderme. (SANDOVAL et al, 2020)

Além disso, em relação aos critérios clínicos pode-se analisar os 
seguintes pontos apontados na Tabela 1. (SANDOVAL et al, 2020)
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Tabela 1 - Critérios diagnósticos para Epidermodisplasia Verruciforme. 
Critérios diagnósticos de epidermodisplasia verruciforme

Realizado no início da primeira infância

Existem casos de consanguinidade 

Lesões cutâneas específicas: semelhantes a verrugas, pitiríase versicolor e placas, 
formato irregular avermelhado ou marrom claro simulando ceratoses seborreicas.

Lesões cutâneas com progressão lenta.

Não atinge membranas mucosas e nódulos linfáticos

Paciente com boa condição geral (BEG)

Pode ocorrer conversão maligna de algumas lesões, principalmente na quarta e quin-
ta década de vida, em áreas expostas ao sol.

Fonte: SANDOVAL et al, 2020

5. Tratamento

Doença considerada rara, a epidermodisplasia verruciforme 
(EV) não possui tratamento específico. Logo, o tratamento baseia-se na 
contenção dos fatores de piora através de aconselhamento genético e 
proteção solar.  Ademais, o mais importante é a detecção precoce de 
lesões pré-malignas, com o propósito de iniciar o tratamento antes da 
doença apresentar gravidade. (OLIVERA et al, 2006)

Entretanto, existem alguns tratamentos para a EV, dentre eles 
podemos destacar o uso de retinóides orais que, apesar de desenca-
dearem efeitos benéficos, como suas ações antivirais e anti neoplásicas, 
apresentam efeitos reversíveis quando não se dá continuidade ao trata-
mento da doença. Ademais, enfatiza-se que essas medicações, pos-
suem efeitos antivirais e anti proliferativos das células tumorais, atuando 
diretamente na contenção dos sintomas da doença. (SÁ et al., 2011) 

Destaca-se, também, o uso de interferons para o tratamento das 
verrugas que aparecem com a doença, pela ação antiviral e pela capaci-
dade de conter o crescimento de células malignas e estimular as células 
naturais killer e T. Aos portadores da doença, deve-se indicar o uso de 
derivados de vitamina A e o uso de cimetidina, que apresentaram bons 
resultados e poucos efeitos colaterais nos portadores da doença. (SÁ et 
al., 2011) 
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Além disso, a radioterapia é contraindicada em casos de EV e 
se durante o desenvolvimento da doença for necessário a realização de 
enxertos de pele, deve-se usar áreas fotoprotegidas da pele. Ademais, 
em geral, as respostas aos tratamentos são mal sucedidas, inconsis-
tentes ou associadas ao retorno rápido da doença após o tratamento. 
Assim, os tratamentos não cirúrgicos mais eficazes são os que abordam 
agentes sistêmicos ou tópicos, como acitretina e interferon e, mais re-
centemente, interferon e imiquimod. (BERK et al, 2009)

  Ressalta-se, por fim, que o diagnóstico precoce e a ressecção 
cirúrgica é considerado o tratamento mais eficaz para os carcinomas 
associados à EV. No entanto nem sempre a cirurgia é a melhor opção, 
uma vez que a lesão pode ser muito extensa e estar localizada em áreas 
onde os defeitos cirúrgicos podem gerar complicações funcionais ou 
estéticas. Logo, o tratamento oncológico não cirúrgico, pode ser indica-
do, adotando medicamentos como 5-fluorouracil, imiquimod, interferon 
intralesional alfa 2A e terapia fotodinâmica. (SANDOVAL et al, 2020)
 
Considerações Finais

 Ante o exposto neste capítulo de revisão sistemática sobre a Epi-
dermodisplasia Verruciforme, pode-se concluir ser uma genodermatose, 
com padrão autossômico recessivo, de teor raro e com poucos relatos 
clínicos disponíveis na literatura. Dessa forma, a EV se manifesta a partir 
de lesões tanto em padrão plano como disformes e tem sua progressão 
como um fator de risco pelos altos índices resultando em formas can-
cerígenas. Assim, mesmo sendo uma patologia pouco encontrada no 
cotidiano é de extrema importância a continuidade de estudos clínicos 
para avanços no tratamento de modo mais específico, a fim de melhorar 
a eficácia e aumentar a expectativa e qualidade de vida dos pacientes 
acometidos pela EV.
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RESUMO
Introdução: A humanização é definida como a capacidade ou o ato de 
se transformar algo em humano. Nesse sentido, pode-se abordar, su-
mariamente, o entendimento de que o ato humanitário se faz elementar 
em tudo aquilo que envolve o indivíduo e seus direcionamentos, desde 
a educação até o trabalho e a saúde. Dessa maneira, é indispensável 
que o ensino médico esteja atrelado a um ensino humanístico. Objeti-
vo: Descrever a presença da temática humanização na grade curricular 
dos cursos de graduação em medicina das faculdades do Centro-Oeste. 
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, mediante uma pesqui-
sa de avaliação investigativa quantitativa de dados secundários frente a 
temática “A presença da humanização no ensino médico das faculda-
des de Medicina da região Centro-Oeste do Brasil”. Por meio de uma 
coleta de dados a partir do “Sistema Eletrônico de Acompanhamento 
dos Processos” que regula a Educação Superior (e-MEC) do Ministério 
da Educação. Logo, a partir da identificação das instituições de ensino, 
iniciou-se a busca e o levantamento de dados e informações, nos sites 
das instituições, através de documentos e juntas documentárias, em que 
a amostra obtida foi tratada e analisada de forma estatística qualitativa 
e descritiva pelo Software Epi 7 (CDC). Resultados: Entre as faculda-
des analisadas, nota-se que 11 instituições (42,3%) encontram-se no 

mailto:pedrohenriquedna%40gmail.com%20?subject=
mailto:lopes.alrj@gmail.com
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estado de Goiás. Dessas, 13 são privadas (50,0%), e 18 são reconhe-
cidas (72,0%). Em relação a metodologia de ensino, identifica-se que 
23 instituições empregam a metodologia ativa (92,0%). No que tange 
ao enfoque humanístico do ensino, 6 IES não abordam a humaniza-
ção (23,1%), 5 IES abordam a humanização superficialmente (19,2%), 
14 IES abordaram de forma intermediária (53,9%) e apenas 1 aborda a 
humanização de modo profundo (3,9%). Discussão: Na pesquisa reali-
zada verifica-se que existe um consenso entre os projetos pedagógicos 
das universidades sobre a prática humanizada envolvendo conhecimen-
tos interdisciplinares, com foco na saúde num contexto coletivo. Desse 
modo, os alunos são protagonistas imprescindíveis na construção de 
conhecimento da formação humanista. Conclusão: Em suma, embora 
reconhecida a importância e atualidade do tema para a medicina, ainda 
há pouca integração humanística na matriz curricular da grande maioria 
das instituições da região centro-oeste do Brasil.
Palavras-chave: Avaliação Curricular das Faculdades de Medicina; 
Educação Superior; Humanização; Saúde.

Introdução

Entende-se por humanização a capacidade ou ato de converter 
algo em humano. Nesse sentido, pode-se abordar, sumariamente, o en-
tendimento de que o ato humanitário se faz elementar em tudo aquilo 
que envolve o indivíduo e seus direcionamentos, desde a educação até 
o trabalho e a saúde. Ou seja, toda relação social requer a compreensão 
de que ali se estabelece um ato humano e, por conseguinte, deverá haver 
consideração das particularidades das pessoas envolvidas e o respeito 
à dignidade humana. É possível constatar, nesse viés, que a aplicação 
do conceito na área da saúde demandou mais do que somente a vonta-
de de transformar o trabalho e o contato em algo essencialmente huma-
no. Logo, partiu-se de um precedente conceitual escalar que acarretou a 
presença de relacionamentos interpessoais na dinâmica associativa de 
relações que estabelecessem, então, uma observação do médico acerca 
do caráter estrutural do paciente e daquilo que o cerca. Esta estrutura 
verificada deve apurar, assim, a presença de um ser humano pleno, para, 
sequencialmente, perceber as suas necessidades tangíveis ao tratamen-
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to e à recuperação (HOUAISS; VILLAR, 2001; DESLANDES, 2006).
Com o advento da tecnologia, os projetos de humanização, em 

diversos setores, se tornaram pauta de discussão recorrente. Devido 
à automatização como estratégia de máxima produção, fruto do perío-
do pós-Guerra Fria. Dessarte, a necessidade de um maior dinamismo 
comunicativo fez com que as escalas de fabricação e as prestações 
de serviços se tornassem mais ágeis e diretas, conjuntura que afetou 
intimamente o campo da saúde e resultou, também, em um atendimento 
médico mais sucinto, direto e amparado pela busca de resultados mais 
rápidos. De modo análogo, o estudo médico respondeu à questão na 
observância dos fatores atuais: há uma maior incidência da ciência, ao 
mesmo tempo em que se fala sobre a humanização e pedem-se medi-
das responsivas ao imbróglio (HOBSBAWM, 1995; TEIXEIRA, 2005).

Dessa forma, mesmo antes da outorga da Carta Magna de 1988, 
a qual garantia os direitos fundamentais no processo democrático atual, 
inclusive o direito à saúde, a década de 1970 já anunciava mudanças 
significativas relacionadas com a relevância do que é o ser humano e de 
que forma ele precisa ser tratado em seus meios sociais. Já no fim do 
século XX e começo do século XXI, a medicina humanitária passou a 
ser tratada como elemento fundamental na formação dos futuros médi-
cos. Em tempos de agilidade, os centros universitários se voltam para a 
aplicação de um estudo combativo no que se refere às constantes espe-
culações do paciente: o médico não é empático, não atende os anseios 
do paciente, finaliza seu atendimento sem se preocupar com a integrali-
dade do processo, e a cura, que deveria ser atingida mais rapidamente, 
de modo paradoxal, acaba sendo negligenciada (BRASIL, 1988). 

Com a profissionalização e a boa formação técnica do profissio-
nal da área da saúde, mais propriamente do médico, deve estar o vínculo 
da sociologia médica, defendida pela Política Nacional de Humanização 
(PNH), em 2003. A PNH versa sobre a adoção de princípios teóricos e 
metodológicos, configurados no indivíduo enquanto ser coletivo e social, 
a atenção dada a ele e a transversalidade, no intuito de se garantir aquilo 
que seria a ideal assistência médica. Essa premissa funciona como um 
referente ativo, já que é notório que a análise do ser humano em questão 
precede mesmo o desenvolvimento dos sistemas computadorizados e a 
praticidade que a informatização traz (BRASIL, 2004).
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Faz-se necessário, portanto, a adequação das escolas médicas 
responsáveis por consolidar, hoje, na formação dos estudantes, a inser-
ção paulatina de valores éticos e morais. A inclusão dos estudos acerca 
da medicina humanitária já é abarcada pelas Diretrizes Curriculares Na-
cionais (DCN) de 2014 e almeja formar, no novo médico, o caráter huma-
no necessário para a garantia da humanização. Desse modo, as respon-
sabilidades do futuro profissional da área da saúde serão, para além do 
processo de restabelecimento do ser e do suprimento da necessidade 
da população, um vínculo de cuidado, de confiança, de respeito e de 
afeto – com e para aqueles que dele dependem (BRASIL, 2014).

Objetivo

O objetivo deste trabalho é identificar a temática humanização 
nos currículos dos cursos de graduação em medicina das faculdades do 
Centro Oeste.

Metodologia

O presente estudo transversal trata-se de uma pesquisa de ava-
liação investigativa quantitativa de dados secundários frente a temática 
“A humanização no ensino médico nas instituições do curso de Medici-
na na região Centro Oeste do Brasil”.  Dessa forma, foi realizada uma 
coleta de dados que se deu a partir do “Sistema Eletrônico de Acom-
panhamento dos Processos” que regula a Educação Superior (e-MEC) 
do Ministério da Educação. Logo, foram encontradas 10 Instituições de 
Ensino Superior de Medicina Públicas e 16 Instituições de Ensino Supe-
rior de Medicina Privadas que constam regularmente, reconhecidas ou 
autorizadas a funcionar e prestar o serviço de educação médica.

A partir da identificação das instituições de ensino, iniciou-se a 
busca e o levantamento de dados e informações, nos sites das institui-
ções, por meio de documentos e juntas documentárias como: “Projeto 
Pedagógico do Curso de Medicina/Projeto Político do Curso de Medici-
na” e” Ementário Disciplinar” ou “Ementário de Eixo Integrativo” de Insti-
tuições e Faculdades de Ensino Superior de Medicina no Brasil. Dessa 
forma, tendo como critério de inclusão apenas as IES do Centro Oeste 
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que apresentavam e forneciam na íntegra os documentos do curso na 
“internet”.

O tratamento dos dados se deu através da análise e leituras de-
talhadas de cada um dos projetos e ementas buscando informações, 
que foram transcritas e criadas variáveis em coluna como por exemplo: 
número de Instituições de Ensino Superior por Estado, o tipo de gestão 
das Instituições de Ensino Superior, a situação legal da Instituição de 
Ensino Superior, o tipo de Metodologia atribuída às Instituições de Ensi-
no Superior e o Números de unidades curriculares de ensino de huma-
nização abordados por instituição. Dessa maneira, foram reproduzidas 
as informações obtidas para uma planilha no Excel® 2010 (Microsoft 
Co., Redmond, Washington, EUA) para melhor análise. Logo, após a 
análise qualitativa, os dados se tornaram numéricos e foram analisados 
por meio do Software EPI Info™ 7. Version 7.1.4. (CDC, Atlanta, Texas, 
EUA) de forma descritiva e analítica.

Por se tratar de dados públicos tem-se que as instituições não 
são identificadas na análise e nem na apresentação da discussão, res-
guardando o caráter ético e moral da pesquisa sendo preservada as 
suas identidades no decurso do estudo.

Desenvolvimento

1. Resultados

A partir da coleta do estudo, que se deu a seguinte amostra, tem-
-se que no Distrito Federal 5 Instituições de Ensino Superior oferecem 
o curso de Medicina, representando uma porcentagem de 19,2% das 
instituições de ensino da região Centro Oeste. No Estado de Goiás, foi 
possível observar que há 11 instituições, o que representa 42,3% da 
região. No estado de Mato Grosso do Sul foi possível averiguar que há 
5 instituições de ensino representando uma porcentagem de 19,2% da 
região. Já o Estado de Mato Grosso possui 5 instituições de ensino, re-
presentando 19,2% da região.
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Tabela 01 - Número de Instituições de Ensino Superior por Estado.
Estado Frequência(%)

Distrito Federal 5(19,2)

Goiás 11(42,3)

Mato Grosso 5(19,2)

Mato Grosso 5(19,2)

Fonte: Autoral

 A partir dos dados em relação ao tipo de gestão das Instituições 
de Ensino Superior, tem-se que 4 Instituições de Ensino Superior de Me-
dicina são de gestão Estadual, o que representa uma porcentagem de 
15,4%; 6 instituições de gestão Federal, cuja porcentagem é de 23,1%; 
além disso, 3 instituições são de gestão Municipal, o que equivale a 
11,5%; e, 3 instituições são de gestão Privada, o que reflete 50,0% da 
porcentagem. 

Tabela 02 - O tipo de gestão das Instituições de Ensino Superior. 
Gestão Frequência Porcentagem(%)

Estadual 4 15,4%

Federal 6 23,1%

Municipal 3 11,5%

Privada 13 50,0%

Total 26 100,0%
Fonte: Autoral 

 
No âmbito regulatório tem-se que há 7 Instituições de Ensino 

Superior de Medicina na região Centro Oeste que se encontram auto-
rizadas, o que corresponde a 28,0% das instituições. Já as outras 18 
instituições de ensino, foram identificadas como reconhecidas, o que 
corresponde a 72,0% das instituições aptas a funcionar e prestar o ser-
viço de ensino médico. Também foi possível averiguar que há 1 institui-
ção que não se encontra nem reconhecida e nem autorizada, tendo em 
vista, que tramita em processo de autorização. 
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Tabela 03 - Situação legal da Instituição de Ensino Superior.
MEC Frequência Porcentagem(%)

 Autorizado 7 28,0%

Reconhecido 18 72,0%

Total 25 100,0%
Fonte: Autoral        

Em se tratando do caráter metodológico, observou-se que, 23 
instituições utilizam-se das metodologias ativas, o que corresponde a 
92,0%; em contrapartida, 1 adota a mista, o que equivale a 4,0%; e, 1 
possui o formato tradicional, o que representa 4,0 %.

Tabela 04 - O tipo de Metodologia atribuída às 
Instituições de Ensino Superior. 

Metodologia Frequência Porcentagem(%)

Ativa 23 92,0%

Misto 1 4,0%

Tradicional 1 4,0%

Total 25 100,0%
Fonte: Autoral

 No que diz respeito ao número de unidades curriculares especí-
ficas que abordaram o tema humanização, foi encontrado que: 6 Institui-
ções de Ensino Superior (IES) não abordaram o tema ou não foi encon-
trado o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), o que representa 23,1%; 5 
IES abordaram superficialmente, com uma porcentagem de 19,2%; 11 
IES abordaram de forma intermediária, mas ainda superficial, com uma 
equivalência de 42,3%; 3 IES abordaram de forma intermediária, com-
patível a 11,5%; e, 1 IES abordou de forma profunda, o que constituiu 
3,9%.  Tal que, entende-se como, no item “não abordado ou ausente”, 
aquelas Instituições que não mencionaram o tema; “superficial”, aquelas 
que possuíam de 1 a 2 unidades curriculares específicas ou mais de 2 
unidades, porém, menos de 500 horas; “intermediária superficial”, aque-
las contidas entre “superficial” e “profunda”, que detinham mais de 2 
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unidades curriculares específicas, mas não de forma transversal e com 
uma carga horária de até 2000 horas; “intermediária”, que também esta-
vam entre “superficial” e “profunda”, porém com mais de 2000 horas; e, 
“profunda”, cuja abordagem se deu ao longo de todo o curso.

Tabela 05 - Número de unidades curriculares específicas que 
abordaram o tema humanização, por instituição.

Análise Frequência Porcentagem(%)

0 6 23,1%

1 5 19,2%

2 11 42,3%

3 3 11,5%

4 1 3,9%

Total 26 100,00%
Fonte: Autoral

 A carga horária média das unidades curriculares que abordam a 
humanização nos currículos analisados foi de 1125,2 (±1618,2) horas.

2. Discussão

A humanização da saúde pode ser definida como a busca por me-
lhor entendimento e, consequentemente atendimento ao paciente, o que 
melhora a qualidade nas consultas médicas principalmente nas unidades 
básicas de saúde, e indo ao encontro desse entendimento, o ensino da 
medicina nas universidades está cada vez mais inserindo a temática nas 
suas disciplinas no decorrer do curso (SANTOS-FILHO, 2007).

Promover a humanização é, conforme a Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) descreve sobre a Política Nacional de Humanização em 2003:

“É uma aposta ética porque envolve a atitude de usuários, 
gestores e profissionais de saúde comprometidos e cor-
responsáveis. É estética porque se refere ao processo de 
produção da saúde e de subjetividades, autônomas e pro-
tagonistas. E é política porque está associada à organiza-
ção social e institucional das práticas de atenção e gestão 
na rede do SUS” (SOUZA; MENDES, 2009).
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É de extrema importância que a temática de humanização seja 
adequadamente abordada nas universidades para que o processo de 
humanização seja implementado na atenção médica. Essa abordagem 
poderá melhorar a integralidade e a equidade nos serviços de saúde 
do SUS e do setor complementar. Porém, ao considerarmos a inserção 
da humanização nos projetos pedagógicos analisados, observamos que 
não há uniformidade na abordagem da humanização no ensino médico.

Na pesquisa realizada, verifica-se que existe considerável hete-
rogeneidade entre os projetos pedagógicos das universidades sobre a 
prática humanizada envolvendo conhecimentos interdisciplinares, com 
foco na saúde num contexto coletivo. 

O processo de humanização do atendimento em saúde envolve 
a qualificação dos profissionais, que se inicia ainda nas universidades 
através de uma formação adequada com base em fundamentos teóri-
cos humanistas e no desenvolvimento de práticas interativas entre os 
docentes e acadêmicos, a fim de, aprimorar competências humanistas. 
Nesse sentido, refletindo sobre o atual ensino médico, é possível no-
tar que apesar da inclusão de unidades curriculares que tratam de hu-
manidades, esse processo acontece de modo não uniforme, sem uma 
abordagem mínima. Além disto, pudemos observar que a integração às 
demais disciplinas ainda é baixa, bem como a carga horária e a real 
aplicação no cotidiano do acadêmico (SOUZA et al., 2008; SILVA et al., 
2011). 

Deste modo podemos esperar que este conceito não se cristalize 
na formação de muitas instituições. 

Assim, mesmo com o debate constante e ressignificação da hu-
manização no campo da saúde, a fim de corresponder às demandas 
reais dos serviços de saúde, ainda teremos de aguardar a maior imple-
mentação dos conceitos de humanização em alguns currículos médicos. 

De acordo com os dados apresentados, a partir de uma análise 
qualitativa, são várias as instituições de ensino superior que oferecem a 
graduação em medicina, no entanto, proporcionalmente, são poucas as 
que abordam esse tema de maneira satisfatória e transversal em seus 
planos de ensino (HECKERT; PASSOS; BARROS, 2009). 

O envolvimento do médico com os procedimentos técnicos leva 
a priorização da doença em detrimento do ser humano por trás dela. 



252

Desse modo, a ministração das aulas conta com o aspecto subjetivo ine-
rente ao perfil de cada docente, já que cada um irá tratar a humanização 
de modos diversos e dimensões variadas.

Considerações Finais

 Embora reconhecida a importância e atualidade do tema para a 
medicina, ainda há pouca integração humanística na matriz curricular 
da grande maioria das instituições da região Centro Oeste do Brasil. 
Todavia, apesar da humanização notadamente se propagar como um 
movimento técnico-político na área da saúde a partir do final da década 
de 1980, na prática ela ainda possui pouco espaço na rotina dos acadê-
micos, necessitando de uma maior extensão nas discussões em torno 
da formação médica e consequente qualidade dos serviços de saúde 
oferecidos pelos egressos (RIOS et al., 2009; PUCCINI; CECÍLIO, 2004; 
TORNQUIST, 2002). 

 Isto posto, a humanização não se restringe a polidez do local 
cordial e comportamento simpático do profissional, mas, todavia, de-
corre de um atendimento resolutivo. Através do bom uso dos protocolos 
biomédicos e da tecnologia, mas também, da subjetividade única e indi-
vidual de cada pessoa, dos direitos humanos e, ainda, dos referenciais 
socioculturais. De forma a visar sempre a assistência integral, a autono-
mia, o direito à informação, o bem estar geral e a satisfação do paciente, 
de ambos os pontos de vista: técnico e humanístico. Conquanto, a fer-
ramenta para tal é conseguida através de um elemento indispensável e 
aprendido na Bioética Médica: a relação médico-paciente (SILVA et al., 
2011; MEDEIROS; BATISTA, 2016).
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RESUMO
Introdução: Os princípios da Atenção Primária à Saúde preconizam o 
cuidado integral e individualizado do paciente a partir de um trabalho 
multiprofissional, executado com o auxílio do Projeto Terapêutico Singu-
lar, para que, dessa forma, seja aplicado na Estratégia de Saúde da Fa-
mília e, assim, ofereça ao paciente um atendimento ampliado e longitu-
dinal. No entanto, a promoção das ações integrais que abrangem todas 
essas nuances apresenta grande desafio quando aplicada na realidade 
prática do cotidiano. A sincronização entre os profissionais e a complexi-
dade do cuidado, apesar de possuírem inúmeros benefícios, necessitam 
de uma gestão em saúde consolidada e da capacitação e organização 
da equipe, desafios que serão analisados no presente estudo. Objeti-
vos: Relatar as experiências e desafios do trabalho de um projeto de 
extensão em conjunto com equipe de Estratégia de Saúde da Família 
na Atenção Primária à Saúde. Relato de Experiência: Projeto de ex-
tensão criado para intervenção nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
oferecendo apoio à Estratégia de Saúde da Família (ESF) direcionando 
as ações para o elevado número de pacientes em sofrimento mental 
persistente no território. A intervenção foi realizada após o Planejamento 
Estratégico Situacional (PES), o qual abarca diagnóstico, identificação e 
priorização de problemas. A equipe era formada por alunos de cursos 
da saúde, preceptores e tutores e, a partir da determinação da ação 
e dos usuários a serem atendidos, iniciou-se a intervenção através de 
momentos de autocuidado com as PICS, com automassagem e medi-
tações, conduzidas por alunos capacitados. Com o início da pandemia 
de covid-19 o formato das ações transformou-se em remoto, foi inicia-
do contato telefônico com os pacientes. Os pacientes foram divididos 
para serem acompanhados semanalmente, através da escuta ativa pe-
los acadêmicos que se organizaram em duplas. Após cada intervenção, 
houveram momentos de discussão entre a equipe PET responsável e a 
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equipe ESF, planejando conjuntamente ações de manutenção e otimiza-
ção do cuidado do indivíduo. Por fim, após o estabelecimento do PTS, 
era realizado acompanhamento próximo do paciente, estabelecendo 
um vínculo maior com UBS. Discussão: Projetos de extensão duran-
te a graduação possibilitam a aproximação do meio acadêmico com a 
comunidade e insere-os na prática de suas profissões. Nesse caso, o 
trabalho em equipe foi exercido na APS pela convivência entre profis-
sionais que atuam com um mesmo objetivo de atender às necessidades 
de saúde da população. No entanto, o trabalho em equipe evidencia 
desafios a serem enfrentados, e, para isso, é necessário adotar estraté-
gias para a manutenção do ambiente saudável. O cuidado centrado na 
pessoa também se configura importante, pensado no âmbito do cuidado 
integral, todos os determinantes de saúde que compõem o indivíduo 
e a autonomia deste no seu processo de cuidado. Nesse caso, foram 
utilizadas as PICS, como a automassagem e a meditação, de forma a 
mitigar o sofrimento mental. Conclusão: Conclui-se que a experiência 
de trabalho em equipe foi benéfica para os envolvidos, compartilhando 
conhecimentos, otimizando cuidados, fortalecendo vínculos e melho-
rando a atenção à saúde. Além disso, difundiu-se as PICS e levou a 
melhora da qualidade de vida de pacientes e profissionais. Ademais, a 
formação dos graduandos participantes do projeto foi expandida e aper-
feiçoada, através da inserção dos acadêmicos no ambiente de trabalho. 
Palavras-chave: Trabalho em Equipe, Atenção Primária à Saúde, Ex-
periência.

Introdução

A Estratégia de Saúde da Família (ESF), alicerçada nos princí-
pios do SUS, constitui-se importante tecnologia de gestão, a propiciar 
a (re)organização da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil. Visa 
maximizar o potencial de resolução de situações de saúde e oportuni-
zar a criação e manutenção de vínculos longitudinais entre pacientes e 
equipe. Desse modo, promove saúde sem desconsiderar a participação 
do paciente em seu cuidado, a viabilizar sua autonomia e corresponsa-
bilização, premissas que embasam o Projeto Terapêutico Singular (PTS) 
(RAMOS; PIO, 2010). 
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Este, por sua vez, é um trabalho processual em equipe de caráter 
interdisciplinar e multiprofissional que se baseia no conceito de clínica 
ampliada para organizar e oferecer cuidados singulares e personaliza-
dos a pacientes socioeconomicamente desfavorecidos. Assim, relevan-
te sua utilização pela ESF por promover atendimento completo e eficaz, 
a partir da sua sistematização na resolução de problemas complexos 
que envolvem pessoas inseridas em contextos de vulnerabilidade (BRA-
SIL, 2012). A elaboração do PTS possibilita que os usuários o analisem 
e avaliem, assegurando maior autonomia, assim como maior adesão 
familiar (BAPTISTA et al., 2020). 

A construção do PTS requer formação de vínculos com o pacien-
te, o que possibilita conversa qualificada e favorece consideravelmente 
a imersão da Equipe de Saúde no contexto do indivíduo, tanto assim 
sua compreensão. Essa afinidade é fator contribuinte para a adesão 
do usuário ao PTS pois, além de respeitar a subjetividade do sujeito, 
representa estratégia eficiente e acolhedora do cuidado (DA SILVA et 
al., 2016). 

A Clínica ampliada, por sua vez, é compreendida como propos-
ta da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde (PNH/
MS) que prevê a instituição da promoção de saúde a partir da relação 
entre serviços e comunidade, considerando a complexidade intrínseca 
à essa relação. Em complemento ao PTS, o desenvolvimento da Clínica 
Ampliada na APS objetiva utilizar a escuta qualificada, aumentar a auto-
nomia do paciente sobre o seu projeto de tratamento, além disso, a reso-
lução de casos ocorre a partir do trabalho colaborativo interprofissional 
(ABREUS; GUEDES, 2019), (CAMPOS; AMARAL, 2007).

Além disso, possui como desafio superar a fragmentação do sa-
ber durante a execução do tratamento, causada pela falta de comunica-
ção entre os diversos profissionais envolvidos na atenção ao paciente. 
Dessa forma, transforma-se o cuidado em algo exclusivo de cada espe-
cialidade, o que contraria os pressupostos de uma prática interdiscipli-
nar, compartilhada e centrada no sujeito (BAPTISTA et al., 2020). 

Em dezembro de 2019, o novo coronavírus surgiu na cidade de 
Wuhan, na China, e desenvolveu uma doença transmitida através de 
contato das regiões da mucosa do nariz, boca e da conjuntiva com go-
tículas respiratórias contaminadas pelo microrganismo. À medida que o 
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vírus se disseminou para outros países, a COVID-19 se tornou um pro-
blema para a saúde pública mundial (WANG et al., 2020) (LI et al., 2020). 
Nesse sentido, a incerteza caracterizou essa  nova realidade, que afetou 
principalmente os profissionais de saúde, os quais atuaram de forma 
incipiente nesse cuidado durante a pandemia (ADAMS; WALLS, 2020). 

O contexto pandêmico exigiu uma consolidação da gestão da 
Atenção Primária à Saúde e  reorganização da equipe da Atenção Bási-
ca, à medida que foi necessário a modificação das práticas de cuidado, 
que envolvem processos educativos, preventivos, reabilitadores e cura-
tivos, abrangendo, inclusive, os pacientes suspeitos ou infectados pelo 
Covid-19, a fim de proporcionar uma assistência de qualidade à popula-
ção envolvida (DA SILVA RAMOS; DA SILVA, 2021).

Sendo assim, o trabalho em equipe desenvolvido pelo Projeto 
de Extensão realizado pelos corpos discentes e docentes da Universi-
dade Federal de Juiz de Fora juntamente com a equipe da APS contou 
com experiências desafiadoras da interprofissionalidade na pandemia. 
Portanto, o objetivo do presente artigo foi justamente expor e fazer uma 
análise construtiva das relações de trabalho em equipe, considerando 
os conceitos de clínica ampliada e projeto terapêutico singular inseridos 
na APS. 

Objetivos

 O presente relato objetiva analisar as experiências e desafios de 
trabalho interprofissional em saúde de projeto de extensão universitária 
no cuidado integral à população adscrita à Equipes de ESF em cidade 
de grande porte do Estado de Minas Gerais.

Relato de Experiência

O projeto foi pensado pelo Ministério da Saúde (MS) conjunta-
mente com a Prefeitura do Município de Juiz de Fora (PJF) e a Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para intervenção nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) da região Norte deste Município. O objetivo 
era intervir em região com demanda devido à vulnerabilidade social 
presente, oferecendo apoio à Estratégia de Saúde da Família (ESF). 



260

A intervenção em saúde teve como foco principal mitigação de proble-
mas de saúde identificados pelos profissionais dessa UBS. Para isso, 
inicialmente, foi realizado o Planejamento Estratégico Situacional (PES), 
o qual abarcou diagnóstico do território, identificação e priorização de 
problemas e propositura de ações. O PES tem relevância, pois promo-
ve melhor organização das atividades a serem executadas com maior 
efetividade e contribuição aos serviços de saúde, pois direcionadas na 
solução de problemas relevantes à comunidade e Equipe de saúde na-
quele momento.

A ferramenta utilizada para identificação do problema e suas res-
pectivas causas e consequências foi o diagrama de Ishikawa, também 
conhecido como técnica espinha de peixe. Durante o período de cons-
trução da espinha de peixe, foi realizado o reconhecimento do território 
presencialmente, momento em que foi possível à equipe do projeto no-
ção espacial da comunidade a ser atendida, das dificuldades a serem 
enfrentadas frente às desigualdades sociais e seus determinantes so-
ciais. Foram realizadas visitas domiciliares com o intuito de conhecer a 
população a ser atendida durante o diagnóstico do território, estabele-
cendo vínculos com as famílias para a posterior execução das ativida-
des. Além disso, a equipe do projeto conjuntamente com a equipe de 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) procurou por meio de discussão e 
dinâmicas reconhecer os principais problemas com necessidade de in-
tervenção no território, utilizando a visão de cada profissional da equipe, 
trabalhando de forma interprofissional.

Foram percebidos como problemas psicossociais na comunida-
de o abuso de substâncias lícitas e ilícitas, famílias disfuncionais, vio-
lência e pobreza. Como principal fragilidade relacionada ao controle 
da saúde mental havia o uso abusivo de benzodiazepínicos e outros 
psicotrópicos, além de grande demanda pelo especialista psiquiatra, o 
que acarretava em mau controle clínico do paciente, em renovação de 
receitas na UBS, sem reavaliação pelo especialista para verificação da 
real necessidade da manutenção da droga. 

A espinha de peixe construída para direcionar as ações elenca 
como o principal problema levantado, dentro da governabilidade do pro-
jeto em questão, o elevado número de pacientes em sofrimento mental 
persistente no território. A causa base envolve a dificuldade de conso-
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lidação da cultura da prática profissional centrada no cuidado integral, 
o que gera, consequentemente, a persistência do quadro de sofrimento 
mental e todos os seus percalços envolvidos. 

O grupo de alunos foi composto por diversos cursos da saúde, 
dentre eles Medicina, Farmácia, Enfermagem, Biologia, Nutrição e Ser-
viço Social. Além disso, também contou com preceptores, profissionais 
de saúde que colaboraram com a experiência prática e aumentavam 
o vínculo acadêmico com a comunidade. Dessa forma, o trabalho em 
equipe desenvolveu-se com discussões mais eficientes e, consequente-
mente, o planejamento de ações mais efetivo, na inclusão das fragilida-
des da comunidade. 

Foram realizados estudos de referências bibliográficas para en-
tender o tema com base em evidência científica, e aplicados os conhe-
cimentos no planejamento de ações a serem executadas no território. 
Durante o período dessas pesquisas, os estudantes e professores rea-
lizavam discussões em formato de reuniões para que todos entendes-
sem o tema e realizassem reflexões sobre a realidade a ser enfrentada. 
Novas questões emergentes foram sanadas com mais estudos durante 
o processo de execução das ações. 

Definidas as ações e os usuários a serem atendidos, iniciou-se 
a intervenção com Práticas Integrativas e Complementares (PICS) que 
objetivou realizar um cuidado integral, evitar a medicalização, estimular 
a autonomia do paciente e promover qualidade de vida em complemento 
ao cuidado já ofertado pelas Equipes de Saúde. A intervenção incluiu 
momentos de autocuidado com automassagem e meditação pautada na 
respiração diafragmática. Para que os alunos orientassem práticas me-
ditativas, foram realizadas capacitações que desenvolveram os funda-
mentos teórico-práticos das PICS e da meditação, ministradas por pre-
ceptor, médico do Centro de Práticas Integrativas (CPIC) da PJF. Após 
capacitados, os alunos realizaram visitas domiciliares para conhecer e 
convidar os usuários em quadro de sofrimento mental indicados pela 
Equipe de APS para a realização da prática. 

Com o início da pandemia de covid-19 o formato de presencial 
das ações necessitou de reformulação e transformou-se em remoto. Na 
superação de tal limitação foi iniciado contato telefônico com os pacien-
tes, postagens pelas mídias sociais Instagram e Youtube como forma 
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de contato e divulgação de conhecimento para a sociedade e usuários 
de nossa UBS. Chamadas telefônicas e por vídeo foram realizadas, o 
que promoveu vínculo mais próximo com o paciente. A escuta ativa do 
paciente foi fundamental para o cuidado integral, sendo possível com-
preender a realidade social e clínica, a percepção do indivíduo de sua 
própria doença (insight), como ele se organiza para controle do quadro, 
qual sua rede de apoio, medicações em uso e sintomas presentes.

O uso das mídias sociais como veículo de informação ocorreu 
por meio de imagens e vídeos, executados pelos alunos da equipe PET 
e pelos tutores e preceptores, visando maior interação com a comuni-
dade. O foco das postagens no Instagram e no Youtube era sobre as 
PICS e educação em saúde, principalmente no âmbito da pandemia e 
saúde mental, além de meditação guiada e tutorial de automassagem. 
Com isso, objetivou-se maior vínculo com os usuários da UBS de atua-
ção, expandindo para outras localidades, popularizando e mostrando os 
benefícios das PICS e agregando conhecimento também aos alunos.

Pacientes foram selecionados a partir do acolhimento da equipe 
da ESF e divididos para serem acompanhados pelos acadêmicos que 
se organizaram em duplas. Cada dupla era responsável por seguir o 
acompanhamento contínuo do paciente e sua rede de apoio através da 
escuta ativa, da aplicação de roteiros estruturados semanalmente com 
o intuito de otimizar o processo. Foram executadas atividades propostas 
incluindo as PICS em todos os contatos com os pacientes, implemen-
tando ativamente a automassagem, respiração diafragmática e medita-
ção no cuidado. Por meio de orientação os pacientes eram estimulados 
a manter a prática em sua rotina e relatar a percepção de seus dias, 
sentimentos e dificuldades no contato seguinte com a equipe.

Foi percebido que em alguns contatos com pacientes e suas fa-
mílias, o meio de comunicação era principalmente com o responsável, 
devido a limitação do sofrimento mental do indivíduo. Com isso, a rique-
za da intervenção com acompanhamento continuado, observação da 
progressão da doença era realizada de forma individual e acompanhada 
a longo prazo, sendo possível compreender de forma aprofundada cada 
determinante da condição de saúde do indivíduo. Dessa forma, o plane-
jamento de ações tornou-se mais eficaz, tendo em vista a percepção da 
singularidade do paciente.
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Após cada intervenção, foram elaborados resumos sobre o ocor-
rido na semana, com objetivo de acompanhar a evolução e a efetividade 
do método aplicado em cada paciente. Posteriormente, todo o material 
foi apresentado às equipes da área de abrangência responsável para 
que, assim, fosse possível discutir e elencar possíveis ações de manei-
ra individualizada para cada situação. Com isso, houveram momentos 
extremamente proveitosos, onde a equipe PET responsável expunha 
todo o contexto e, a partir disso, a equipe ESF planejava conjuntamente 
ações de manutenção e otimização do cuidado do indivíduo.

A partir das discussões em equipe objetivava-se implementar o 
PTS em que para cada paciente se realiza quatro passos para execu-
ção: definição de hipóteses, definição de metas, dividir responsabilida-
des e reavaliar a clínica ampliada em que discussões dos casos mais 
complexos atendidos pela equipe ocorram entre os membros da ESF e 
da equipe multiprofissional.  

Por fim, após o estabelecimento do PTS, os membros da ESF, 
juntamente com a equipe do projeto, interviram em casos dentro da go-
vernabilidade para acompanhamento próximo do paciente, sendo este 
protagonista do processo de saúde. Assim, o paciente conseguia ter 
um vínculo maior com a unidade de saúde e os profissionais, corrobo-
rando para que as demandas fossem abordadas de maneira singular e 
integral, uma vez que todos os membros da ESF construíram o PTS em 
conjunto.

Desenvolvimento

Discussão

 Universidade e suas ações de ensino superior se sustentam em 
três pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. As ações de ensino 
referem-se ao desenvolvimento de competências e habilidades profis-
sionais dos alunos em interação com os professores nas várias ativida-
des realizadas. A pesquisa científica refere-se às ações de produção de 
conhecimentos e validação/invalidação de teorias: iniciações científicas, 
monografias, mestrado e doutorado. Por fim, as ações de extensão re-
ferem-se ao estabelecimento de vínculos entre a Universidade e a so-
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ciedade na qual se insere. De modo bilateral e com mútuos benefícios, 
os discentes desenvolvem sentido de responsabilidade social junto às 
comunidades participantes das ações extensionistas.

 Os projetos de extensão proporcionados pelas universidades 
durante a graduação são de suma importância, na aproximação da co-
munidade acadêmica da comunidade. Possibilita compartilhar conheci-
mentos científicos dos professores e alunos com a sociedade. A comu-
nidade acadêmica se beneficia do aprendizado advindo das pessoas 
participantes e do meio em que estão inseridas. Os projetos de extensão 
aumentam a vivência dos acadêmicos em formação e os insere em prá-
ticas multi e interprofissionais, promovendo conhecimentos e experiên-
cias valiosas para a futura atuação profissional.

 No projeto de extensão em questão desenvolveu experiências de 
trabalho em equipe interprofissional, ferramenta essencial para a exe-
cução das atividades entre equipes universitárias discentes e equipes 
ESF na elaboração do PTS. O trabalho em equipe na APS consiste na 
convivência entre profissionais distintos, de diversas áreas e que, juntos, 
atuam em um mesmo objetivo: atender às necessidades de saúde. Para 
isso, revela-se a importância das competências interprofissionais no tra-
balho colaborativo, as quais prezam pela comunicação assertiva entre 
os membros da equipe, possibilitando a transmissão da mensagem de 
forma clara e objetiva, além do reconhecimento da função de cada um 
e sua própria função, entendendo a importância de cada um no cuida-
do. Além disso, para o trabalho interprofissional, é de suma importância 
que o cuidado seja centrado no paciente/família/comunidade, gerando 
autonomia para este no processo de cura. A resolução de conflitos e 
a liderança colaborativa também se configuram indispensáveis para a 
colaboração interprofissional e, consequentemente, para o trabalho em 
equipe, corroborando para que os membros atuem de maneira integra-
da e interdependente.

 No entanto, o trabalho em equipe evidencia desafios a serem 
enfrentados, uma vez que os conflitos interpessoais são inerentes à 
convivência e são os maiores dificultadores da efetivação do trabalho 
em equipe. Estes conflitos podem estar atrelados ao individualismo, à 
comunicação passiva e/ou agressiva, objetivos contrários, irresponsa-
bilidades, falta de comprometimento e respeito, além de resistência à 
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inclusão de novos profissionais e distanciamento entre os membros da 
equipe. O excesso de trabalho e a falta de recursos também são gran-
des obstáculos ao convívio saudável no ambiente de trabalho, porque 
gera estresse e sobrecarga aos profissionais. 

 Para amenizar tais efeitos negativos, é necessário adotar estra-
tégias para a manutenção do trabalho em equipe de forma colaborativa 
e saudável. Reuniões de equipe podem ser adotadas como forte fer-
ramenta para estreitar o vínculo entre os profissionais. Além disso, é 
importante que todos conheçam seus papéis e o papel do outro, para 
que a equipe compreenda suas fraquezas e fortalezas e saiba lidar com 
as mesmas. Ademais, é indispensável que os profissionais exercitem 
liderança colaborativa, fundada no diálogo e no respeito, sendo neces-
sário que o líder em questão conheça sua equipe e atue em conjunto, 
valorizando-os e mostrando disponibilidade.

 Outro ponto importante observado durante a execução do proje-
to refere-se ao Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP) que preza 
pela reestruturação na relação e atendimento entre profissional de saú-
de e paciente. O MCCP propõe um conjunto de ações que visam o vín-
culo mais próximo e acompanhamento mais efetivo. Deve-se avaliar não 
apenas a sintomatologia relatada, mas toda a experiência e história do 
paciente com a doença, avaliando sua dimensão. Além disso, o cuidado 
deve ser realizado de forma integral, considerando todas as esferas psi-
cossociais, a pessoa, sua história, o contexto próximo, seu círculo social 
e também seu contexto distante, a comunidade e a cultura em que está 
inserido. 

 No âmbito do cuidado integral, todos os determinantes de saú-
de que compõem o indivíduo e a autonomia deste no seu processo de 
cuidado, temos as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 
(PICS) como uma forte aliada. As PICS são definidas como ações que 
têm como base elementos oriundos da natureza, visando a promoção, 
prevenção, manutenção e recuperação de saúde por meios não medica-
mentosos. Nesse caso, foram utilizadas a automassagem e a meditação 
como medidas mitigadoras do sofrimento mental. Assim, em alguns ca-
sos, foi notório o impacto positivo dos momentos de autocuidado no pro-
cesso de cuidado dos pacientes, trazendo autonomia a estes, uma vez 
que conseguiam realizar sempre que sentiam necessidade. Além disso, 
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a família tornou-se peça fundamental para a realização do projeto e das 
PICS, corroborando para que o contato fosse efetivado e estimulando a 
prática.

 O sofrimento mental consiste em alterações de pensamentos, 
humor e funcionamento pessoal em um ou mais aspectos da vida, sen-
do econômico, social, político e/ou cultural. Este tipo de sofrimento afeta 
pessoas de todas as idades e gênero, gera queda da qualidade de vida 
do indivíduo e sua família e repercussões econômicas para a sociedade, 
observados pelo desemprego, pobreza, violência, criminalidade, perda 
de capital humano, morte prematura.

 A pobreza caracteriza-se como baixo status socioeconômico, li-
mitando o acesso dos indivíduos a serviços essenciais, o que influencia 
diretamente na qualidade de vida e, consequentemente, à saúde mental. 
Existem seis aspectos que sofrem impacto da pobreza, sendo o primeiro 
deles, o ambiente físico no qual está inserido, como falta de saneamen-
to básico, poluição e más condições de transporte. Limitada oferta à 
saúde, o que pode ocasionar em desnutrição infantil e durante a gravi-
dez, além de pouco acesso aos serviços de saúde, consultas médicas e 
medicamentos. O bem-estar emocional, relacionado ao estresse, baixa 
autoestima e inseguranças geradas pelo baixo poder aquisitivo. A edu-
cação, gerando baixo desenvolvimento cognitivo e, consequentemen-
te, baixo crescimento no mercado de trabalho. A produtividade, acerca 
da baixa disponibilidade de empregos e, por fim, impactos na interação 
familiar, o que gera conflitos por questões econômicas. Além disso, a 
desigualdade social também se configura fator agravante ao sofrimento 
mental visto que essa percepção gera sentimento de inferioridade, hu-
milhação e impotência diante à situação.

 Ademais, conflitos socioeconômicos afetam diretamente à saúde 
mental de crianças e adolescentes, uma vez que estas são expostas a 
situações dentro do círculo familiar, como a violência, sofrimento men-
tal materno, baixa escolaridade dos pais, fome, desvantagens sociais e 
pouco suporte à saúde. Todos estes fatores corroboram para o desen-
volvimento precoce de transtornos mentais e risco de manutenção do 
ciclo da pobreza.
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Considerações Finais

 Ao findar do projeto, conclui-se que a experiência de reflexão 
sobre o trabalho em equipe foi muito benéfica para a Equipe da APS, 
para os discentes do Projeto de extensão e para a comunidade, no 
compartilhamento de vivências, conhecimentos e cuidados, no fortale-
cimento dos vínculos entre os pacientes/comunidade, os trabalhadores 
das Equipes de Saúde e discentes e trabalhadores da  comunidade uni-
versitária. Tal experiência potencializou a atenção à saúde, tornando-a 
mais efetiva e inclusiva. O projeto possibilitou que as equipes da ESF 
trabalhassem em conjunto e de maneira mais efetiva, ao ampliar o cui-
dado e realizar acompanhamento mais próximo em casos específicos, 
na discussão e cuidado aos pacientes em suas necessidades de saúde. 
Além disso, difundiu-se as PICS, com promoção de ações de autocui-
dado, autonomia, e melhora da qualidade de vida de pacientes e profis-
sionais que as implementaram, o que configurou cuidado complementar 
e potencializador dos tratamentos já realizados. Ademais, a formação 
dos graduandos participantes do projeto foi ampliada,  aperfeiçoada e 
ressignificada, pela inserção dos acadêmicos no ambiente de trabalho 
desde os períodos iniciais do ensino superior, com a resultante de co-
nhecimentos e experiências para atuação futura.
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RESUMO
Introdução: Transtorno de ansiedade (TA), além de ser um doença psi-
quiátrica frequentes desencadeia diversos problemas de saúde públi-
ca. Estudos correlacionam esse transtorno e Doenças Cardiovascula-
res, uma vez que os TA são agravantes indiretos devido às alterações 
comportamentais e emocionais que são desencadeadas. Logo, além de 
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serem apontados como causadores de cardiopatias, a ansiedade atua 
como preditor de prognóstico. Assim, o indivíduo deve ser avaliado com 
o objetivo de atingir recuperação física e psicológica total. Objetivos: 
Objetiva-se a análise da correlação entre os transtornos de ansiedade 
associados a patologias cardiovasculares. Metodologia: Para a revi-
são bibliográfica, utilizou-se bancos de dados PubMed, SciElo e Google 
Acadêmico com artigos atualizados e relevantes. Revisão de literatura: 
Portadores de cardiopatias são mais propensos a transtornos mentais, 
logo, distúrbios da ansiedade se destacam significativamente a intensi-
ficação dos sintomas de doenças cardiovasculares, na cronicidade da 
mesma e na redução da expectativa de vida dessas pessoas. A rela-
ção causal entre ansiedade e doenças como infarto agudo do miocárdio 
(IAM), morte súbita cardíaca, doença arterial coronariana e insuficiência 
cardíaca, por exemplo, demonstra-se relevante, uma vez que vários tra-
tamentos somam à terapia medicamentosa a terapia psicológica. Assim, 
analisando a ansiedade, como tema existencial e o sofrimento emocional 
diante da doença, estabelecemos uma forte relação com seu prognós-
tico e recuperação. Ademais, a alta prevalência de transtornos mentais 
se justifica pelo fato de a pessoa, diante de uma situação de adoeci-
mento, enfrentar múltiplos estressores potenciais durante tratamento, 
como a hospitalização, por exemplo. Logo, a combinação de causas 
psicossociais eleva significativamente o risco potencial, além de atuar 
sinergicamente com aspectos biológicos contribuindo ainda mais para a 
predisposição a eventos cardíacos. Vale ressaltar, ainda, que o estresse 
mental pode afetar mecanismos que são importantes para a hemosta-
se e trombogênese garantindo ainda mais chances de desenvolvimento 
patológicos. Assim, ao realizar a conexão entre vários estressores psi-
cossociais com o risco de ocorrência de doenças como IAM e conferir 
aspectos voltados para os estressores psicossociais observou-se que 
o risco de infarto aumenta em diferentes faixas etárias e em ambos os 
sexos. Ademais, estudos revelando que existem diferenças genotípicas 
na resposta à ansiedade, o que coloca certos indivíduos em posição 
de maior risco de inflamação e, consequentemente, de doença cardio-
vascular. Por fim, evidencia-se a relação do estresse pós-traumático na 
ativação das doenças cardiovasculares, na qual observa-se aumento 
considerável do risco de eventos cardíacos incidentes relacionados di-
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retamente a fatores psicossociais. Conclusão: Fatores psicológicos 
como os TA, assim como Transtornos Depressivos e o Estresse exer-
cem grande influência no aparecimento de Doenças Cardiovasculares, 
no desenvolver da doenças e no seu prognóstico. Ademais, ocorre alte-
ração direta de mecanismos biológicos que afetam diretamente a con-
dição do paciente que tem cardiopatias. Por fim, ressalta-se que além 
do tratamento da doença. Coronariana, psiquiatras e psicólogos devem 
auxiliar no tratamento. 
Palavras-chave: cardiopatia; ansiedade; taquicardia; estresse; fatores 
psicossociais

Introdução

Os Transtornos de Ansiedade (TA) são um grande fator de aco-
metimento para a saúde pública, sendo bastante frequente em meio às 
outras doenças psiquiátricas, sendo esperado que um terço de toda a 
população global seja afetada por algum tipo de TA durante sua vida. 
Além disso, estudos mostram a possível correlação entre esse transtor-
no e Doenças Cardiovasculares (DCV) (JOHNSON et al. 2019)

Por ser uma doença psiquiátrica, os TA é uma patologia que afe-
ta indiretamente qualquer outra patologia que seja concomitante a ela 
de forma negativa, seja por mudanças no comportamento, como alimen-
tação e prática de exercícios ou por questões propriamente emocionais.

As DCVs são consideradas doenças responsáveis por grande 
parte da mortalidade, e associadas ao sedentarismo, tabagismo e 
abuso de álcool o risco é ainda maior. Juntamente a isso, estudos têm 
demonstrado que os fatores psicológicos e psiquiátricos também têm 
influência na morbimortalidade das DCVs (MALTA, D. C. et al. 2020)

Dessa forma, os Transtornos de Ansiedade não devem ser vis-
tos somente como causadores de Doenças Cardiovasculares, mas tam-
bém como preditores do seu prognóstico, sendo um fator importante na 
realização de reabilitação quando necessário ou terapias propriamente 
ditas. Portanto, o paciente deve ser avaliado na totalidade, sendo o tra-
tamento de um fazendo intersecção com o outro, tendo como objetivo 
final a recuperação física e psicológica total.
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Objetivos

 Analisar e sintetizar a relação entre Transtornos de Ansiedade e 
Doenças Cardiovasculares e os métodos de tratamento e diagnóstico.

Metodologia

 Para realização deste trabalho foi realizada pesquisa nas bases 
indexadoras PubMed, SciElo e Google Acadêmico utilizando-se os ter-
mos coração; cardiopatia; ansiedade; taquicardia; doenças cardiovascu-
lares; estresse; fatores psicossociais e foi utilizado como critério a crono-
logia e o tema, sendo considerados os resultados dos últimos XX anos e 
que tratassem do tema proposto. Utilizou-se como principais descritores 
na busca de informações cardiopatia, ansiedade, taquicardia, estresse 
e fatores psicossociais. Após isso, foi feita uma leitura analítica de modo 
a organizar as informações coerentemente.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

Indivíduos portadores de alguma forma de doença cardíaca são 
mais propensos a transtornos mentais. Essa informação é baseada em 
dados que apontam que embora cerca de 10% da população em geral 
possa sofrer de depressão ao longo da vida, essa taxa pode chegar a 
20% entre os pacientes cardiopatas. Paralelamente a esse dado, con-
sidera-se que até 20% dos pacientes com doença coronariana sofrem 
de transtornos de ansiedade, e altos níveis dessa patologia ocorrem em 
30-40% dos pacientes internados por infarto agudo do miocárdio. (RA-
BELO et al, 2018)

Como fatores prognósticos, os sintomas de ansiedade e depres-
são parecem desempenhar um papel significativo na intensificação dos 
sintomas, na cronicidade do quadro e no aumento da mortalidade em 
pacientes cardiopatas, principalmente quando há concomitância de 
ambos. Os motivos incluem os efeitos no estilo de vida do indivíduo, 
aspectos como alimentação, atividade física, motivação, consumo de 



274

substâncias como álcool e tabaco (fatores intimamente ligados à fisiopa-
tologia das doenças cardiovasculares) pode ser fortemente influenciado 
por alterações psicopatológicas. Devido ao impacto que a ansiedade 
e a depressão podem ter nos pacientes, associado ao subdiagnóstico 
desses sintomas psicológicos em todo o mundo, e à escassez de estu-
dos abordando essa realidade no Brasil, justifica-se este trabalho pela 
necessidade de estimar a prevalência de ansiedade e depressão em 
pacientes com DCVs. (RABELO et al, 2018)

Ansiedade, depressão e estresse são muito comuns em pacien-
tes com doenças cardiovasculares (DCV). Eles elevam o risco de even-
tos cardíacos e estão associados a resultados muito piores. Existe uma 
relação causal entre ansiedade / depressão e eventos cardíacos adver-
sos, como infarto agudo do miocárdio e morte súbita cardíaca. Vários 
tratamentos, incluindo terapias psicológicas e terapia medicamentosa, 
podem ser usados   para tratar pacientes com esses distúrbios. Logo, 
ao examinar epidemiologia, patogênese e opções de tratamento para 
pacientes com DCV com essas condições deve-se realizar tratamento 
concomitante para doenças como a ansiedade, visto que a predisposi-
ção de ocorrência é grande. (SILVERMAN, 2019)

Ademais, observa-se que, portadores de doenças psiquiátricas 
tendem a apresentar mortalidade duas a três vezes maior, consideran-
do a população geral, dando ênfase para as doenças cardiovasculares 
(DCV) – as principais responsáveis por este dado. Dentro desse tema, 
cabe mencionar também a doença arterial coronariana (DAC). Depres-
são e ansiedade são altamente prevalentes em pessoas com DAC e 
outras DCV. Mesmo sendo frequentes, essas patologias psiquiátricas 
são constantemente ignoradas. Têm levado em conta ainda fatores de 
risco independentes para DAC e DCV, além de alterarem a sua história 
natural. Diagnóstico precoce e tratamentos eficazes para esses trans-
tornos podem ajudar no aumento da sobrevida dos pacientes cardiopa-
tas. (NASSER et al, 2016) 

Pesquisas epidemiológicas mostram que a depressão é despro-
porcionalmente mais recorrente entre pacientes portadores de DAC, 
tendo uma prevalência estimada entre 20% e 40%. Ressalta-se, ainda, 
que a depressão está ligada prospectivamente com um risco elevado 
de desenvolvimento de DAC durante a vida. Não importa se trata de 
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efeitos diretos ou indiretos sobre a DAC, o seu pronto reconhecimento e 
tratamento em indivíduos que são coronariopatas são reconhecidamen-
te importantes, já que podem ajudar a restaurar a qualidade de vida e 
contribuir para o bem-estar. A DAC em vários casos coexiste com trans-
tornos depressivos. Pode-se inferir que essa comorbidade não reflita 
apenas uma concorrência aleatória de duas patologias independentes 
com prevalência elevada. (NASSER et al, 2016) 

Estudos afirmam, ainda, que populações deprimidas têm risco 
maior para o desenvolvimento de DCV, podendo correr risco de morte 
três vezes maior do que grupos-controle pareados. Ademais, pacientes 
deprimidos têm risco 1,6 vezes maior que indivíduos não deprimidos 
de ter evento cardíaco, considerando um período de 24 meses após 
o diagnóstico de DAC e possuem chances significativamente maiores 
de morrer no ano seguinte ao diagnóstico. Logo, considera-se que ao 
ser realizada a associação entre depressão e DAC, indivíduos depressi-
vos apresentaram um risco 2,5 vezes maior de sofrer IAM ou morte de 
causa coronariana do que a população em geral. (NASSER et al, 2016) 

Já na insuficiência cardíaca (IC), doença crônica em que a disp-
neia, os edemas e o cansaço podem ser considerados como os prin-
cipais sinais e sintomas, os indivíduos começam a ter dificuldade para 
enfrentar o declínio progressivo e incapacitante da sua condição físi-
ca, promovido pela doença. É importante ressaltar que, nas fases mais 
avançadas da patologia, os indivíduos chegam a sentir sua capacidade 
vital como limitada e até mesmo ameaçada. Assim, as mudanças na 
saúde vivenciadas ao longo da vida são desafios que cada pessoa en-
frenta, exigindo a mobilização de recursos pessoais para lidar com eles. 
Dependendo da fase da vida, da extensão da mudança, dos recursos 
pessoais, dos próprios recursos ou da interação com os outros e com 
o meio, essas mudanças podem constituir alterações importantes na 
trajetória de vida e colocar a pessoa em uma situação particularmente 
frágil. (MENDES et al, 2013)

Logo, a ansiedade, como tema existencial, a emoção diante de 
uma ameaça incerta, abstrata, simbólica e vaga, e a depressão, como 
desespero e desinvestimento em si mesmo e no futuro, representam 
duas das principais manifestações do sofrimento emocional diante da 
doença e estão fortemente relacionados ao prognóstico e recuperação. 
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Sabemos que a prevalência ao longo da vida de transtornos mentais em 
pessoas com doenças físicas crônicas é superior a 40%, principalmen-
te transtornos de humor e ansiedade. Essa alta prevalência se justifica 
pelo fato de a pessoa, diante de uma situação de adoecimento, enfren-
tar múltiplos estressores potenciais como tratamento e hospitalização, 
dores e outros sintomas relacionados ao adoecimento, incerteza e ex-
pectativa quanto à evolução da doença, perda e morte. (MENDES et al, 
2013)

 Evidencia-se que existem vários fatores predisponentes para 
o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, evidências sobre 
determinantes biológicos, comportamentais e psicossociais são as 
mais prevalentes. Sabe-se que, atualmente, fatores orgânicos como 
hipertensão, hipercolesterolemia, obesidade e diabetes influenciam 
apenas 40% das manifestações de doenças cardíacas e fatores 
psicossociais como: condição socioeconômica, suporte e apoio social, 
idade, gênero, depressão, estresse e a tendência a ter emoções negativas 
e/ou positivas possuem mais influência com os desenvolvimentos 
patológicos. Logo, a combinação de causas psicossociais eleva 
significativamente o risco potencial, além de atuar sinergicamente com 
aspectos biológicos contribuindo ainda mais para a predisposição a 
eventos cardíacos. (BONOMO et al, 2009)

 Estudos recentes também relatam que o estresse mental pode 
afetar mecanismos que são importantes para a hemostase e trombogê-
nese. Percebe-se uma diminuição da atividade do ativador do plasmi-
nogênio tecidual (tPA), maior tempo de lise do coágulo e do inibidor do 
plasminogênio tecidual quando submetidos a estresse agudo e intenso, 
evidenciado pelo aumento nos níveis séricos de serotonina. Logo, o es-
tresse mental pode levar a uma intensificação da ativação plaquetária, 
elevação da viscosidade sanguínea e diminuição agudas do volume cir-
culante plasmático. (LOURES et al, 2002)

Além disso, episódios de estresse, que estão intimamente liga-
dos a episódios de ansiedade são responsáveis pelo estabelecimento 
de ligações fisiológicas complexas com a fisiopatologia coronariana. O 
evento estressante leva a alterações fisiológicas que podem ser graves 
em pacientes com substrato de DCV. Estes, por sua vez, podem levar 
a: Isquemia miocárdica transitória. Há um aumento da frequência car-
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díaca, elevando o esforço miocárdico, o que provoca um aumento no 
consumo de oxigênio. Ao mesmo tempo, ocorre vasoespasmo coroná-
rio, que pode levar à isquemia miocárdica, gerando uma instabilidade da 
placa aterosclerótica. A quebra desta placa pode causar infarto agudo 
do miocárdio e as arritmias podem ser mais ou menos graves. (TEIXEI-
RA, 2010)

Assim, ao considerar os fatores psicossociais associados às 
doenças cardiovasculares, o estresse é um ponto de destaque. Apesar 
de sua difícil inspeção e medição, o estresse está ligado a diversos ele-
mentos, como questões externas ao indivíduo (aborrecimentos no tra-
balho, eventos adversos de vida e problemas financeiros) e transtornos 
depressivos, além de problemas, como exaustão, sofrimento psíquico, 
ansiedade e dificuldade para dormir. (KNEBEL et al, 2018)

Ao realizar a conexão entre vários estressores psicossociais com 
o risco para infarto agudo do miocárdio (IAM/) e conferir aspectos vol-
tados para o estresse, seja ele no trabalho, em casa, ligado a questões 
financeiras ou ligado ao acometimento de eventos adversos na vida e 
complicações psíquicas foi indicado que os estressores psicossociais 
elevaram o risco de infarto em diferentes faixas etárias e em ambos 
os sexos. Logo, o estresse registrou risco comparável à hipertensão e 
obesidade abdominal, o que atesta a importância dos aspectos psicos-
sociais e a relevância de serem reconhecidos. (KNEBEL et al, 2018)

A relação entre o sistema renina-angiotensina-aldosterona e a 
resposta ao estresse já é bem conhecida. Existem evidências farma-
cológicas da participação da angiotensina II na regulação do sistema 
nervoso simpático, um dos componentes mais importantes na resposta 
ao estresse. Situações mentais estressantes estão ligadas a níveis ele-
vados de renina e angiotensina II. Tem acesso a um grande número de 
receptores, principalmente do tipo AT1, que são importantes na adap-
tação ao estresse, como os encontrados na musculatura lisa vascular, 
músculo cardíaco, simpático, adrenal e gânglios hipofisários. A angio-
tensina II participa das respostas cardiovasculares ao estresse mental, 
interagindo diretamente com esses receptores vasculares e cardíacos 
ou indiretamente, controlando a atividade simpática. Em situações de 
estresse crônico, a expressão renal e a atividade da renina plasmática 
são intensificadas pela ativação simpática. Entretanto, a resposta da al-
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dosterona é reduzida pela inibição da atividade da aldosterona sintetase. 
Assim, o aumento da angiotensina II desempenha um papel importante 
na adaptação aguda ao estresse mental, enquanto mudanças sustenta-
das no sistema renina-angiotensina-aldosterona podem contribuir para 
a patogênese da doença cardiovascular em meio ao estresse crônico. 
(LOURES et al, 2002)

Ademais, pode-se analisar o impacto da genética na resposta 
a uma intervenção de diminuição do risco de doença cardiovascular 
associada aos níveis de ansiedade. Os níveis de proteína C reativa e 
interleucina-6 (IL-6) foram mensurados no soro, e o DNA genômico foi 
avaliado para os polimorfismos de base única na proteína C reativa nos 
genes IL-6 e IL-6R. Assim, regressões lineares múltiplas foram feitas 
para examinar se a ansiedade previa inflamação e se os polimorfismos 
de base única controlavam as associações. A ansiedade apresentou re-
sultados positivos associados aos níveis de proteína IL-6, mas a análise 
de moderação revelou que isso foi significativo apenas para pacientes 
com o genótipo rs4129267 CC. Com isso, pode-se inferir que há a chan-
ce de existir diferenças genotípicas na resposta à ansiedade, colocando 
certas pessoas em maior risco de inflamação e, consequentemente, de 
doença cardiovascular. (KEY et al, 2021)

 Várias pesquisas mostraram associação de perturbação de es-
tresse pós-traumático (PTSD) e doenças cardiovasculares, demonstran-
do evidências convincentes. Além do mais, foi possível esclarecer as 
mudanças biológicas e os possíveis processos que podem estar levan-
do a eventos cardiovasculares. Avaliou-se, por exemplo, que indivíduos 
com transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) têm mais de duas 
vezes o risco de elevação de eventos de cardíacos incidentes durante 
uma média de 13 anos de acompanhamento e que essa relação era 
independente dos aspectos de risco de doenças cardiovasculares tradi-
cionais, depressão e abuso ou dependência de substâncias. 

 Ademais, indivíduos não portadores de doença arterial coro-
nariana conhecida que desenvolveram perturbação de estresse pós-
-traumático apresentavam níveis mais elevados de cálcio nas artérias 
coronárias, um marcador de aterosclerose, em tomografias computado-
rizadas. Ademais, pessoas com PTSD tinham significativamente mais 
chances de ter evidência de isquemia miocárdica no teste ergométrico 
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após o tratamento de fatores de risco de DCV tradicionais e uma série 
de fatores psicossociais. (COHEN et al, 2015)

Considerações Finais

As DCVs, sendo uma patologia extremamente prevalente de-
monstra haver diversas etiologias, e por meio desse trabalho podemos 
concluir que os fatores psicológicos como os TA, mas também os Trans-
tornos Depressivos e o Estresse exercem grande influência no apareci-
mento de Doenças Cardiovasculares e também no seu curso e no po-
tencial de melhora ou agravamento. 

Estudos demonstraram que a maneira com que esses transtor-
nos afetam as DCVs podem ser variados, sendo de maneira compor-
tamental, quando o indivíduo não consegue exercer as atividades ne-
cessárias como seguir uma alimentação saudável e realizar exercícios 
físicos, aumentando o risco dessas doenças, e também quando ele não 
consegue realizar o próprio tratamento ou a reabilitação por questões 
emocionais. 

Além disso, afetam diretamente em mecanismos biológicos que 
são importantes fatores de causalidade das DCV’s. Portanto, por serem 
doenças que estão associadas a uma grande mortalidade, é necessário 
que durante o curso do tratamento, haja também acompanhamento psi-
cológico e psiquiátrico, dessa forma minimiza-se o risco de agravamen-
to e aumenta as chances de um prognóstico positivo.
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RESUMO
Introdução: A pandemia do COVID-19 iniciou em Wuhan na China e ex-
pandiu-se para o mundo, rapidamente, devido à intercomunicação dos 
países. Assim como outras pandemias, a exemplo da MERS e SARS-
-CoV, a pandemia do coronavírus também trouxe efeitos danosos e sig-
nifi cativos sobre a saúde mental populacional. Sintomas como estresse, 
medo e ansiedade ocasionaram sofrimento psíquico e comportamen-
tos obsessivos diante da possibilidade de infecção pelo COVID-19. Os 
grupos mais afetados pelo quadro psicopatológico são profi ssionais da 
saúde, idosos, crianças, adolescentes e pessoas contaminadas. Sendo 
estas últimas vítimas de estigmas discriminatórios perante a sociedade. 
Objetivos: Demonstrar as fragilidades da saúde mental populacional 
frente à pandemia do COVID-19, abordando de forma epidemiológica, 
social e científi ca os efeitos psicológicos gerados como consequência 
do estresse pós-traumático. Metodologia: Trata-se de uma revisão sis-



282

temática da literatura, cujas plataformas de pesquisa utilizadas foram 
PubMed e SciELO. A busca foi realizada utilizando-se de descritores 
em consonância ao operador boleano “AND”, que objetivaram filtrar a 
análise e obtenção dos dados científicos. Ao todo, selecionou-se 19 es-
tudos, datados no período entre 2019 e 2021, e publicados nos idiomas 
português e inglês. Revisão de literatura: Estudos realizados em di-
ferentes países revelaram que a pandemia do COVID-19 trouxe reper-
cussão mundial à saúde mental da população. A recorrência de com-
portamentos depressivos, ansiedade, distúrbios neurológicos e ataques 
de pânico tornaram-se um desafio que emergiu como uma epidemia 
de problemas psicológicos em conjunto à pandemia do coronavírus. Os 
fatores influenciadores e de risco à saúde mental são distribuídos em 
idade, sexo, renda salarial, condições de moradia, estrutura familiar e 
comorbidades. Sendo o sexo feminino, evidenciado em estudos, o mais 
afetado pela prevalência sintomatológica psíquica. Acerca dos profis-
sionais da saúde, sabe-se que eles estão suscetíveis ao esgotamento 
mental devido ao cansaço exaustivo e à abdicação pessoal, sinais que 
somados ao isolamento social e ao autoisolamento aumentam as taxas 
dos relatos de sofrimento psicológico. Idosos, crianças e adolescentes 
também apresentam problemas neurocognitivos associados ao CO-
VID-19. Acrescenta-se a isso que, as estruturas neurofuncionais, como 
amígdala e córtex pré-frontal, quando afetadas pela disseminação he-
matogênica do COVID-19, trazem como consequências, prejuízos ao 
hipocampo, delirium, déficit de aprendizagem e de atenção. Conclusão: 
Por fim, evidencia-se que as implicações à saúde mental decorrentes da 
pandemia do COVID-19 ocorrem, mundialmente, e que são necessárias 
mudanças de âmbito sanitário, social e comportamental para melhorar 
os danos psicológicos gerados. Em suma, recomendações da OMS, 
aproximação virtual entre médico-paciente e família-paciente, mudan-
ças alimentares e inserção de atividade física na rotina, são relevantes 
para minimizar os resultados danosos do estresse pós-traumático sobre 
a saúde mental.
Palavras-chave: Coronavírus; COVID-19; Pandemia por COVID-19; 
Saúde mental.
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Introdução

 O coronavírus 2019 (COVID-19), relatado inicialmente em Wuhan 
na China, surgiu como um vírus infeccioso que logo se espalhou pelo 
mundo devido à intercomunicação facilitada dos países. Posteriormente, 
isso determinou o alarmante início da pandemia global do COVID-19 
que fez os médicos chineses temerem novamente pela saúde mental da 
população mundial e, também, pelas consequências traumáticas pós-
-pandemia (DONG, BOUEY, 2020; HAMZA SHUJA et al., 2020; LEE, 
JEONG, YIM, 2020). 

 A cronologia do COVID-19 é baseada, primeiramente, na classi-
ficação do vírus como um caso de emergência de saúde pública mun-
dial. Pouco tempo depois, em março de 2020, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) decretou estado de pandemia diante deste novo ví-
rus, pois ele representava uma doença infecciosa de alto risco (LEE, 
JEONG, YIM, 2020).

 Assim como outras pandemias, a exemplo da MERS (Síndrome 
Respiratória do Oriente Médio) que aconteceu em 2015 e da SARS (Sín-
drome Respiratória Aguda Grave) que aconteceu em 2003, a pandemia 
do COVID-19 ou SARS-CoV-2, que teve seu início no final do ano de 
2019, também trouxe efeitos significativos sobre a saúde mental da po-
pulação. O medo e o estresse são sintomas que estão sendo acumula-
dos devido à necessidade de isolamento social, e, isso, tem colaborado 
para o aparecimento de transtornos psíquicos como ansiedade, distúr-
bios do sono, ataques de pânico, perturbação emocional, depressão e 
comportamentos suicidas. Comparativamente às pandemias citadas, a 
pandemia do COVID-19 atingiu mais pessoas e muitas delas foram a 
óbito em um curto espaço de tempo (GIORGI et al., 2020; HOSSAIN et 
al., 2020; LEE, JEONG, YIM, 2020).

 Os grupos mais vulneráveis aos problemas de saúde mental, 
decorrentes da pandemia do coronavírus, são profissionais da linha de 
frente, pessoas que entraram em contato com o vírus, portadores de 
doenças mentais de base, crianças, adolescentes e espectadores de 
notícias pelo jornalismo midiático. Todo esse nicho de afetados são pes-
soas pelas quais a saúde psicológica tornou-se algo, constantemente, 
ameaçado durante a pandemia. Em âmbito econômico, o COVID-19 afe-
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tou muito o mercado de trabalho, promovendo bloqueios e consequente 
aumento do desemprego entre a população. Desse modo, a falta de em-
pregabilidade das empresas demonstrou ser outro aspecto que corrobo-
ra a piora do estado de saúde mental frente à pandemia do coronavírus 
(BHATTACHARJEE, ACHARYA, 2020; FIORILLO, GORWOOD, 2020). 

 Dentre outros fatores que colaboraram para o agravamento da 
saúde mental mundial estão a questão dos cientistas e profissionais da 
saúde desconhecerem, inicialmente, os mecanismos de fisiopatologia 
do coronavírus, e, também, a ausência de tratamento eficaz para me-
lhorar a sintomatologia dos pacientes. Tudo isso promoveu um vazio no 
psicológico da população, resultando ainda mais em medo dessa nova 
patologia que se apresentava aos olhos da sociedade (HAMZA SHUJA 
et al., 2020).

 Existe uma correlação evidenciada entre a pandemia do corona-
vírus e a emergência de uma epidemia de problemas psicológicos, os 
quais são resultantes da alteração emocional e mental que houve não 
somente por causa do vírus, mas também devido a fatores influencia-
dores como idade, sexo, renda salarial, condições de moradia, estrutura 
familiar e comorbidades. Em relação ao sexo, estudos demonstraram a 
maior prevalência de problemas psiquiátricos nas mulheres. Além dis-
so, a confirmação do diagnóstico de COVID-19 configura-se como mais 
um fator de risco, que pode ocasionar, involuntariamente, sinais de so-
frimento psíquico, depressão e alteração de marcadores inflamatórios 
(HOSSAIN et al., 2020; LOBO, RIETH, 2021).

 Sabe-se que, em meio à pandemia, houve o surgimento de um 
sentimento de insegurança individual constante, que, segundo alguns 
estudos, não pode ser dimensionado totalmente, pois a circulação do 
COVID-19 ainda está em curso. Cabe ressaltar que os sinais e sintomas 
referidos são classificados como uma resposta adaptativa e fisiológica 
do organismo, cuja apresentação acontece, principalmente, em situa-
ções de estresse devido aos estimuladores externos (BHATTACHAR-
JEE, ACHARYA, 2020; CRESPO-FACORRO, 2020).

 Diante desse cenário, as autoridades sanitárias chinesas, por 
meio da Comissão Nacional de Saúde da China, resolveram criar, em 
janeiro de 2020, um método preventivo que visava tratar os sintomas 
da nova doença e seus efeitos psicossociais gerados na saúde mental 
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da população. Para isso, a telemedicina estabeleceu-se e tornou-se, 
atualmente, uma alternativa positiva e viável, a qual fez uma ponte na 
relação médico-paciente, aproximando à distância e mantendo o vínculo 
de cuidado durante a prevalência do COVID-19 (DONG, BOUEY, 2020). 

Objetivos

 Demonstrar as fragilidades da saúde mental populacional fren-
te à pandemia do COVID-19 e as suas implicações diretas e indiretas 
na sociedade, abordando de forma epidemiológica, social e científica 
os transtornos psíquicos gerados como consequência do estresse pós-
-traumático. Também é objetivo deste estudo trazer informações acerca 
do contexto de pandemia, enfatizando o quanto profissionais de saú-
de, idosos, adolescentes, crianças e pessoas contaminadas foram, de 
modo particular, afetados pela circulação do coronavírus.

Metodologia

 Este estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura que 
utilizou as bases de dados Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados 
Unidos (PubMed) e Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO), a 
fim de analisar e obter dados científicos. Foram utilizados, como filtros 
de busca, os seguintes descritores: “covid-19” e “mental health” presen-
tes na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Em consonância 
aos descritores, foi intercalado o operador boleano “AND” na pesquisa 
e, desse modo, selecionaram-se artigos publicados nas línguas portu-
guesa e inglesa, cujo período é datado de 2019 a 2021. Em ambas as 
plataformas, a busca foi realizada por “covid-19 AND mental health”. Ao 
todo, 40 publicações estavam pré-selecionadas e, ao longo do estudo, 
19 foram escolhidas para compor esta revisão.
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Desenvolvimento

Revisão de Literatura

A investigação da saúde mental populacional na China, com o 
início do surto de coronavírus, ocorreu por variados métodos que se 
encaixaram em estudos do tipo transversais e longitudinais, cujas inten-
ções eram avaliar o grau em que a saúde psicológica havia sido afetada 
frente à nova pandemia. Outro estudo, realizado na Turquia, avaliou que 
o score para depressão e ansiedade encontrava-se mais alto do que 
o nível de corte. Na Índia, no Paquistão e em Bangladesh foram feitos 
estudos baseados em relatos midiáticos, nos quais ocorreu suicídio por 
medo de contrair a infecção do COVID-19. Já na Bósnia-Herzegovina 
53% da população relatou medo de morrer com coronavírus e 11,2% 
comentaram acerca de automutilação e ideias suicidas. Todas essas 
pesquisas revelaram, mundialmente, a enorme repercussão da pande-
mia na saúde mental (HOSSAIN et al., 2020; LOBO, RIETH, 2021). 

A pandemia do COVID-19, em aspectos gerais, instalou-se afe-
tando o bem estar social e a confiança populacional na comunidade 
de saúde, fatores esses que resultaram, em parte, da falta de controle 
epidemiológico sobre o novo vírus. Nesse viés, sabe-se que o organis-
mo humano reagiu de diversas formas frente à pandemia e, por isso, 
comportamentos obsessivos e depressivos tornaram-se recorrentes 
nesses anos de COVID-19. Diante disso, é possível ilustrar essa rea-
lidade exemplificando um hábito comum, como o ato de higienizar as 
mãos, que se transformou em um processo doentio e compulsivo reali-
zado, constantemente, por medo e prevenção. Esse é apenas um dos 
problemas que a permanência do coronavírus causou à saúde mental 
da população (HAMZA SHUJA et al., 2020).

No decorrer da pandemia, outro aspecto, que contribuiu para a 
piora da saúde mental, foi o número de casos noticiado dia a dia pela 
mídia, de forma exacerbada e dramática, com base de pesquisa pouco 
confiável, desprovida de filtros e consciência pública. Isso fez com que 
as pessoas e seus familiares ficassem amedrontados, iniciando então 
uma preocupação e um pânico de todos se contaminarem e piorarem 
de forma abrupta, podendo ir a óbito repentinamente. Esse medo tornou 
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a pandemia algo mais difícil de ser enfrentado, e possibilitou também 
a criação de estigmas discriminatórios em relação às pessoas que se 
apresentavam contaminadas na sociedade. Sendo importante enfatizar 
que essa repulsa social aconteceu, principalmente, em países menos 
desenvolvidos a exemplo do Paquistão (COVID-19, 2021; FIORILLO, 
GORWOOD, 2020; HAMZA SHUJA et al., 2020).

Em relação aos profissionais da saúde, que correspondem a um 
dos grupos mais afetados pela pandemia, os estudos revelam que, pode 
ocorrer um esgotamento mental devido ao cansaço exaustivo, à entrega 
e à abdicação pessoal de cada um. Muitos médicos, enfermeiros e toda 
a equipe de saúde precisaram realizar não somente o isolamento social, 
mas também o autoisolamento, já que as suas famílias não poderiam 
ser expostas ao risco de contaminação. De forma direta, isso afeta a efi-
ciência no trabalho e a saúde psicológica, visto que o apoio socioafetivo 
da família é relevante no combate aos pensamentos depressivos e na 
prevenção contra transtornos psíquicos. Ademais, a alta carga horária 
de trabalho desses profissionais, trabalhadores ativos durante múltiplos 
picos de casos do coronavírus, intensificou o desgaste físico-mental, po-
tencializando, também, a ocorrência de outros transtornos patológicos 
como afecções gástricas, cefaléia, alterações de humor e falta de moti-
vação (FIORILLO, GORWOOD, 2020; GARCÍA-IGLESIAS et al., 2020; 
GIORGI et al., 2020).

No que tange ao ambiente de trabalho da equipe de saúde, ainda 
é possível citar, além da excessiva carga horária de trabalho, que muitas 
adaptações precisaram ser feitas e, desse modo, houve uma reorgani-
zação laboral em conjunto à inserção de um protocolo de segurança 
com intuito de evitar o contágio de mais pessoas e a sobrecarga dos 
leitos de hospitais. Somado a isso, a falta de equipamento de proteção 
individual (EPI) e o medo de entrar em contato com pessoas contami-
nadas portando poucos equipamentos, tornaram acentuados os índices 
dos relatos de ansiedade, angústia, depressão e cansaço dos médicos 
(GIORGI et al., 2020).

Outrossim, os idosos também correspondem a uma das faixas 
etárias mais afetadas pela pandemia do coronavírus desde o seu início. 
A recorrência de problemas psicológicos no idoso dá-se pela fragilida-
de do sistema imunológico, maior incidência de comorbidades e pelo 
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próprio processo de envelhecimento, os quais são fatores que fazem da 
terceira idade um grupo de alto risco para a infecção do COVID-19. O 
isolamento social para o idoso precisou durar um tempo maior do que o 
necessário, justamente, pelo fato da saúde ser mais frágil. Esse foi um 
dos motivos que afetou o aspecto mental da saúde idosa, tornando-se 
um caso de preocupação de saúde pública por causa do sofrimento psi-
cológico ao qual os idosos ficaram suscetíveis na pandemia. Segundo 
pesquisas realizadas, alguns idosos foram diagnosticados com a mani-
festação clínica de delirium decorrente da infecção por COVID-19 (CO-
VID-19, 2021; SZCZEŚNIAK, 2021).

Em conjunto aos profissionais da saúde e idosos, os adolescen-
tes e as crianças constituem mais um grupo que está sendo prejudicado 
mentalmente pela pandemia. A restrição social devido ao coronavírus 
e o aumento do uso de redes sociais, na fase de adolescência, têm 
colaborado para o surgimento de transtornos psiquiátricos. Além disso, 
a falta de visualização das expressões faciais, pela utilização de másca-
ras, advém como mais um fator impeditivo de contato pessoal, tornando 
recorrentes os problemas de saúde mental em adolescentes (GUES-
SOUM et al., 2020; LIU et al., 2020). 

Os principais transtornos de estresse pós-traumático, evidencia-
dos pela literatura, englobam depressão e ansiedade, que fazem víti-
mas de todas as idades, inclusive crianças que não somente podem ser 
afetadas, mas também podem ter seu desenvolvimento neurocogniti-
vo comprometido. Sendo assim, alterações neurológicas puderam ser 
relatadas em estudos feitos com famílias americanas que, quando em 
pandemias passadas a partir do contato com os vírus H1N1 e SARS-
-CoV necessitaram de quarentena. A exposição aos vírus e ao isola-
mento social impactou a saúde mental de 30% das crianças avaliadas, 
e, demonstrou que, os transtornos pós-traumáticos estão relacionados 
aos circuitos fronto-límbicos, os quais refletem as alterações ocasio-
nadas por meio da interferência na reatividade emocional da criança. 
O hipocampo e a amígdala são outras estruturas que sofrem com as 
consequências da disfunção neurológica. É importante avaliar que pa-
drões irregulares de sono e dietas desequilibradas, quando associados, 
também formam pilares sustentadores dos problemas de saúde mental 
(GUESSOUM et al., 2020; LIU et al., 2020).
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Mais um fator de risco à saúde mental da população tem gênese 
na quarentena, que se iniciou sem validade prévia, e, com isso, pro-
moveu dificuldades de superação do contexto de pandemia, reduzindo 
a capacidade resiliente do ser humano em contornar situações ruins. 
Além disso, as privações do luto e dos cerimoniais fúnebres intensifica-
ram o estresse e o receio de se contaminar com o COVID-19, trazendo, 
também, sintomas psicopatológicos devido ao fato de muitos familiares 
não terem se despedido de seus entes queridos (AFONSO, 2020). 

Os sintomas psíquicos e neurológicos, ocasionados pelo impacto 
do COVID-19 na saúde mental das pessoas, classificam-se, também, 
como efeitos do aumento de marcadores inflamatórios, os quais promo-
vem o que se chama de tempestade de citocinas (SZCZEŚNIAK, 2021). 

É relevante enfatizar que os efeitos psicológicos são resultantes 
da fisiopatologia e da gravidade clínica dos pacientes infectados, cujos 
sintomas respiratórios costumam ser complicados, apresentando evolu-
ção para pneumonia em 81% dos casos com piora do quadro e aumento 
da taxa de letalidade (SILVA, PIMENTEL, MERCES, 2020).

Em autópsias pós-morte por COVID-19, foram verificados que 
os danos neurológicos estão relacionados a manifestações específicas 
do tipo lesões hemorrágicas na substância branca, lesão de axônios 
periféricos, desmielinização e edema cerebral. Esses sinais estavam 
em pacientes, gravemente, acometidos pelo coronavírus, sendo que, 
de forma geral, havia presença de alterações leves e neuroinflamação 
nos corpos. Embora a realização de autópsia seja um caminho para se 
descobrir mais sobre a interação covid-cérebro, ressalta-se que ainda 
não há ligação direta entre os achados e a patologia (VALENZANO et 
al., 2020). 

Ademais, documentos trazem evidências de que o COVID-19 
pode atingir o cérebro através de três vias, sendo elas disseminação 
hematogênica, penetração pela placa cribriforme ou por sinapses re-
trógradas de neurônios do bulbo olfatório. Acredita-se, também, que as 
citocinas pró-inflamatórias permitem o rompimento da barreira hema-
toencefálica, provocando alterações ao nível de canais iônicos e permi-
tindo a passagem do coronavírus para o sistema nervoso. Essas impli-
cações afetam em conjunto o que se chama de “cérebro social”, ou seja, 
estruturas como córtex órbito-frontal, córtex temporal, amígdala, córtex 
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pré-frontal medial e córtex paracingulado, que são funcionais nos pro-
cessos de aprendizagem, memória, interação e contato social, os quais 
se relacionam diretamente com os problemas de saúde mental ligados 
à pandemia do COVID-19. Por fim, os sintomas associados aos efeitos 
danosos são prejuízos ao córtex e hipocampo, delirium, déficit de apren-
dizagem e atenção (VALENZANO et al., 2020).

Considerações Finais

As alterações de saúde mental na população, portanto, são evi-
denciadas, mundialmente, e alarmam para a recorrência dos danos 
neurológicos ocasionados pelo COVID-19. Por isso, no que tange aos 
principais grupos afetados pela pandemia, é necessário que haja mu-
danças significativas que possam fornecer atenção individualizada, a 
fim de mitigar medo, estresse e ansiedade. O uso da telemedicina, uma 
iniciativa chinesa, é considerado alternativa viável para aliviar os sinto-
mas psicopatológicos gerados pela infecção do coronavírus, sendo que 
esta solução buscou, prioritariamente, aproximar o médico do paciente, 
possibilitando o acompanhamento da quarentena e reduzindo o estres-
se do autoisolamento. 

Logo, aumentar o contato virtual e maximizar as expressões 
emocionais, seja entre profissional e paciente, seja entre familiar e pa-
ciente, é de grande importância para reduzir os danos à saúde mental 
da população. Cabem também iniciativas como diminuir a exposição às 
notícias, melhorar a alimentação e procurar realizar atividades físicas, 
além de observar e dar atenção às crianças. Todas essas recomenda-
ções podem ser incentivadas, resguardando-se as devidas notificações 
científicas e sanitárias de segurança. Em suma, a OMS aponta que o 
fornecimento de apoio à equipe médica, na situação de pandemia do 
COVID-19, deve ocorrer com intuito de garantir intervenções terapêuti-
cas, para prevenção dos efeitos de esgotamento mental, comportamen-
tos de depressão, ansiedade e, principalmente, minimizar a epidemia de 
problemas psicológicos que está em emergência devido aos resultados 
do estresse pós-traumático decorrente das fragilidades da saúde men-
tal.
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RESUMO
Introdução: A capacidade do organismo em manter a homeostase está 
claramente associada à atuação do sistema imune e a regulação meta-
bólica. Ademais, a microbiota intestinal atua como um órgão metabólico 
capaz de contribuir com o equilíbrio e estabilidade da saúde humana; 
uma alteração em sua composição está envolvido em diversas pato-
logias, incluindo a Doença Celíaca e as Doenças Infl amatórias Intesti-
nais (DII), sendo elas vinculadas com desregulação imunológica enté-
rica. Objetivo: Avaliar a efi cácia do uso de probióticos no tratamento 
e prevenção de doenças autoimunes entérica. Metodologia: O estudo 
foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfi ca na base de dados 
PUBMED, com base exploratória; considerando artigos publicados en-
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tre 2016 a 2021. Revisão de Literatura: Diante disso, o uso dos probió-
ticos geneticamente modificados mostram-se cada vez mais eficazes 
na manutenção e preservação da flora intestinal. Conclusão: Dessa 
forma, conclui-se que são capazes de agir beneficamente aumentando 
a resposta anti-inflamatória e regulando o sistema imunológico do hos-
pedeiro.
Palavras-chave: Crohn Disease;  Disease Prevention; Probiotics; Pro-
tective Agents.

Introdução

As doenças intestinais (DI) são prevalentes, com destaque na po-
pulação ocidental, devido aos seus hábitos, principalmente alimentares. 
A etiologia dessas é inconclusa, porém sabe-se que há uma correlação 
complexa entre questões genéticas e ambientais, em que ambas atuam 
ampliando o efeito da outra. Nesse contexto, o ambiente refere-se ao 
meio que o indivíduo está inserido e aos seus hábitos, levando em consi-
deração aspectos culturais, sociais e econômico; por exemplo, a prática 
da automedicação constante de antibióticos é um fator que predispõe a 
Doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal (DII), em que caso 
esse mesmo indivíduo apresenta genes relacionados às DII, há o au-
mento das chances de desenvolver uma condição patológica (DERWA 
Y, et al., 2017). 

Observa-se que as DI configuram um estado de considerável 
comprometimento do trato gastrointestinal (TGI) e os distúrbios causa-
dos por elas podem repercutir em neoplasias, aumentando o risco de 
morte significativamente (KICH, D. M., et al.,2016). Com o objetivo de 
prevenir a manifestação de DI e das doenças autoimunes do intestino 
ou tratá-las, inúmeros estudos têm evidenciado os benefícios da ad-
ministração de probióticos.  Tal tratamento, tem como intuito melhorar 
a flora intestinal, já que esses microorganismos caracterizam-se como 
suplementos de relevante custo-benefício  e que atuam na manutenção 
da barreira intestinal, conduzindo a uma homeostase sistêmica (BRON 
PA., et al., 2017). 



295

Objetivo 

 Analisar os efeitos e a eficácia do uso constante de probióticos 
em indivíduos com fatores que predispõem a evolução para doenças 
intestinais auto-imunes. Assim, como também, avaliar a eficácia no tra-
tamento daqueles que apresentam a patologia. 

Metodologia 

Esse trabalho foi desenvolvido no ano de 2021 com base ex-
ploratória, por meio de uma pesquisa bibliográfica, fundamentada em 
artigos veiculados a bases de dados PUBMED, onde foram utilizados 
como descritores de busca, sendo eles “Probiotics”, “Crohn Disease” 
, “Disease Prevention” e “Protective Agents”, os quais estão cadastra-
dos nos Descritores em Ciência da Saúde.  Na pesquisa, utilizou-se um 
intervalo de tempo compreendido de 2016 a 2021 (5 anos), não houve 
restrição de idioma. 

Na próxima etapa, foi feita a leitura seletiva dos temas e resumos 
dos 21 artigos encontrados com os filtros pré-determinados, buscan-
do informações que importam em relação ao tema do trabalho. Foram 
excluídos materiais que não tangenciam o tema ou sem resultados sa-
tisfatórios, conforme os filtros escolhidos para análise, totalizando, por 
fim, 10 artigos aproveitados. Em seguida, foi realizada a leitura analítica 
com a finalidade de obter argumentos que fomentaram a discussão e a 
escrita apresentada no estudo. 

Desenvolvimento

1. O que São os Probióticos

O significado de probióticos é definido pela da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) como: Microrganismos vivos que, quando adminis-
trados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do 
hospedeiro. Outrossim, tais microrganismos presentes na flora intestinal 
podem ser administrados por meio de drogas ou suplementação alimen-
tar, sendo a alimentação a forma mais eficaz e utilizada por intermédio 
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de produtos lácteos cultivados e fermentados. Deste modo, as bacté-
rias que pertencem ao grupo do ácido láctico (Lactobacillus) e Bifido-
bacterium são as mais aplicadas como probióticos, visto que sua ação 
de controle e prevenção é de grande importância para a manutenção 
na homeostase da microbiota intestinal. As cepas de Estreptococo, 
Escherichia coli e Bacilo são utilizadas em menor frequência, uma vez 
que há pesquisas e estudos para comprovar suas possíveis funções 
probióticas. Além disso, a partir de uma fruta originária do sul da China, 
conhecida como Litchi chinensis, temos as leveduras não patogênicas 
(Saccharomyces boulardii), usufruídas também como agentes benefi-
centes na preservação do intestino (SEBASTIAN DOMINGO JJ, 2017).

Sabe-se que a utilização de probióticos em diferentes doenças 
está cada vez mais disseminada. De forma geral, os benefícios atribuí-
dos ao seus mecanismos de ação incluem um efeito antimicrobiano, 
supressão de bactérias patogênicas, imunomodulação, aumento de 
respostas anti-inflamatórias e melhora da atividade e barreira intestinal 
(KHAN l, et al., 2019). Entretanto, os seus resultados positivos variam 
de acordo com a cepa utilizada, sendo recomendada a sua seleção de 
acordo com cada indicação e paciente.

Em virtude disso, a participação dos probióticos na modulação 
de mecanismos imunológicos pode ser associada de forma favorável 
às doenças autoimunes; sendo elas caracterizadas pela reação pre-
judicial do sistema imunológico contra o próprio organismo, podendo 
envolver apenas um determinado órgão ou tecido e também envolver 
diversos sistemas fisiológicas presentes no ser humano (FRIEDRICH 
JV e FARIÑA LO, 2020). Ademais, as causas das diversas desordens 
autoimunes não são ainda totalmente compreendidas; entende-se que 
há o envolvimento multifatorial entre a interação de inúmeros fatores 
que regulam vias moleculares e celulares do organismo e o sistema 
imune, desencadeando uma falha pelo organismo em sustentar as suas 
próprias moléculas em decorrência de condições que incluem variantes 
como a genética, status hormonal, exposição a xenobióticos, patóge-
nos, fatores ambientais, dieta e o estresse (COSTA AP, et al., 2019).
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2. A relação dos Probióticos e Doenças Autoimunes

A microbiota intestinal é fundamental para o funcionamento normal 
do intestino, atua na modulação da homeostase imunológica e a regula-
ção metabólica, através da tolerância simbiótica, prevenindo e recuperan-
do de disfunções (BASCUÑÁN KA, et al., 2020). Para isso, há necessida-
de nutricional de fibras alimentares e oligossacarídeos, este encontrado 
nas bactérias probióticas essenciais na flora intestinal. Por isso, uma outra 
forma de obter oligossacarídeos, é fazer a suplementação oral com pro-
bióticos geneticamente modificados (JANA UK, et al., 2021).

Os oligossacarídeos derivados de hemicelulose auxiliam as fi-
bras dietéticas em suas funções fisiológicas como: melhora na absorção 
dos minerais pelas células intestinais, como o cálcio; não prejudica a 
saúde bucal; amplia a produção de ácidos graxos de cadeia curta, os 
quais são essenciais na barreira de defesa epitelial. Além disso, apre-
sentam baixo valor energético, não aumentando a glicemia; promovem 
o estímulo para o crescimento de micro-organismos específicos, diver-
sificando o microbioma e contribuindo para a regulação do pH intestinal 
e diversifica o microbioma. Diante disso, tais suplementos têm potencial 
em diminuir a probabilidade e até mesmo tratar doenças autoimunes 
(JANA UK, et al., 2021). 

Verifica-se uma significativa presença de disbiose em DI, con-
dição questionável se é consequência patológica ou um fator que cola-
bora, com ênfase, para o aparecimento da Doença Celíaca e doenças 
inflamatórias intestinais, como a Doença de Crohn e Colite Ulcerativa. 
Esse contexto caracteriza-se pela resposta imune desregulada, tendo 
o aumento de bactérias inflamatórias ao mesmo tempo que há a di-
minuição das bactérias anti-inflamatórias, além da redução e alteração 
da diversidade da microbiota intestinal. As DI não apresentam etiolo-
gia claramente estabelecida, supõe uma relação entre microrganismos, 
genética e ambiente. O consumo de glúten, em portadores de doença 
Celíaca, leva a sua digestão incompleta resultando no aparecimento de 
peptídeos imunogênicos que impactam a mucosa e o epitélio intestinal 
(BASCUÑÁN KA, et al., 2020). 

Por conseguinte, as DI intensificam o risco de câncer colorretal 
(SHIGEMORI S; SHIMOSATO T, 2017). Ademais, observaram que os 
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efeitos de um microbioma desequilibrado vão além de questões intesti-
nais, podem afetar consideravelmente a homeostase geral (BASCUÑÁN 
KA, et al., 2020). Assim, a profilaxia por tempo prolongado reduz o risco 
de câncer colorretal, doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes 
(JANA UK, et al., 2021).

É através de hábitos saudáveis, bem como alimentares e uso pro-
bióticos geneticamente modificados que verifica-se o melhor prognóstico 
desses pacientes. Há indícios que justificam as ações profiláticas, isso 
por manter tal flora saudável a partir da entrega ao intestino de proteínas 
anti-inflamatórias. Além disso, naqueles com a doença estabelecida, tais 
intervenções atuam reduzindo a duração da doença e evitando a remis-
são, assim, diminuem os efeitos colaterais de medicamentos bem estabe-
lecidos no tratamento DI (SHIGEMORI S; SHIMOSATO T, 2017).   

Os probióticos geneticamente modificados são compostos prin-
cipalmente por Bifidobacterium, Lactococcus lactis, Lactobacillus, S. 
thermophilus e Escherichia coli não patogênica, os quais atuam nesse 
processo de entrega com o propósito de alcançar o sistema imunoló-
gico do hospedeiro, por isso, alguns dominam essas bactérias como 
imunobióticos. Atuam na síntese de enzimas, citocinas e inibidores de 
protease, com característica anti-inflamatória sem causar efeitos pre-
judiciais observados até o momento (SHIGEMORI S; SHIMOSATO T, 
2017). Assim, naqueles que desenvolveram a doença auto-imune, feita 
essa suplementação de forma correta, pode-se preservar a remissão e 
a redução da inflamação na doença ativa (DERWA Y, et al., 2017).  

Entende-se que nos dias atuais há maior investigação em rela-
ção ao uso dos probióticos para a prevenção e tratamento de doenças 
auto-imunes. Nesse cenário, há vários estudos promissores que apon-
tam amplas vantagens que justificam o uso por pessoas saudáveis e 
doentes. Dessa maneira, objetivando a homeostase geral através da 
atuação no sistema imune. 

3. Uso de Probióticos na Doença Celíaca

A doença celíaca caracteriza-se como uma patologia autoimu-
ne, consequência da digestão incompleta do glúten, devido ao eleva-
do conteúdo de prolina nesta proteína, o que compromete sua digestão 
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pelas enzimas gastrointestinais humanas, já que estas não possuem a 
atividade da prolil endopeptidase (ADEUS B et. al., 2017).. Entretanto, a 
manifestação destes fatores não é tão simples, estando associadas a 
múltiplos elementos contribuintes em indivíduos geneticamente suscetí-
veis. Atualmente, a doença celíaca é uma patologia que se difunde con-
sideravelmente pelo mundo, devido, principalmente, à mudança de há-
bitos alimentares da população, baseados em produtos a base de trigo 
- principal cereal responsável pela manifestação da doença celíaca, em 
decorrência do alto teor de glúten de 85-90% da parte proteica presente 
nele. Além disso, o glúten consiste em uma mistura de inúmeras proteí-
nas diferentes e que são insolúveis em água, devido aos altos resíduos 
de glutamina e prolina, dificultando consideravelmente a sua digestão 
pelo estômago e intestino delgado. (BASCUÑÁN KA. et al., 2019)

A digestão de alimentos protéicos inicia-se no estômago, por 
meio da atividade enzimática da pepsina que converte as macromolécu-
las proteicas em polipeptídeos e aminoácidos. Estes serão digeridos ao 
nível do intestino delgado, por meio de enzimas do pâncreas, da borda 
estriada e de enzimas citoplasmáticas que reduzem polipeptídeos a ami-
noácidos, a fim de facilitar a absorção. Acontece que, nesse nível, devido 
os epítopos ricos em prolina-glutamina, que são altamente resistentes 
ao processamento enzimático do intestino delgado, irá ocorrer ativação 
do sistema imune a fim de eliminar esses resíduos, já que a ação pro-
teolítica humana não conseguiu digerir. Além da ativação da resposta 
imune inata e adaptativa, os resíduos de aminoácidos do glúten irão 
atrair bactérias oportunistas, que são ruins ao organismo, e aumentar 
a população destas. Esse ocorrido irá aumentar a resposta imune por 
meio da liberação de citocinas pró-inflamatórias, mediado por linfócitos 
Th1 que possuem esse papel na resposta adaptativa. (KICH DM, et. al., 
2016) Essa inflamação exagerada irá causar comprometimento signifi-
cativo ao intestino delgado e cólon, podendo ter como consequência  os 
sinais clássicos de desinteria da doença celíaca mas, também, o desen-
volvimento futuro de câncer intestinal, devido ao aparecimento de lesões 
na mucosa do intestino  delgado, que são comuns na doença celíaca 
(BASCUÑÁN KA, et al., 2020).

Em vista destes fatos é que os estudos atuais sobre o uso de 
probióticos na doença celíaca são relevantes. O papel dos probióticos é 
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o de manter e renovar a microbiota intestinal natural, já que as bactérias 
benéficas ao organismo estimulam a liberação de linfócitos de perfil Th2 
, responsáveis pelo recrutamento de citocinas anti-inflamatórias, que 
equilibram ou sobrepõem a inflamação causada pelos aminoácidos não 
digeridos do glúten (KICH DM, et. al., 2016). Ademais, os probióticos 
promovem a eliminação de bactérias oportunistas, não naturais e preju-
diciais ao organismo, e o aumento de bactérias benéficas ao corpo que 
promovem a fluidez digestiva do trato gastrointestinal (TGI). Por fim, os 
probióticos podem interagir com as células epiteliais do intestino e dimi-
nuir a excreção de água,  inibir a síntese de citocinas pró-inflamatória se 
promover a secreção de peptídeos antimicrobianos, como a lisozima, a 
fosfolipase e a defensina (NATH A, et al., 2018).

4. Doenças Inflamatórias do Intestino

A doença de Crohn (DC) e a colite ulcerativa (CU) são doenças 
inflamatórias do intestino (DII), as quais se manifestam a partir da soma 
de fatores genéticos, distúrbios da microbiota intestinal e fatores am-
bientais, incluindo a desregulação imunológica entérica (DERWA Y, et 
al., 2017). Essas patologias, caracterizam-se por surtos intercalados  de 
atividade da doença e o tratamento preconizado que consiste no uso 
de 5-aminossalicilatos, glicocorticosteroides, terapia imunomoduladora 
e agentes biológicos, geralmente resulta em consideráveis efeitos co-
laterais, os quais podem ser evitáveis pelo uso correto dos probióticos 
(DERWA Y, et al., 2017).

Na DC, todo o sistema digestivo pode ser afetado, sendo que as le-
sões podem atingir todas as camadas da parede do intestino. Geralmente 
ocorre antes dos 30 anos de idade, sendo comum a presença de fístulas 
e pouco frequente a ocorrência de diarreia e sangue nas fezes. A dor é 
intensa, sendo mais notada na parte inferior do abdome e aparece, em 
geral, durante as tentativas de evacuação (CARRASCO MP, et al.,2020).

Já na CU, os principais órgãos afetados são o reto e intestino 
grosso, justificando a presença frequente de sangue nas fezes, diarreia 
recorrente e lesões na região superficial da parede intestinal. A mani-
festação da doença ocorre, geralmente, após os 30 anos. A intensidade 
da dor é variável de acordo com a extensão de comprometimento do 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Derwa%2C+Y
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cólon. Aqui é comum a manifestação de náuseas e vômitos e a forma da 
inflamação é contínua, diferenciando-se da DC que  é espaçada (CAR-
RASCO MP, et al.,2020).

O uso de probióticos para reduzir os sintomas ou prevenir a evolu-
ção da doença nos dois casos ainda não foi completamente esclarecido, 
sendo a maioria dos estudos inconclusivos, porém, deve-se salientar que 
em várias situações houve a melhora dos pacientes que utilizaram. Sendo 
assim, sabe-se que os probióticos desempenham um importante papel 
na renovação da microbiota intestinal, além de promover uma integração 
simbiótica com as bactérias que colonizam o TGI, permitindo o retorno da 
fluidez da digestão intestinal após a ingestão alimentar. Além disso, per-
mite a regulação na atividade de citocinas pró e anti-inflamatórias, man-
tendo a homeostase da resposta imunológica. Outro fator importante nes-
te controle é a prevenção de câncer de intestino que, atualmente, possui 
uma incidência significativa (CARRASCO MP, et al.,2020).

Considerações Finais

Por fim, como supracitado, os estudos utilizados comprovam os 
benefícios do mecanismo de ação provenientes dos probióticos, são re-
levantes e devem ser levados em consideração, já que seu uso não cau-
saria mal algum aos usuários, além de existir a possibilidade de prevenir 
e tratar uma DI instalada. Além disso, foi visto que um bom funciona-
mento da microbiota intestinal é fundamental para manter a homeostase 
imunológica e a regulação metabólica, por meio da tolerância simbiótica 
causada pelos microrganismos ingeridos. Assim, uma vez que o uso 
de probióticos pode contribuir para a prevenção e auxílio no tratamento 
da DI e de doenças autoimunes, é relevante incluir seu uso no plano de 
ação para controle e prevenção das referidas patologias.
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RESUMO
Introdução: a humanização está intimamente ligada ao vínculo exis-
tente entre profissionais da equipe de saúde e a população adscrita, 
a promover afinidade entre a comunidade e o serviço ofertado. Esse 
vínculo é base para o sucesso de toda a assistência à saúde, de forma 
mais próxima à população no nível da atenção primária à saúde. Com o 
advento da pandemia SARS-CoV-2 e a necessidade de distanciamen-
to social frente às taxas de disseminação do vírus, as tecnologias da 
informação foram alternativas para reduzir o fluxo nas UBS, constituin-
do a telemedicina. No entanto, seria possível que uma tecnologia que 
viabiliza o distanciamento social possa ser usada para criar vínculos 
de assistência humanizada? Objetivos: relatar experiências de cuidado 
a pacientes de saúde mental realizadas por discentes de graduação e 
Equipes da Estratégia Saúde da Família de forma remota durante a pan-
demia do SARS-CoV-2, e discutir as implicações do uso de tecnologias 
para a humanização em saúde. Relato de experiência: o projeto de 
extensão realizado em 2021 buscou aproximar discentes da Universida-
de Federal de Juiz de Fora e Equipe multidisciplinar da UBS São Judas 
Tadeu, no cuidado em saúde mental de pacientes da área adscrita da 
unidade, tendo como foco o acolhimento, criação de vínculo, construção 
do Projeto Terapêutico Singular e promoção de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (PICS). As atividades foram realizadas de 
forma remota, devido ao contexto pandêmico, os usuários selecionados 
a partir de triagem feita pela unidade, feitas escutas ativas e instituição 
práticas PIC, através de ligações telefônicas, Google Meet e Whatsapp. 
Discussão: ao referir-se à assistência em saúde, o termo tecnologia 
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vai muito além do conjunto de máquinas e ferramentas usadas para in-
tervenção, descritas como tecnologias duras, estando as tecnologias 
leve-duras também presentes no conjunto das intervenções. A profun-
da crise que estruturou o modelo do médico trabalhar deve-se, princi-
palmente, ao distanciamento que ele tem dos interesses dos usuários, 
através de uma assistência centrada nas tecnologias duras, com saber 
estruturado reduzido à produção de procedimentos, excesso de espe-
cializações e gastos desnecessários. Uma assistência usuário-centrada 
deve ser tecnologia leve-dependente, baseada no cuidado, escuta ativa 
e construção de vínculos. Nesse sentido, o projeto de extensão realiza-
do permitiu aos discentes atuar em conjunto com equipe multidisciplinar 
da Estratégia Saúde da Família, de forma remota, com aplicação das 
tecnologias leves do cuidado. A realização do projeto de forma remota, 
decorrente do contexto pandêmico, possibilitou maior acesso aos usuá-
rios, incluindo aqueles diretamente afetados pela pandemia, e a constru-
ção de vínculo através da assistência longitudinal. Conclusão: Concluiu-
-se que o uso das tecnologias foi positivo ao permitir o estabelecimento 
de vínculo, acolhimento e cuidado, promover autonomia na gestão do 
autocuidado e modificar hábitos e estilos de vida dos pacientes. Permi-
tiu, ainda, acompanhamento e apoio remoto de pacientes em atividades 
clínicas como exame pré-natal. Contudo, limitações quanto à disposição 
do usuário e sua efetiva participação foram identificados, caracterizando 
dificuldades da assistência remota.
Palavras-chave: Atenção Primária à saúde; Apoio ao Planejamento em 
Saúde; Tecnologia e Inovação em Saúde; Telemedicina; Covid-19.

Introdução

A  Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil decorre da Reforma 
Sanitária brasileira, iniciada a partir das práticas de Medicina Comu-
nitária de meados de 1970, e desenvolvida pela contribuição das Uni-
versidades e outros atores sociais (LAVRAS, 2011). Baseado na nova 
Constituição de 1988, fora instituído o Sistema Único de Saúde (SUS) 
e, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF), proposta de um novo 
modelo assistencial que objetiva uma perspectiva integral do usuário, 
fundada na intervenção sobre determinantes do processo saúde-doen-
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ça e nas dinâmicas do trabalho em saúde. Compreende o indivíduo além 
das questões biológicas, abrangendo as dimensões sociais, culturais e 
psíquicas. O Programa, tornado Estratégia em 1996, visa promover o 
cuidado integral, a humanização da saúde, a participação da comuni-
dade, a intervenção nos fatores de risco e o desenvolvimento de ações 
intersetoriais (PINHEIRO e OLIVEIRA, 2011).

A humanização está intimamente ligada ao vínculo existente en-
tre profissionais da equipe de saúde e a população adscrita, a promo-
ver afinidade entre a comunidade e o serviço ofertado (PINHEIRO e 
OLIVEIRA, 2011). Logo, a humanização caracteriza-se pela valorização 
dos esforços de diversos indivíduos implicados no processo de produ-
ção de Saúde, quando é concedido aos profissionais e usuários prota-
gonismo, corresponsabilidade e criação de vínculo. Com o objetivo de 
garantir a humanização do cuidado, foi instituída, em 2003, a Política 
Nacional de Humanização (PNH), também denominada HumanizaSUS, 
a fim de alterar os modos de gerir e cuidar. Ela promove o diálogo entre 
profissionais, gestores e usuários para confrontar as relações de poder 
e trabalho que, em sua maioria, geram ações desumanizadoras. Suas 
diretrizes são: acolhimento, gestão participativa e co-gestão, ambiência, 
clínica ampliada e compartilhada, valorização do trabalhador e defesa 
dos direitos dos usuários (BRASIL, 2013). 

Para difundir informações acerca da humanização da saúde en-
tre gestores, trabalhadores, pesquisadores e estudantes, foi criada a 
Rede HumanizaSUS, que consiste em um espaço virtual para o compar-
tilhamento de vivências e desafios relacionados à PNH (BRASIL, 2013). 
Desse modo, a humanização está inserida em novas estratégias de es-
cuta e negociação de tratamento com o usuário. É caracterizada por um 
tratar além do modelo biomédico e das aplicações tecnicistas (TRAD e 
ROCHA, 2011), e é o meio que dignifica o usuário e o profissional. No 
contexto do cuidado em saúde, é necessário alterar a forma como o 
usuário é visto: de objeto passivo a sujeito, e de necessitado, àquele que 
possui o direito de ser usuário de um serviço de excelência e qualidade, 
provido por profissionais competentes (SIMÕES et al., 2007).

A integralidade, por sua vez, é caracterizada como a prática e os 
saberes técnicos dos profissionais que trabalham no cuidado à saúde; 
é a rede de serviços que opera e corresponde às necessidades dos 
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usuários; é a maneira como os profissionais atendem seus pacientes; 
é a ruptura do desacordo presente entre assistência médica e saúde 
pública, assim como entre as ações de prevenção e as de recuperação. 
Resumidamente, esse plano de cuidado à saúde deve abranger acesso, 
vínculo, acolhimento e enfoque familiar. Quanto à gestão, é primordial 
que contemple fluxo e coordenação, encaminhamentos e orientações 
coletivas, com intuito de sanar as demandas apresentadas pelos usuá-
rios (SALA et al., 2011).

As tecnologias em saúde podem ser conceituadas como qual-
quer ação que promova higidez, assim abrangem tanto tecnologias bio-
médicas, ou seja, aquelas que interatuam diretamente com os pacientes 
(medicamentos e equipamentos); quanto tecnologias médicas (proce-
dimentos médicos associados às tecnologias biomédicas). Além disso, 
as tecnologias em saúde também incluem os sistemas organizacionais 
e de suporte, onde são ofertados os cuidados e atenção com a saúde 
para a população (BRASIL, 2009).

No contexto pandêmico causado pelo vírus SARS-CoV-2, o iso-
lamento e distanciamento social passaram a ser essenciais para o con-
trole e prevenção da COVID-19, devido à alta transmissibilidade por via 
respiratória do patógeno. Em consequência, a telessaúde foi um instru-
mento estratégico (Lei Nº 13.989/2020) de destaque enquanto alterna-
tiva para assegurar a ininterrupção da assistência à saúde e a manu-
tenção do atendimento aos usuários que requerem atenção contínua 
(DE DEUS VEROLLA et al., 2021; DOS SANTOS ABS; FRANÇA; DOS 
SANTOS JLF, 2020).

Até meados de 2020, as teleconsultas eram realizadas somen-
te para monitoramento daqueles pacientes que estavam em isolamento 
domiciliar, apresentando sintomas leves da COVID-19. Recentemente, 
tais atendimentos se expandiram ao acompanhamento de indivíduos 
com doenças crônicas, para reduzir a circulação desnecessária nas re-
des de saúde e, por consequência, minimizar o risco de contaminação 
(DOS SANTOS ABS; FRANÇA; DOS SANTOS JLF, 2020).

Em contrapartida, existe uma linha bastante tênue entre as pos-
sibilidades de uso da telemedicina e os riscos por ela oferecidos: para 
Souza e Maurício (2018), apesar dos benefícios anteriormente citados, 
há prejuízo ao cuidado em saúde, devido à desumanização da atenção, 
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pois, tendo sua saúde alienada de si, reduz-se o paciente à doença e 
a um objeto. Também há prejuízo ao trabalhador, dado que este tem 
sua sabedoria, criatividade e poder de análise subalternado à tecnologia 
dura.

Durante a pandemia do Sars-Cov-2, foram suspensas as aulas 
das Instituições de Ensino Superior do Brasil, com supressão por tempo 
indeterminado das atividades presenciais, seja estas teóricas, práticas, 
clínicas, projetos de extensão, entre outras. A suspensão das atividades 
presenciais gerou necessidade de adaptação da comunidade universi-
tária à nova realidade institucional: realização das atividades em moda-
lidade exclusivamente remota. Neste contexto sanitário adverso, desen-
volveu-se o projeto de extensão “Apoio em Planejamento e Gestão para 
equipes de Atenção Primária à saúde em Juiz de Fora’’, adaptado a esta 
realidade no uso de metodologias remotas. O Projeto, em continuidade 
ao PET-Saúde, atua na UBS São Judas Tadeu no município de Juiz de 
Fora (MG) no cuidado aos pacientes em sofrimento mental com uso das 
PICS.

As Equipes de APS sediadas na UBS São Judas Tadeu, com-
postas por Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Médico e Agentes Co-
munitários de Saúde (ACS), entre outros profissionais de apoio. As equi-
pes têm contato muito próximo com os pacientes que frequentavam a 
UBS devido a localidade das residências desses serem muito próximas 
a Unidade, criando uma relação de comunidade entre pacientes e pro-
fissionais. Todos os pacientes abrangidos pelo projeto queixavam-se de 
ansiedade, dificuldades para dormir e muito medo devido à pandemia.

Em vista do panorama geral do projeto surgiram desafios para os 
extensionistas tais como: Como fazer uma consulta humanizada através 
dos meios digitais? E se o paciente não tivesse acesso aquele meio 
tecnológico específico, como seria o contato? E assim foram surgindo 
inúmeros desafios durante a atuação dos alunos. Antes de iniciar o con-
tato com os pacientes, os alunos foram capacitados através de minicur-
sos sobre respiração e automassagem com um médico especialista em 
PICS e sessões de relaxamento com a aluna já familiarizada com a te-
mática por meio de reuniões online via Google Meet. Além disso, houve 
reuniões com a UBS para a equipe relatar os casos dos pacientes e ser 
passado aos alunos. 
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Objetivos
 

Descrever a experiência de cuidado a pacientes de saúde men-
tal de equipes de Saúde da Família (SF/APS) no Município de Juiz de 
Fora (MG), e refletir sobre as tecnologias em saúde na perspectiva da 
humanização do cuidado e das Práticas Integrativas e Complementares 
(PICS). 

Relato de Experiência 

Este relato descreve a experiência do projeto de extensão “Apoio 
em Planejamento e Gestão para Equipes de APS de Juiz de Fora, da 
UFJF em parceria com APS do município de Juiz de fora, que tinha com 
o objetivo acompanhar pacientes em necessidade de apoio psicológico 
que frequentavam a UBS São Judas Tadeu, através do uso das PICS 
e de meios tecnológicos. Participaram do projeto docentes do Depar-
tamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina (UFJF), mem-
bros da eSF da UBS: enfermeiros, assistente social, médicos, agentes 
comunitários, técnicos de enfermagem e assistente social; e docentes 
dos cursos de graduação Farmácia, Medicina e Odontologia. O projeto 
é continuidade de outra iniciativa, Projeto PET-Saúde interprofissiona-
lidade do Ministério da Saúde (2019-2020), em parceria entre UFJF e 
Secretaria de Saúde do Município.

As atividades do projeto foram desenvolvidas entre maio e julho 
de 2021, e por conta do contexto de pandemia SARS-CoV-2, foram rea-
lizadas de forma remota, utilizando das tecnologias disponíveis: aplicati-
vos Meet, Google Sala de Aula e WhatsApp. Em termos de metodologia, 
o projeto se dividiu em etapas: capacitação em PICS, seleção dos pa-
cientes, entrevistas iniciais, construção do Projeto Terapêutico Singular 
(PTS) com eSF, execução do PTS, entrevistas finais, e devolução dos 
resultados à eSF. 

Inicialmente, antes do início das atividades com a eSF, os discen-
tes receberam capacitação em PICS, através de um curso ministrado 
por médico do Setor de PIC da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, no 
qual os mesmos aprenderam a executar as técnicas de automassagem, 
e meditação. Após os encontros de capacitação e leitura de materiais 
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de base teórica, os alunos iniciaram os encontros. Os pacientes foram 
selecionados pela APS e apresentados aos discentes em reunião via 
Meet, todos os casos demonstravam algum tipo de desconforto mental: 
ansiedade, depressão e insônia, dos quais a maioria passava por tra-
tamento medicamentoso para estas condições, mas necessitavam de 
apoio psicológico.

O primeiro contato com os pacientes tinha como objetivo iniciar a 
construção do vínculo entre paciente e discente responsável e entender 
o contexto individual dos atendidos; e foi realizado através de ligação 
via WhatsApp ou telefone fixo. Nesta atividade, os discentes aplicaram 
um roteiro desenvolvido pelos membros do projeto antecessor, em que 
perguntas direcionam a fala do paciente, mas também incentivam a con-
versa aberta, e bilateral, baseando-se na humanização do atendimento. 
A partir desse contato, foi possível conhecer o contexto familiar e social, 
a rede de apoio, as condições de saúde, a relação do indivíduo com o 
SUS, e as noções de autocuidado de cada paciente, e assim, construir 
em conjunto com a APS um plano de saúde direcionado. O primeiro 
contato foi bem-sucedido, pois a maioria dos pacientes apresentavam 
estar sucessíveis a utilização das PICS e abertos a melhora clínica, en-
quanto a minoria demonstrou desinteresse inicial. 

Em um segundo momento, depois da coleta das informações so-
bre os pacientes, foi realizada a discussão dos casos, através de reu-
nião via Meet, entre discentes e eSF, a fim de desenvolver uma proposta 
de PTS. Definindo assim a utilização das atividades de automassagem 
e meditação, bem como intervenções específicas para cada caso, como 
encaminhamentos para especialidades necessárias. É importante res-
saltar que em alguns foi possível envolver os próprios pacientes na 
construção do plano de tratamento, através de chamada de vídeo via 
WhatsApp, e ainda, que ambos mostraram maior interesse no tratamen-
to após serem incluídos diretamente no processo de desenvolvimento. 

Ademais, após construção do plano de tratamento a execução 
das PICS foi iniciada, a primeira abordagem aplicada foi o ensino de 
uma técnica da automassagem, na qual os pacientes foram instruídos 
através de ligação. O principal objetivo das atividades era que os pacien-
tes pudessem executar a técnica sozinhos, principalmente em momen-
tos de estresse ou em crises de ansiedade. Em um segundo encontro, a 
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prática da meditação foi executada, da mesma forma os pacientes foram 
instruídos sobre a técnica e sobre seus benefícios. Ambas as técnicas 
tiveram uma boa aceitação inicial na maioria dos casos, uma minoria 
teve baixa aceitação, porém em ambos cenários foi possível observar 
aumento gradual da aceitação e da vontade de praticar com o passar 
dos encontros.

Em termos de relato das experiências, pacientes citaram ter 
sentido sensação de relaxamento, diminuição de dores musculares e 
desaceleração dos batimentos cardíacos; sendo importante ressaltar 
que para atingir resultados esperados das técnicas, foi necessário a 
constância das atividades. Dessa forma, pensando em promover auto-
nomia do autocuidado, educação em PICS e constância das práticas, 
os discentes lançaram mão de materiais complementares sobre PICS: 
vídeos, textos explicativos; que eram encaminhados semanalmente aos 
pacientes via Whatsapp. Além disso, ligações adicionais também eram 
realizadas, para lembrar os pacientes de praticar as PICS e disseminar 
informações sobre as mesmas.

Durante o projeto os pacientes se dedicaram às práticas, sen-
do possível observar mudanças significativas na qualidade de vida dos 
mesmos. A partir do relato dos pacientes acompanhados, dos familiares 
e da eSF, foram relacionados como resultados das ações: diminuição 
do estresse, ansiedade, tristeza, luto, medo e insônia. Além disso, fo-
ram observados, melhora na percepção do autocuidado dos pacientes, 
abandono de práticas de automedicação e abuso medicamentoso. Hou-
veram ainda achados de mudanças de hábitos alimentares, que foram 
associados à rotina das PICS, já que alguns pacientes relataram que se 
sentiram dispostos a mudar seus hábitos e atingir a melhora na qualida-
de de vida, após o início do projeto. Dessarte, foi observado em alguns 
casos, a intenção dos pacientes de abranger a automassagem e a medi-
tação em seus cotidianos, pois relataram não ter intenção de abandonar 
as práticas, mesmo depois do fim do projeto, já que se sentiram melhor 
fisicamente e psicologicamente após a instituição das PICS.
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Desenvolvimento

Discussão

A relação médico-paciente está cada vez mais em foco na socie-
dade atual, através da criação de leis sobre a humanização em saúde 
e estudos a respeito da mecanização do profissional de medicina. É 
inaceitável que o médico apenas olhe o paciente como um ser portador 
de uma doença, é preconizado atualmente que a saúde abrange as-
pectos físicos, sociais e psicológicos, entendendo o paciente como um 
ser complexo que necessita de uma assistência de qualidade, digna e 
integral (SOUZA et al., 2020). Essa relação deve transmitir credibilidade 
e segurança ao paciente, e ser construída a partir da escuta qualificada 
e do acolhimento, pois esse vínculo é a base para o sucesso de toda a 
assistência à saúde, uma vez que o paciente que se sente confiante e 
familiarizado com o profissional que o atende tende a colaborar mais e 
seguir corretamente as recomendações médicas (SANTANA e PEREI-
RA, 2007).

Essa relação se estabelece de forma mais próxima ao usuário 
no nível da APS, constituída como entidade que visa a um conjunto de 
ações com foco individual e coletivo, garantindo a manutenção da saú-
de, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação, visan-
do desenvolver uma atenção integral com impactos positivos na saúde 
das coletividades. A APS é a porta de entrada do SUS e se orienta 
pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade 
do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da hu-
manização e da equidade no atendimento, sendo um dos elos formados 
a eSF (BRASIL, 2017).

Entretanto, a pandemia do SARS-CoV-2, decretada em março de 
2020, acarretou diversos desafios para os setores de saúde, sendo ne-
cessária a adoção de mudanças estruturais para atender ao público. Um 
dos principais obstáculos observados nesse quesito foi o receio de indi-
víduos do grupo de risco para a COVID-19 em comparecer nas unidades 
de atendimento, o que é de fato preocupante, uma vez que a interrupção 
de consultas de proservação clínica pode acarretar em agravamento 
nos quadros de doenças crônicas (DIMER et al., 2020). 
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A relação de proximidade médico-paciente também foi prejudica-
da por conta da restrição do contato direto. Frente a isso, as tecnologias 
da informação e comunicação, como o WhatsApp e telefone, passaram 
a ser empregadas de forma mais abrangente pelos profissionais de saú-
de, constituindo a telemedicina, a fim de proporcionar um melhor acesso 
aos pacientes em casa ou em organizações de cuidados primários, au-
mentando o acesso ao cuidado especializado, reduzindo os problemas 
devido à dispersão geográfica e melhorando a qualidade de vida dos 
cidadãos (CAETANO et al., 2020).

Ao referir-se à assistência em saúde, o termo tecnologia vai mui-
to além do conjunto de máquinas e ferramentas usadas para interven-
ção, descritas como tecnologias duras. Ao olharmos com atenção os 
processos de trabalho no conjunto das intervenções em saúde, perce-
bemos a tecnologia leve-dura presente nessas atividades. É leve um sa-
ber adquirido e que está inscrito na forma de pensar os casos de saúde 
e organizar a atuação sobre eles, e dura à medida que é um saber bem 
estruturado, protocolado e normalizado. Já a tecnologia leve refere-se à 
relação estabelecida entre os dois sujeitos, médico e paciente, através 
da acolhida, escuta, responsabilização em torno do problema a ser en-
frentado, criação de vínculo e confiabilidade (MERHY et al., 1998). No 
entanto, seria possível que uma tecnologia que visa ao distanciamento 
social, impossibilitando o contato direto, possa ser usada para aproximar 
as pessoas e criar vínculos através de uma assistência humanizada?

O debate a respeito do caráter desumanizador do cuidado atribuí-
do à tecnologia articula-se às situações de assistência em que, à primei-
ra vista, ocorre predominância da máquina e dos dados objetivos que ela 
mostra, em detrimento de outros procedimentos mais diretamente liga-
dos ao cuidado direto ao paciente e da subjetividade implicada na rela-
ção entre humanos, de modo que a interação entre o sujeito que recebe 
o cuidado e o profissional seria considerada eventualmente suplemen-
tar, dispensável ou até mesmo ausente (SILVA et al., 2009). Dialogando 
com Merhy et al. (1998), a profunda crise que estruturou o modelo atual 
do médico trabalhar deve-se, principalmente, ao distanciamento que ele 
tem dos interesses dos usuários, através de uma assistência centrada 
nas tecnologias duras, com saber estruturado reduzido à produção de 
procedimentos, excesso de especializações e gastos desnecessários. 
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Em virtude do capitalismo, a tecnologia passa a ser usada como uma 
mercadoria e, desse modo, desassocia-se do seu contexto sociocultural 
(LORENZETTI et al., 2012). É importante lembrar que as tecnologias em 
saúde possuem grande relevância, principalmente no que se refere à 
qualidade da atenção e aos aspectos financeiros sobre os sistemas de 
assistência à saúde. No entanto, ainda é vigente um modelo de atenção 
pautado em práticas fragmentadas, baseada em saúde-doença, distan-
ciando-se da humanização do cuidado. Para sobrepujar este modelo 
tecnicista é preciso alterar esse padrão tecnológico da saúde, sendo, 
para isso, necessária a mudança do padrão tecnológico da sociedade 
(SOUZA, 2016).

Neste sentido, o projeto de extensão, realizado entre maio e julho 
de 2021, foi desenvolvido como uma estratégia de aproximação entre a 
equipe da UBS São Judas Tadeu e alunos de graduação da UFJF com 
os usuários assistidos na unidade que apresentavam sofrimento men-
tal. As atividades, realizadas de forma remota pelos alunos, basearam-
-se na escuta ativa, onde, no primeiro contato, foi realizada a aplicação 
de anamnese previamente estruturada, permitindo a elaboração de um 
PTS dos alunos em conjunto com a equipe da UBS e o usuário, garan-
tindo a este autonomia e participação ativa no processo terapêutico. O 
fato corrobora com Merhy et al. (1998), que aponta, de forma imperati-
va, o trabalho médico centrado no usuário como sendo tecnologia leve 
dependente, onde o profissional encontra-se comprometido com uma 
gestão mais coletiva dos processos de trabalho no interior das equipes 
de Saúde, estabelecendo um trabalho multiprofissional e interdisciplinar, 
pautado por resultados em termos de benefícios gerados para os seus 
usuários. 

O foco da intervenção foi implementar as PICS para o autocuida-
do físico e emocional dos pacientes e seus cuidadores. Segundo o Mi-
nistério da Saúde (2017), as PICS são tratamentos que utilizam recursos 
terapêuticos baseados em conhecimentos e experiências tradicionais, 
visando prevenir diversas doenças como depressão, ansiedade e hiper-
tensão, podendo ser usadas também como tratamentos paliativos em 
algumas doenças crônicas. 

Com o uso dessas ferramentas, o PTS englobava técnicas de 
automassagem, respiração abdominal e meditação, o estímulo do usuá-
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rio a manter contatos com amigos, exercer atividades físicas dentro de 
casa, manter suas crenças religiosas pessoais como âncora e incluir a 
meditação em sua rotina, por meio de acompanhamento semanal, in-
centivando o autocuidado a partir de informações cientificamente com-
provadas.

Ao encerrar o período de acompanhamento pelo projeto, foi apli-
cada nova anamnese a fim de avaliar os resultados da intervenção. Foi 
identificada adesão aos tratamentos propostos que, implementados na 
rotina diária do paciente, produziram redução da ansiedade, melhor ca-
pacidade em lidar com situações estressantes, desaparecimento de cri-
ses agudas de dores lombares e inclusão da família no PTS. Mesmo em 
havendo inicialmente incredulidade quanto a estes tratamentos, através 
do projeto houve posterior reconhecimento de sua eficácia pelos pacien-
tes atendidos.

Segundo Merhy (2006), a tecnologia pode ser usada no contex-
to da saúde para armazenar dados, criar sistemas, marcar consultas e 
com aparelhos para a aplicação e interpretação de exames. Conhecidas 
como “Tecnologias Duras”, elas atuam como ferramentas para a auto-
matização, rapidez e precisão do trabalho em unidades de saúde, subs-
tituindo métodos arcaicos e tornando a medicina mais moderna. Porém, 
sua utilização em massa pode ser interpretada como uma mecanização 
da saúde, que a tornaria cada vez menos humana no âmbito da Saúde 
Pública. 

O atendimento em telemedicina consiste em uma mediação para 
a alienação do cuidado em saúde, pois o profissional apenas cria o lau-
do e emite receitas, tornando-se ainda mais distante do paciente, sem 
presenciar as reais necessidades da sociedade.

No entanto, o acompanhamento de pacientes via online pelos 
estudantes do projeto demonstra o contrário: a utilização das redes so-
ciais como elemento de comunicação aos pacientes tornou ainda mais 
humanizado o tratamento em saúde (SOUZA 2021). 

Como pode-se notar, a realização do projeto de forma remota 
possibilitou o acompanhamento longitudinal dos usuários, evitou a ne-
cessidade de deslocamentos e possibilitou maior flexibilidade de horá-
rios e a criação de vínculos. Reduziu a circulação de usuários na unida-
de, reduzindo o risco de exposição ao SARS-CoV-2, corroborando com 
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Garcia et al. (2019), que destaca como pontos positivos da telemedicina 
a redução dos custos na medicina e junto à isso, o aumento na acessi-
bilidade ao sistema de saúde, principalmente nas áreas mais remotas e 
carentes. 

O modelo remoto do projeto permitiu a participação de pacientes 
diretamente afetados pela pandemia, recebendo amparo em consonân-
cia com as normas de biossegurança. Como limitações, tivemos as di-
ficuldades no acesso às tecnologias por parte de alguns usuários, que 
realizaram a intervenção por meio de telefone fixo, sem o recurso visual, 
ou registraram quedas de conexão da internet no momento da interven-
ção. Entretanto, todos os pacientes conseguiram ser acompanhados de 
forma satisfatória.

Alguns pacientes relataram se sentir melhor após a intervenção 
com as PICS, sendo que alguns inclusive repassaram os ensinamentos 
a familiares, visto ser um método seguro, sem efeitos colaterais, dife-
rente dos medicamentos. Percebeu-se ainda melhor relação entre os 
pacientes e a unidade de saúde, enquanto outros demonstraram um 
olhar mais crítico quanto à medicalização em saúde mental, frente ao 
conhecimento das práticas alternativas.

Sendo assim, pode-se concluir que a utilização de tecnologias 
consideradas “duras e leve-duras” (MERHY, 2006) no contexto da pan-
demia possibilitou maior contato e conhecimento das equipes de saúde 
em relação aos pacientes de saúde mental, haja vista a impossibilidade 
destes comparecerem com frequência à UBS e serem acompanhados 
de perto. Assim, o acompanhamento online foi de suma importância 
para a captação de problemas sociais não captados em consultas médi-
cas de tempo encurtado, criando assim um vínculo entre o paciente e o 
estudante, de forma que o enfermo se sentiu confiante em compartilhar 
problemas e vivenciava assistência individualizada pelos profissionais 
da UBS. 

Considerações Finais

No contexto do projeto de extensão na APS durante a pande-
mia, o uso das tecnologias foi considerado positivo ao permitir o esta-
belecimento de vínculo, acolhimento e cuidado. Promoveu, em maior ou 
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menor grau, autonomia na gestão do autocuidado, modificou hábitos e 
estilos de vida dos pacientes. Possibilitou a comunicação entre o grupo 
extensionista, os trabalhadores da UBS e os pacientes demandantes da 
atenção. Permitiu ainda acompanhamento e apoio remoto de pacientes 
em atividades clínicas como exame pré-natal. 

Contudo, na contingência de negativa do paciente quanto a efeti-
va participação e alguma disposição para o plano terapêutico, a utiliza-
ção das tecnologias de telemedicina não possibilitou estabelecimento de 
vínculos e nem realização de ações de educação, promoção e cuidado. 

Quanto às tecnologias leves, estas se mostraram viáveis, poten-
tes e resolutivas, mesmo na contingência limitante da pandemia. Frente 
ao desafio da humanização e integralidade em saúde, o uso de tecno-
logias na modernidade pode representar tanto fator de fragmentação e 
desumanização da assistência, quanto possibilidade de promoção de 
uma atenção humanizada, integral e, portanto, ética. Foi esta última pos-
sibilidade, na articulação entre tecnologias e humanização, a resultante 
desta experiência de cuidado que ora vimos relatar.
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RESUMO
Introdução: Inteligência Artificial (IA) é um sistema de algoritmos que 
auxilia na tomada de decisões e de planejamento. Na odontologia já é 
uma realidade, aplicada para a produção de próteses junto à impres-
são 3D e CAD/CAM se torna possível reabilitar a função e estética de 
regiões maxilofaciais causadas por traumas, anormalidades congênitas 
e cânceres relacionados à região da cabeça e do pescoço. Objetivos: 
Apresentar o impacto da IA associada aos sistemas 3D de impressão e 
Redes Neurais Artificiais (RNA) para o aprimoramento das próteses ma-
xilofaciais. Metodologia: Tipo de estudo: revisão integrativa da literatu-
ra. Bancos de dados: Pubmed, Web of Science, Capes e busca manual 
de guia teórico. Descritores: Inteligência artificial; Estética; Próteses e 
implantes. Idioma dos artigos: inglês e português. Período da busca: 
2018 a outubro de 2021. Seleção dos artigos: estudos experimentais, 
estudos prospectivos, revisões da literatura, revisões sistemáticas, dis-
sertação, manuscrito e estudo retrospectivo. Critérios de exclusão: arti-
gos que não correspondiam ao propósito da pesquisa. Busca inicial: 43 
artigos. Seleção final: 11 artigos. Resultados/ Discussão: Quanto aos 
benefícios: diminuição do tempo de produção da prótese e dos custos 
operacionais, produção de próteses mais estéticas e melhores adapta-
das. Limitações: dificuldade na identificação quantitativa de informações 
sensitivas, as quais podem interferir na recepção das peças, sendo ne-
cessária a aplicação de outras redes de análise. Tendências futuras in-
dicam que além dos sistemas auxiliarem na produção das próteses, há 
tecnologias associadas a Sinais Neurais de Spiking (SNN) para melhor 
adaptação anatômica e restituição funcional. Entre os desafios consta-
tados aponta-se a escassez de artigos associados à temática e, sobre-
tudo, relacionados à proservação clínica pós-prótese.  Conclusão: Os 
autores estão de acordo que os algoritmos associados à impressão 3D 
possibilita uma menor margem de erros na obtenção de estruturas ana-

mailto:regina.menezes%40upe.br?subject=


325

tômicas, proporciona uma aparência mais realística, natural e funcional, 
menor custo, e agilidade no processamento das próteses, impactando 
na qualidade de vida do paciente, em sua autoestima e inclusão social. 
Palavras-chave: Inteligência artificial; Estética; Próteses e implantes.

Introdução

 A inteligência artificial (IA) é um artifício que permite a aprimora-
mento de sistemas existentes e o desenvolvimento de ferramentas que 
auxiliam no diagnóstico e produção de próteses e implantes. Entre as 
IAs que colaboram para o aprimoramento dessas técnicas encontra-se a 
utilização de sistemas como a tecnologia de impressão 3D que utiliza-se 
da manufatura aditiva através da deposição de diversos materiais como 
polímeros, metais, cerâmicas, biomateriais e compostos orgânicos para 
a produção de equipamentos que contribuem para a engenharia celular 
e para a produção de instrumentos médicos (COSTA, C.A., 2019).

 Ademais, pode-se destacar a importância da tecnologia deep 
learning como um importante ramo da IA que atua como uma rede de 
neurônios para realização de análises de diversos recursos imaginoló-
gicos em odontologia como na realização de radiografias periapicais, 
panorâmicas cefalométricas e tomografias computadorizadas de feixe 
cônico. Além da contribuição para a classificação de imagens radioló-
gicas, as redes neurais auxiliam na previsão de doenças, planejamento 
de tratamentos, e vem contribuindo para as técnicas de coloração de 
próteses pela mistura de elastômeros de silicone e pigmentos. Dessa 
forma, pode-se destacar a importância da IA como um instrumento que 
permite um melhor custo- benefício, fabricação de produtos personaliza-
dos e com maior rapidez (WANG, J. et al., 2020).

 A reabilitação protética mediada por IA é uma estratégia que 
permite o restabelecimento da função e estética para a região maxilofa-
cial de áreas afetadas por traumas graves, anormalidades congênitas e 
cânceres relacionados à região da cabeça e do pescoço, a produção de 
próteses maxilofaciais estão entre as estruturas relacionadas à região 
de cabeça e pescoço que podem ter seu processo de fabricação aper-
feiçoado. O processo convencional de próteses maxilofaciais consiste 
na adaptação de uma estrutura de cera sobre um molde de gesso para 
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criação final de estruturas protéticas de silicone que correspondem ao 
tom de pele do paciente (DE LLANOS-LANCHARES, H. et al., 2018) 
(CHATTERJEE, S. et al., 2019).

 Contudo, esse processo convencional é considerado caro e de-
pendente das habilidades dos protesistas, além disso, por ser um procedi-
mento que é realizado por método de tentativa e erro para a obtenção de 
estruturas com aparência realística e natural, bem adaptadas e que apre-
sentem coloração correspondente ao tom de pele do paciente, deman-
dam bastante tempo o que pode ser considerado um processo demorado 
e cansativo. Diante dessa dificuldade, estudos vêm desenvolvendo solu-
ções associadas às redes neurais para promover a mistura de pigmentos 
com elastômeros de silicone a fim de obter próteses com tonalidade simi-
lar à da pele humana nas próteses maxilofaciais (MINE, Y. et al., 2019).

 Além dos aspectos colorimétricos das próteses, diversos avanços 
na área da engenharia associada à área médica possibilitaram a sofistica-
ção de recursos tecnológicos associados à promoção de sentidos bioele-
trônicos que, entre outros aspectos, utiliza-se de sensores para realizar o 
reconhecimento de odores por intermédio da implantação de eletrodos no 
bulbo olfatório de forma que os odores podem ser decodificados a partir 
de Sinais Neurais de Spiking (SNN) que apresentam grupos de neurônios 
para a representação de diferentes odores (LI, M. et al., 2019).

Objetivos 

 Apresentar o impacto das ferramentas aliadas à inteligência ar-
tificial associada aos sistemas 3D e Redes Neurais Artificiais (RNA) no 
aprimoramento das próteses maxilofacias como uma estratégia que visa 
produzir estruturas acessíveis e melhores adaptadas com relação aos 
aspectos anatômicos, colorimétricos e funcionais.

Metodologia

1. Estratégias de Busca

 A metodologia utilizada nesta revisão integrativa da literatura foi 
do tipo qualitativo, a partir do método de coleta por amostragem, se-
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gundo Pereira A. S. (2018). Assim, com a busca de artigos científi cos 
na base de dado do BVS, no período de janeiro de 2018 a outubro de 
2021, utilizando os descritores do DeCs intercalados com os operadores 
Booleanos (AND): “Inteligência artifi cial” obteve-se um total de 15.841, 
após a associação do descritor “Inteligência artifi cial” AND “Próteses e 
implantes” obtivemos uma amostra de 33 artigos. Nas buscas de artigos 
científi cos nas bases de dados do Pubmed, CAPES e Web of Science, 
no período de janeiro de 2018 a outubro de 2021, utilizando os descrito-
res do DeCs intercalados com os operadores Booleanos (AND): “Inteli-
gência artifi cial” obteve um total de 193.545 artigos, Após a junção do 
descritor “Inteligência artifi cial” AND “Próteses e implantes” obtivemos 
uma amostra de 863 artigos. E ao associar “Inteligência artifi cial” AND 
“Próteses e implantes” AND “Estética”, um novo resultado foi obtido, 
com 43 artigos.

Figura 2 - Fluxograma de estratégia de busca nas bases de dados da 
Pubmed, BVS, Web of Science e CAPES.

Fonte: Autoral
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2. Seleções das Publicações e Extração dos Dados

 Quanto à seleção das publicações e extração dos dados, o pro-
cesso de análise para avaliação e seleção dos artigos foi realizado por 
três pesquisadores (Geovana Lima), (Maria Souza) (Shamara Cruz) de 
forma independente com posterior confronto dos resultados para obten-
ção dos textos selecionados por consenso. Os artigos indexados repe-
tidamente nos 6 (seis) bancos de dados utilizados foram considerados 
apenas uma vez. Então, a seleção das publicações foi conduzida em 
duas fases: (1) leitura dos resumos e (2) análise qualitativa dos textos na 
íntegra.

Figura 2 - Fluxograma de Estratégia de Busca e Seleção dos Artigos

Fonte: Autoral

3. Critérios de Elegibilidade dos Artigos

 Quanto aos critérios de elegibilidade dos artigos, para seleção 
das fontes, considerados como critérios de inclusão artigos originais dis-
ponibilizados na íntegra, publicados nas línguas inglesa e portuguesa, 
indexados janeiro de 2018 a setembro de 2021, que tratavam de estudos 
experimentais, estudos prospectivos, revisões da literatura, revisões sis-
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temáticas, dissertação, manuscrito e estudo retrospectivo.  Associando 
os descritores “Inteligência artificial”; “Estética”; “Próteses e implantes”. 
Os artigos produzidos em períodos diferentes indexados nos períodos 
janeiro de 2018 a outubro de 2021 e escritos em outras línguas que não 
a inglesa e potuguesa, foram descartados. Essa metodologia seguiu as 
recomendações PRISMA, adaptada para revisão integrativa (Principais 
Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Metanálise). Os artigos que 
não se encaixavam nos critérios de inclusão, ou repetidos, foram excluí-
dos. Posteriormente, dos artigos restantes, foi realizada a leitura com-
pleta, chegando a uma amostra final de 11 artigos incluídos (PEREIRA 
et al., 2018)

Desenvolvimento
Resultados

 Foi obtido um total de 11 artigos em inglês e português, destes, 4 
estudo experimental, 2 estudo prospectivo, 1 revisões da literatura, 1 re-
visão sistemática, 1 manuscrito, 1 estudo retrospectivo e 1 dissertação, 
conforme critério de elegibilidade, incluindo todos os artigos em inglês e 
português indexados de janeiro de 2018 a outubro de 2021. Sendo essa 
seleção realizada por três pesquisadores, e um pesquisador avaliador, 
através da leitura dos resumos e análise qualitativa dos textos na íntegra. 
A metodologia foi do tipo qualitativo: método de coleta por amostragem. 
Das bases de dados Pubmed, BVS, Web of Science e CAPES com os 
descritores em português: “Inteligência artificial”; “Estética”; “Próteses e 
implantes”. 

 
Quadro 1 - Síntese dos estudos incluídos na 

revisão integrativa de literatura, 2021
AUTOR 
E TIPO OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADOS CONCLUSÃO

1.  (ROY,  
S. et al., 

2018,
revisão 

Sistemá-
tic a)

Analisar a 
relação entre 
densidade, 

espessura e 
suporte ósseo 
protético por 
análise com 

IA.

Aplicou-se: Méto-
do de Elemento 
Finito (FEM) e 
Redes Neurais 

Artificiais (RNAs) 
convertidos em 

algoritmos.

A análise conjunta dos 
dois métodos permite 

melhor análise das 
cargas sobre as bases 
ósseas. Consideram 
os aspectos do ma-

terial, morfologia e as 
dimensões.

Percebe-se a influ-
ência do suporte às 
próteses por ossos 
sãs para recepção 

sem danos posterio-
res e o bom planeja-

mento por IA.
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2. (DE 
LLANOS
- LAN-
CHA 

RES, H. 
et al., 
2018, 
estudo 

Prospec-
tiv o)

Exibir diver-
gências na 

distribuição de 
cargas oclu-

sais de próte-
ses/implantes 
em diferentes 

condições 
ósseas.

Análise gráfica 
tridimensional 
com softwares 
para identificar 
carga, uniformi-
dade e direção 

de acordo com o 
design.

Percebeu-se influência 
da densidade óssea na 
biomecânica distribu-
tiva das cargas oclu-
sais. O estresse em 

procedimentos axiais e 
uniformes foi maior por 

ser unidirecional.

Houve sobrecarga 
de 3 a 5 vezes maior 
nos ossos proximais 
e 30% nos adjacen-
tes quando não há 

distribuição de forças 
evidenciada pelas 
projeções digitais 

de IA.

3. 
(CHAND 
ER, N. 

G. 2019, 
manus-
crit o)

Demons-
trar vastas 

aplicações da 
IA, Realidade 
Aumentada 
e Virtual no 

mundo, junto 
a softwares e 
impressão 3D.

Compilar 9 
estudos práticos 
diferentes sobre: 

aplicações, 
vantagens e 

desvantagens 
das tecnologias 
na odontologia

Softwares de IA, RA, 
RV e impressões 3D 
apresentam desde 
a base do projeto 

protético à execução 
reduzindo riscos e 

aumentando aceitação 
do paciente e asserti-

vidade.

São tecnologias, que 
se aplicadas 
segundo protocolos 

e diretrizes de manu-
tenção do padrão de 
qualidade se tornam 
extremamente pro-

missoras.

4. 
(CHATT 
ERJEE,
S. et al., 

2019 
estudo 
experi-
men tal)

Demostrar 
o desvio de 
deformação 
antes e após 

o implante 
adjacente 

ao implante 
femoral o mais 
próximo possí-

vel de zero.

Comparou-se 
o método RNA 

para captu-
rar, correlatar 
micro-tensões 
em implantes 

usando os dados 
gerados por si-

mulação visando 
otmizar o proces-

so protético.

O desvio ideal alcan-
çável foi encontrado 

para variar com a con-
dição óssea. A geome-
tria ideal do implante 

variou para diferentes 
condições ósseas e 
os resultados atuam 
como diretriz para o 
projeto de implantes 

específicos para cada 
paciente.

O algoritmo genético 
é efetivamente usado 

para encontrar a 
melhor combinação 

possível de geo-
metria e rigidez do 

implante para atingir 
próximo ao ideal.

5. 
(PROCH 
ÁZKA, 

A. et al., 
2019, 
estudo 

Prospec-
tivo

Exibir a ampla 
efetividade da 
digitalização e 
processameto 
de imagens na 

odont.

Observou-se 20
vezes um indiví-
duo com IA, RA 
e softwares em 

registro estético.

Identificou-se melhor 
compreensão das 

diferentes morfologias 
protéticas no monito-
ramento contínuo em 
segmentação por IA.

A redução de ruídos 
e custos adicionais 
e tempo de espe-
ra pela aplicação 
protética a torna 

promissora.

6. (COS-
TA, C. 

A., 2019, 
Disserta-

çã o)

Desenvolver 
um algoritmo 

de IA que 
auxiliasse na 
diminuição       

do tempo de 
confecção.

Realizou-se total 
de 400 volun-

tários com foto-
grafias seguindo 
confecção das 
próteses nasais 
através da im-
pressora 3D.

A partir da aplicação 
do algoritmo, é possí-
vel gerar modelos 2D 
que, posteriormente, 

podem ser convertidos 
em 3D, permitindo sua 

impressão.

Conclui-se que o uso 
de IA aprimora o pro-
cesso de confecção 
das próteses nasais.
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7. (LI, 
M. et al., 

2019, 
estudo 
experi-
men tal)

Descrever 
um método 

de reconheci-
mento de odor 
com uma rede 
neural de pico 

para Nariz 
bioeletrônico.

Matrizes de mi-
croeletrodos com 

micro-fios 8×2 
foram implanta-
dos verticalmen-
te na camada do 
corpo celular de 

células mitrais/tu-
fadas (M/ T) em 
bulbos olfatórios 

de ratos.

Foram realizados testes 
para determinar a 

precisão da classifica-
ção para duas classes, 
três classes e quatro 
classes. No geral, o 
método proposto de 

Tempotron-VR atingiu o 
mais alto desempenho 
para reconhecimento 

de odor.

A abordagem base-
ada em SNN explora 
informações de tem-
po ricas e precisas 

de picos. Destaca-se 
a importância de 

um novo método de 
aprendizagem SNN 

com base em tensão 
estratégia de regula-
ção (Tempotron-VR).

8. 
(MINE,
Y. et al., 
2019, 
estudo 
experi-
men tal)

Comparar dos 
algoritmos de 

aprendiz do de 
máquina no 
processo de 

determinação 
de coloração 
de próteses 

maxilofaciais.

Compararam-se 
dois algoritmos 
de aprendizado 
profundo de má-
quina, baseado 
em ANN e algo-
ritmo de floresta 
para se quantifi-
car a composta 

pigment.

Verificou-se que a ANN 
profunda previu com 
sucesso volumes de 

pigmento para coincidir 
com a cor real da pele.

As diferenças de cor 
(entre a coloração real 
da pele e a validação 
do elastômero de sili-
cone os espécimes fo-
ram 3,45/ 0,87 (ANN) 
e 5,54/ 1,41 (floresta 
aleatória). Indica que 
abordagem produziu 
resultados superiores 
com respeito ao valor 

DE00).

9.   
(WANG,
J. et al., 
2020, 

Revisão 
de litera-

tura)

Descrever os 
recentes pro-

gressos no de-
senvolvimento 

de técnicas 
microfludicas 
para fabrica-

ção de aditivos 
médicos.

Realizou-se 
uma revisão de 

literatura através 
da seleção final 
de 112 artigos

Diversos materiais 
vêm sendo continua-

mente adicionados aos 
sistemas microfluídi-
cos, trazendo muitas 
vantagens em termos 

de fabricação flexível e 
reproduzível, comple-
xidade geométrica e 
química adaptável.

Numerosa conquista 
vem sendo desenvol-

vida em tecnologia 
microfluídica para 

aditivos médicos os 
desafios ainda preci-
sam ser enfrentados 
e há potencial para 

um maior desenvolvi-
mento nesta área.

10. 
(NAKAM 
URA, D. 

et al., 
2021,
estudo 
experi-
men tal)

Desenvolver 
um modelo por-
tátil, acessível 
e objetivo para 
formulação de 
cores em sili-
cone por meio 
de algoritmos e 
smartphones.

Métodos de 
formulação de 

cor com base em 
na determinação      

do coeficiente 
de absorção, 
espalhamento 

e algoritmo gené-
tico (AG).

Os resultados mostram 
que o AG proposto 

pode ser convergido 
no proposto solução ( 
μ ΔE < 3) pela função 

de aptidão original.

A experimento apre-
sentou resultados 
promissores e indi-
cou o uso potencial 
de telefones móveis 
para auxiliar o clínico 

durante a colora-
ção e formulação 

protética.

11. 
(BURLUI
, V. et al. 

2021,
estudo 
Retros-
pect ivo)

Apresentar 
plano multipro-
fissional com 
Inteligência 
Artificial (IA), 
Ciência de 

dados (CD), im-
pressão 3D de 
próteses oral e 
maxilo- facial.

Projeto auxiliado 
por sistema digital 
automatizado de 
monitoramento 

no planejamento 
CAD, fabricação 
CAM e gestão 

PDP das próteses 
em 54 pacientes 

em 7anos.

Apresentou boa 
avaliação positiva na 

preparação das equipes 
multiprofissionais, na 
aceitação do projeto 
pelo paciente e ótima 
reabilitação estética e 

funcional em tempo há-
bil ao seguir o protocolo 

CAD/CAM criado.

A união das pla-
taformas digitais 
ao planejamento 
multiprofissional 

otmizou e dinamizou 
o monitoramento dos 
processos pré e pós- 

prótese, além dos  
custos e da reabilita-
ção dos pacientes.

Fonte: Autoral
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2. Discussão

 As novas tecnologias de Inteligência Artificial podem ser aplica-
das desde o Projeto seguindo os domínios: modelagem geométrica, de-
sign gráfico de computador, instrumentos de design gráfico funcional, à 
Fabricação das próteses; simulação por computador da funcionalidade 
(virtual e amostral), anatomia e estética da mesma; bem como ao ge-
renciamento da aplicação da prótese no paciente em questão (BURLUI, 
V. et al., 2021). A extrema eficiência da digitalização das informações 
permite melhor planejamento terapêutico, comodidade e qualidade de 
vida dos pacientes completando a tomografia computadorizada de feixe 
cônico (CBCT), intra-oral e de varreduras faciais por técnicas e tecno-
logias de design computacional detalhando a morfologia das estruturas 
auxiliando na adaptação das próteses com maior conforto (ROY, S. et 
al., 2018).

 O uso desses instrumentais de scanner e conversão de imagem 
por gravação tem sido bastante utilizado, visto que permite melhor ma-
nipulação em 3D da prótese, bem como o uso de Hardwares de cruza-
mento de dados por paralelismo de algoritmos do prontuário do paciente 
em questão a respeito do paciente, seu estado pré-protético, a cronolo-
gia clínica e laboratorial, da fabricação e adaptação protética para casos 
específicos (BURLUI, V. et al., 2021) (CHANDER, N. G. et al., 2019). 
Assim permite a integração multiprofissional no planejamento e execu-
ção do processo de forma mais dinâmica, racional ao otimizar recursos 
e restaurar a boa estética e funcionalidade do aparelho estomatognáti-
co do paciente corroborando com estudos de (PROCHÁZKA, A. et al., 
2019).

 O processo reduziu desafios como: a retomada de uma ótima 
estética é demorada, devido aos ajustes necessários em cada caso 
podendo haver falhas na análise intra-oral; a atividade multiprofissional 
pode ser fragilizada por falta de cooperação; bem como a baixa aceita-
ção pelo paciente com a demonstração virtual do planejamento e custo, 
além da gestão da necessidade e desejo do paciente (BURLUI, V. et al., 
2021) (WANG, J. et al., 2020).

 Uma consideração importante é o tipo de material empregado 
que deve seguir o planejamento específico. Os estudos evidenciam a 
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importância do controle no estresse fisiológico às estruturas ósseas do 
sistema estomatognático, o que deve ser controlado de acordo com o 
material empregado, a posição anatômica das próteses gerando boa 
distribuição de forças de carga oclusal e às particularidades da distri-
buição dos arcos dentários e densidades ósseas corroborando com a 
importância dada por ao planejamento assistido (DE LLANOS- LAN-
CHARES, H. et al., 2018) (CHATTERJEE, S. et al. 2019).

 Ademais, a Inteligência Artificial (IA) é vista segundo autores 
como uma aliada essencial na concepção, planejamento, comunica-
ção e educação clínica de pacientes protéticos, tanto na aquisição e 
processamento de imagens faciais, quanto na facilidade de integração 
odontológica na confecção tridimensional (3D) das próteses reduzindo o 
desgaste por trabalho manual dos profissionais (CHANDER, N. G. et al., 
2019). Sendo assim, é considerada uma tecnologia promissora sendo 
confirmado pelos estudos de (PROCHÁZKA, A. et al., 2019) destacando 
também sua aplicação na ortodontia e estomatologia.

 As tecnologias associadas a fabricação de prótese, além da digi-
talização e impressão em 3D produzidas, o projeto auxiliado por compu-
tador (CAD) também é uma ferramenta fundamental para a obtenção de 
próteses maxilo-faciais não invasiva e com um design específico para o 
paciente em ambiente virtual (MINE et al., 2020). Entretanto, ainda faz-
-se necessário de mais estudos para se estabelecer protocolos e diretri-
zes mais estruturadas visando estabelecer um padrão de alta qualidade 
tanto para planejamentos CAD-CAM, implantes dentários e próteses 
maxilo-faciais com destaque para a identificação facial de pontos es-
pecíficos o que favorece a produção de próteses adaptáveis com maior 
especificidade e harmonia. Há necessidade de acompanhamento, ainda 
que reduzido, pelos profissionais (CHANDER, N. G. et al., 2019).

 Evidencia-se a necessidade de conhecimentos nas áreas de 
óptica, engenharia, biomecânica, tecnologia das informações e ciência 
de materiais, o que evidencia a necessidade de treinamento dos pro-
fissionais da odontologia, bem como sua participação de forma multi-
profissional no processamento das informações pelos softwares de IA 
(PROCHÁZKA, A. et al., 2019). Assim, pode ser garantida a segurança 
e qualidade no processamento das informações coletadas pelos scan-
ners, tomografias, radiografias, câmeras e sensores ao eliminar ruídos 
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seguindo métodos de coleta, armazenamento, cruzamento e apresenta-
ção das informações de forma matemática de geometria e gráficos para 
a melhor moldagem em 3D. Ademais, o monitoramento é um destaque 
essencial pela necessidade de acompanhamento no tratamento protéti-
co odontológico de ajustes, havendo também algoritmos de comparação 
correspondente entre os diferentes tempos de acomodação da prótese 
avaliando os resultados das operações sendo essencial na reabilitação 
social do paciente (COSTA, C. A., 2019).

 A condição óssea do paciente deve ser considerada como es-
pessura, densidade e porosidade para receber as cargas distribuídas 
pela prótese de forma mais natural possível. O modelo do algoritmo apli-
cado à rede neural de IA apresenta em uma faixa específica as variantes 
do modelo requerido e o projeta ao software de interpretação de dados. 
Dessa forma, a carga necessária à adaptação das peças deve ser mo-
delada de acordo com as estruturas de suporte levando em considera-
ção as métricas faciais otimizando o design e funcionalidade da mesma, 
que podem causar sobrecarga e quebra dos materiais quando não há 
essa intima relação de ajuste, bem como a fadiga muscular nas próteses 
maxilo-faciais (DE LLANOS- LANCHARES, H. et al., 2018).

 A boa iluminação das imagens fotografadas é essencial para se 
estabelecer contornos mais precisos para o processo de segmentação 
pela IA detalhada de todos os aspectos morfológicos das estruturas ao 
aplicar triangulação de suporte por luz de laser, imagem confocal pa-
ralela ou interferometria de franja com base na projeção dos padrões 
de luz. As análises feitas pelos algoritmos avaliam pelo uso das RNA 
permite de forma mais precisa pelas multicamadas de análise, aprender 
determinados padrões de identificação para abordagem estatística dos 
dados e previsão do modelo desejado e sistematizado no projeto inicial 
da confecção das próteses único as “unidades de entrada” as “unidades 
de produção” (ROY. S. et al., 2018).

 A RNA pode ser aplicada nos processos colorimétricos para a 
produção de próteses, o sistema de rede neural apresenta como uma 
das suas principais vantagens à execução da rede em computadores 
pessoais que apresentam uma CPU média. Soma-se o desenvolvimen-
to das tecnologias associadas à smartphones apresentando um método 
alternativo que diminui a necessidade de utilização de espectrofotôme-
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tros, tornando-se, dessa forma, um instrumento portátil, versátil e de 
baixo custo. Segundo a literatura, um dos artifícios utilizados para pro-
mover maior acessibilidade dos profissionais aos métodos de coloração 
de próteses de silicone à algoritmos está o desenvolvimento de aplica-
ções compatíveis com o sistema androide que leva em conta variantes 
relacionas aos aspectos fotográficos como cor alvo, cor de fundo ideal 
para cada tonalidade da pele, espessura e peso da prótese (MINE, Y. et 
al., 2019) (NAKAMURA, D. et al., 2021).

 Autores citam como limitação evidente o alto custo na digitaliza-
ção do molde de gesso pelo uso de scanners de varredura extra-oral 
que trazem maior especificidade quanto à estética de coloração, ana-
tomia, posicionamento e mobilidade funcional estomatognática, maior 
assertividade e previsibilidade e reabilitação social do paciente mais efi-
caz (BURLUI, V. et al., 2021). Como dificuldades há também: a identifi-
cação quantitativa de informações sensitivas, as quais podem interferir 
na recepção das peças, sendo necessária a aplicação de outras redes 
de análise como o Método de Elemento Finito – FEM – que considera 
a transferência de calor, o fluxo de fluido, o transporte de massa e o 
potencial eletromagnético. Ambos são eficientes em separado e unidos 
em um sistema de ação concomitante da IA unindo propriedades e mor-
fologia, permitindo maior assertividade, bem como indicando boas pers-
pectivas a respeito da tecnologia (ROY, S. et al., 2018).

 Além dos sistemas que auxiliam a produção das próteses, vem 
sendo desenvolvidas tecnologias associadas à SNN (Sinais Neurais de 
Spiking) para simulação de redes neurais biológicas com maior preci-
são quando comparados com os métodos de reconhecimento de sen-
tidos que necessitam de entradas baseadas em Bin. A SNN auxilia no 
reestabelecimento de sentidos como o olfato, possibilitando não apenas 
o reestabelecimento anatômico dos pacientes, mas também funcional, 
proporcionando dessa forma, uma melhor qualidade de  vida para os 
pacientes (LI, M. et al., 2019) (WANG, J. et al., 2020).

Considerações Finais

 A Inteligência Artificial pode ser utilizada em diversas áreas da 
odontologia. Dentre elas, a IA pode ser aplicada na reabilitação pro-
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tética em pacientes com traumas graves, anormalidades congênitas e 
cânceres relacionados a região da cabeça e do pescoço, permitindo 
o restabelecimento da função e estética destes pacientes. Além disso, 
possibilita uma menor margem de erros na obtenção de estruturas ana-
tômicas, proporcionando uma aparência mais realística, natural e fun-
cional, menor custo, e agilidade no processamento da prótese.

 Entretanto, mais pesquisas precisam ser feitas para confirmar 
sua eficiência, e estabelecer protocolos e diretrizes mais estruturados, 
e assim, ocorra o estabelecimento do padrão de alta qualidade tanto 
para planejamentos CAD/CAM. Assim, devem-se incentivar pesquisas 
e estudos clínicos relevantes em universidades, serviços públicos e pri-
vados, assegurando melhores resultados funcionais e estéticos para os 
pacientes.

 Como indicação aos futuros estudos é sugerida a aplicação de 
forma comparativa dessas tecnologias em grupos clínicos avaliando os 
aspectos pós-protéticos de adaptação.
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RESUMO
Introdução: A alfabetização ou letramento em saúde é um conjunto de 
habilidades cognitivas e sociais que infl uenciam a capacidade do in-
divíduo de adquirir, compreender e utilizar informações objetivando a 
promoção de sua saúde. Um signifi cativo número de estudos têm de-
monstrado que baixos níveis de alfabetização em saúde repercutem de 
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maneira negativa nos resultados de saúde, como qualidade de vida e 
adesão aos tratamentos. Objetivo: Analisar o impacto causado pelo le-
tramento em saúde na vida da pessoa idosa, em especial os efeitos 
sobre a qualidade de vida e na adesão ao tratamento. Metodologia: 
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, no qual, realizou-se 
uma pesquisa de ensaios clínicos aleatorizados e controlados (ECAC), 
publicados no período de 2016 a 2021. Utilizou-se os descritores para 
a pesquisa nos idiomas português e inglês, com as seguintes combina-
ções: letramento em saúde/health literacy e resultados de saúde/health 
results que englobam os descritores contidos no DeCS (Descritores em 
Ciências da Saúde). Esta revisão bibliográfica segue os princípios éticos 
presentes na Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS), n. 510, 
de abril de 2016, portanto, a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa não é necessária. Revisão de literatura: O letramento em saúde se 
apresenta como ferramenta de intervenção essencial na população ido-
sa, visto que, o baixo nível de alfabetização em saúde está relacionado à 
má gestão das doenças, falta de conhecimento básico sobre tratamen-
tos, menos compreensão e uso de serviços preventivos. Adultos mais 
velhos geralmente precisam de mais informações sobre saúde e servi-
ços de saúde, uma vez que o acesso a eles os ajuda a administrar as 
comorbidades e as condições crônicas associadas ao envelhecimento. 
As intervenções educacionais proporcionam aumento do conhecimento 
dos pacientes e isso implica em melhores resultados de saúde como, 
adesão à medicação, ao tratamento, aumento da qualidade de vida e 
menor morbidade. Conclusão: conclui-se que o letramento em saúde 
impacta positivamente a saúde das pessoas idosas, pois as interven-
ções educacionais causam aumento da compreensão das informações 
médicas e aumentam a capacidade que estas pessoas têm de aplicar o 
conhecimento em saúde para prevenção e manejo correto das doenças.
Palavras-chave: Adesão ao tratamento; Idoso; Letramento em saúde; 
Qualidade de vida.

Introdução

A Organização Mundial da Saúde, em 1998, definiu a alfabetiza-
ção ou letramento em saúde, como o conjunto de habilidades cognitivas 
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e sociais que influenciam a capacidade do indivíduo de adquirir, com-
preender e utilizar informações objetivando a promoção de sua saúde 
(OMS, 1998). Nutbeam et al (2000) divide o letramento em saúde em 
três tipos distintos: funcional (habilidades básicas de leitura e escrita 
suficientes para as situações cotidianas), interativa (habilidades cogni-
tivas, sociais e de alfabetização avançadas utilizadas para participação 
nas atividades diárias e para extração e interpretação de informações) e 
crítica (habilidades cognitivas e sociais ainda mais complexas que per-
mitem analisar criticamente as informações de saúde). Dessa forma, um 
nível adequado de instrução em saúde permite uma melhor interpreta-
ção das informações, pensamento crítico e tomada de decisões infor-
madas sobre as questões relacionadas à saúde. 

Entretanto, diversos fatores são determinantes relevantes da saú-
de de uma população, como suas particularidades econômicas, sociais 
e ambientais, além das características pessoais individuais e padrões 
comportamentais (LIU et al, 2018). Sendo assim, nota-se o aspecto dual 
do letramento em saúde, o qual não depende apenas da individualidade 
da pessoa envolvida, mas também do  sistema no qual ela está inserida 
(BRÖDER et al, 2018). Ademais, devido à desigual distribuição do co-
nhecimento em saúde nas sociedades, as populações na base da escala 
social possuem um maior risco de apresentar baixo nível de alfabetização 
em saúde. Logo, é necessário entender o letramento em saúde como um 
bem coletivo, tendo em vista que medidas destinadas à sua melhoria, mas 
que o encaram apenas como propriedade individual, tendem a intensificar 
as iniquidades em saúde nas populações (KENDIR; BRETON, 2020). 

Cabe ressaltar que uma quantidade cada vez maior de informa-
ções foi disponibilizada no meio digital durante as últimas décadas e, 
portanto, a tecnologia tem exercido uma crescente influência nas ha-
bilidades essenciais para alfabetização em saúde. Consequentemente, 
novos desafios são impostos, porquanto a alfabetização digital e o aces-
so à internet e aos aparelhos eletrônicos não são garantidos de forma 
universal. Nesse sentido, as disparidades socioeconômicas e quanto à 
faixa etária configuram uns dos principais determinantes, pois adultos 
mais velhos e indivíduos que recebem até um salário mínimo são menos 
prováveis de possuírem dispositivos tecnológicos e tendem a à níveis 
mais baixos de alfabetização digital (SMITH; MAGNANI, 2019).
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Um significativo número de estudos tem demonstrado que bai-
xos níveis de alfabetização em saúde repercutem de maneira negati-
va nos resultados de saúde, levando, por exemplo, a uma redução da 
adoção de medidas preventivas, aumento das taxas de hospitalização 
e dos custos de saúde e diminuição da equidade em saúde (TIAN et 
al, 2020). Segundo TAYLOR et al. (2017), a investigação dos níveis de 
alfabetização em saúde constitui um campo de pesquisa em crescimen-
to. Observando-se os resultados desses estudos, tanto países desen-
volvidos quanto em desenvolvimento têm experimentado uma crise de 
alfabetização em saúde, embora seja mais proeminente entre as nações 
emergentes (TIAN et al, 2020). 

Nesse seguimento, destaca-se uma pesquisa de abrangência 
nacional realizada na China em 2012, a qual indicou que aproximada-
mente 91,2% dos chineses possuíam letramento em saúde deficiente 
(LI, 2014). No que se refere aos países desenvolvidos, salienta-se um 
consórcio entre oito estados pertencentes à União Europeia, a partir do 
qual se realizou a primeira pesquisa de alfabetização em saúde em solo 
europeu, cujos dados sugeriram que 47% dos entrevistados tinham ins-
trução limitada em saúde (SØRENSEN et al, 2015). 

Outrossim, uma avaliação feita entre 2011 e 2012 nos Estados 
Unidos da América (EUA) revelou que 54,3% dos americanos foram 
classificados como portadores de nível de alfabetização inferior. Uma 
pesquisa datada de 1992, também realizada nos EUA, identificou, ain-
da, diferenças significativas na alfabetização em saúde quando levados 
em consideração o sexo, idade e raça ou etnia. O sexo masculino, idade 
igual ou superior a 65 anos, população negra e indivíduos de ascen-
dência hispânica ou indígena foram associados a piores resultados de 
letramento em saúde (MAGNANI et al, 2018). Atentando-se para o fato 
de que uma importante parcela da população em idade avançada possui 
alfabetização em saúde insuficiente, tornando-se, assim, despreparada 
para tomar decisões de saúde informadas e mais vulnerável a desfe-
chos negativos (STEWART et al, 2020), a presente revisão de literatura 
tem o objetivo de analisar a influência do letramento em saúde sobre 
os resultados de saúde em idosos no que tange à qualidade de vida e 
adesão ao tratamento. 
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Objetivo

Analisar o impacto causado pelo letramento em saúde na vida 
da pessoa idosa, em especial os efeitos sobre a qualidade de vida e na 
adesão ao tratamento.

Metodologia

Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura com foco na 
análise de produções científicas sobre “Impacto do letramento em saúde 
na vida da pessoa idosa: qualidade de vida e adesão aos tratamentos”. 
O método escolhido tem por objetivo realizar uma análise crítica acerca 
do que foi encontrado na literatura a fim de fornecer um recorte geral 
sobre a temática escolhida evidenciando novas ideias, subtemas e mé-
todos que tem recebido ênfase na literatura (MOREIRA, 2004). 

Para execução da revisão, realizou-se uma pesquisa de ensaios 
clínicos aleatorizados e controlados (ECAC), publicados no período de 
2016 a 2021, nas línguas portuguesa e inglesa, indexados nas bases 
de dados PubMed/MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval 
Sistem Online), e SciELO (Scientific Eletronic Library Online). Utilizou-se 
os descritores para a pesquisa nos idiomas português e inglês, com as 
seguintes combinações: letramento em saúde/health literacy e resulta-
dos de saúde/health results que englobam os descritores contidos no 
DeCS (Descritores em Ciências da Saúde).

Para inclusão dos artigos foram utilizados os seguintes critérios: 
população do estudo constituída por pessoas com 60 anos ou mais, ar-
tigos que foram publicados na íntegra e artigos publicados nos idiomas 
inglês e português. Os critérios de exclusão da pesquisa foram: artigos 
não acessíveis na íntegra, estudos não finalizados, artigos duplicados e 
artigos discordantes do objetivo da revisão.

Para seleção dos artigos, inicialmente, foi feito uma busca nos 
bancos de dados com os descritores e os critérios de inclusão e exclu-
são anteriormente citados. Nesta primeira seleção, foram encontrados 
304 estudos, destes 31 foram selecionados. Posteriormente, após leitu-
ra integral e crítica dos artigos, 8 foram elegidos. 

Outrossim, é valido salientar que esta revisão bibliográfica segue 
os princípios éticos presentes na Resolução do Conselho Nacional de 
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Saúde (CNS), n. 510, de abril de 2016 foram analisados e considerados 
nesta etapa do trabalho. Dessa forma, a aprovação pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa não é necessária visto que se trata de uma pesquisa com 
enfoque em revisão integrativa da literatura, cujo objetivo foi a análise 
secundária de dados em que se utilizou exclusivamente textos científi-
cos, não envolvendo seres humanos.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

Após pesquisa em banco de dados 304 estudos foram encontra-
dos. Em seguida, mediante a leitura integral e crítica dos artigos apenas 9 
artigos (Tabela 1) publicados no período de 2016 a 2021, foram seleciona-
dos, pois seus dados apresentaram relevância para a presente pesquisa.

Tabela 1 - Caracterização dos Estudos
TÍTULO AUTOR/

ANO MÉTODO RESULTADO

A multi-component, family-
-focused and literacy-sensi-
tive intervention to improve 
medication adherence in 

patients with heart failure--A 
randomized controlled trial.

WU et al, 
2019.

Ensaio clínico 
randomizado com 
43 pacientes para 
receber interven-

ção FamLit.

Após a intervenção de 3 
meses, os pacientes tive-

ram melhora na adesão ao 
tratamento. 

PharmacyBased Approach 
to Improving Heart Failure 
Medication Use by Older 

Adults with Limited Health 
Literacy: Learning from In-
terdisciplinary Experience

BONDER-
SKI et al, 

2018.

Ensaio clínico 
randomizado 

com aplicação 
de materiais de 

instrução.

Melhor adesão aos 
medicamentos, melhores 

resultados de saúde e 
satisfação do paciente e 

redução de custos diretos.

Associação entre letra-
mento funcional em saúde 

e adesão ao tratamento 
medicamentoso da Hiper-

tensão Arterial Sistêmica na 
atenção primária à saúde

CARVA-
LHO et al, 

2021.

Estudo transver-
sal, com aplicação 

de formulário a 
340 usuários da 
Estratégia Saúde 

da Família.

Uma boa comunicação, 
utilizando linguagem mais 
simples, pode compensar 
os baixos níveis de letra-

mento funcional em saúde 
e aumentar a adesão ao 

tratamento.

Health Literacy Matters 
More Than Experience for 
Advance Care Planning 
Knowledge Among Older 

Adults

NOURI et 
al, 2019.

Estudo transversal 
de dados de linha 
de base coletados 

de 2013 a 2017 
a partir de dois 
ensaios clínicos 
randomizados.

A alfabetização em saúde 
é um indicador importan-
te do conhecimento do 

planejamento de cuidados 
avançados.



344

Promoting social capital, 
self-management and he-
alth literacy in older adults 

through a group-based 
intervention delivered in 
low-income urban areas: 
results of the randomized 

trial aequalis

ALIAS et al, 
2021.

Ensaio clínico 
randomizado 

pragmático dirigi-
do a idosos.

Uma intervenção grupal 
com forte componente 

social apresenta efeitos 
promissores na saúde 

mental do isoso.

Effects of Active Learning 
on Health Literacy and 

Behavior in Older Adults: a 
randomized controlled trial

UEMUR; 
YAMADA; 

OKAMOTO, 
2018.

Ensaio controlado 
randomizado.

A educação em saúde por 
meio da aprendizagem ati-
va é eficaz em aumentar a 
alfabetização abrangente 
em saúde, fluência verbal, 
memória, velocidade de 
marcha, capacidade de 

equilíbrio.

The association of health 
literacy and blood pressure 

reduction in a cohort of 
patients with hypertension: 
The heart healthy lenoir trial

HALLADAY 
et al, 2017.

Ensaio de coorte 
prospectivo não 
randomizado de 
525 pacientes 

com hipertensão 
não controlada.

Uma intervenção em 
vários níveis sensível à 
alfabetização em saúde 
pode diminuir a PAS em 

pacientes com baixa e alta 
alfabetização em saúde.

The Effectiveness of an 
Active Learning Program 
in Promoting a Healthy Li-
festyle among Older Adults 
with Low Health Literacy: a 
randomized controlled trial.

UEMUR; 
YAMADA; 

OKAMOTO, 
2020.

Ensaio clínico 
randomizado e 
simples-cego.

O programa de aprendiza-
gem ativa pode promover 
um estilo de vida saudável 
e prevenir o declínio fun-
cional entre os idosos.

The effects of a leaflet-ba-
sed health guide on health 
literacy, self-efficacy, and 
satisfaction among older 

Japanese-Brazilian adults 
living in Brazil: A quasi-ex-

perimental study

DOI-
-KANNO; 
KANOY; 

MORIGU-
CHI, 2021.

Estudo quase-ex-
perimental com 

aplicação de pré-
-teste e pós-teste. 

O uso de folhetos informa-
tivos com a língua nativa 
dos idosos pode melhorar 

sua satisfação quando 
moram em países não 

nativos.

Fonte: Autor, 2021.

O letramento em saúde se apresenta como ferramenta de inter-
venção essencial na população idosa, visto que, o baixo nível de alfabe-
tização em saúde está relacionado à má gestão das doenças, falta de 
conhecimento básico sobre tratamentos, menos compreensão e uso de 
serviços preventivos (WU et al, 2019). Nesse contexto, as intervenções 
educacionais proporcionam aumento do conhecimento dos pacientes e 
isso implica em melhores resultados de saúde como, adesão à medica-
ção, ao tratamento, aumento da qualidade de vida e menor morbidade 
(NOURI, 2019).
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Doi-Kanno, Kanoya e Moriguchi (2021), em seu estudo analisa-
ram a eficácia do letramento em saúde em um grupo de participantes 
idosos com idade superior a 65 anos. A análise foi realizada através 
da aplicação de pré-teste e pós-teste, no qual foi demonstrado que os 
participantes apresentaram maior conhecimento após a intervenção ha-
vendo melhora da motivação, contudo, não se observou mudança em 
relação a autoeficácia e alteração de comportamento em saúde.  

Entretanto, em relação a adesão ao tratamento, o letramento em 
saúde mostra-se como a competência cognitiva e social necessária para 
compreender e usar as informações recebidas, visto que as orientações 
dadas nos serviços de saúde, como a forma adequada de utilizar os 
medicamentos, são repassadas por escrito ou verbalmente aos usuários 
(CARVALHO et al, 2021). 

No estudo realizado por BONDERSKI et al (2018), foi evidenciado 
um aumento do número de idosos que fazem uso das suas respectivas 
medicações e diminuição dos erros de horário da tomada da medicação, 
após a entrega de instruções sobre os medicamentos utilizando lingua-
gem simples e linguagem visual, pois isto gerou maior compreensão a 
respeito da terapia empregada.

 Outrossim, Alias et al (2021), demonstrou como uma intervenção 
grupal realizada no nível de atenção primária pode levar a efeitos bené-
ficos na saúde mental.  A intervenção no conhecimento em saúde de 
idosos melhorou a compreensão das informações médicas e do com-
ponente mental da qualidade de vida. Além disso, foi observado uma 
redução da solidão social e dos sintomas depressivos. 

Corroborando com os estudos supracitados, a pesquisa de Ue-
mura, Yamada e Okamoto (2018), constatou que um programa de educa-
ção de aprendizagem ativa direcionado a exercícios, nutrição e atividade 
cognitivas foi eficaz no processo de alfabetização em saúde, uma vez 
que os participantes demonstraram maior confiança em sua capacidade 
de compreender e aplicar as informações em saúde para o manejo da 
doença. Ademais, os participantes apresentaram melhora significativa 
na função cognitiva, no comportamento em saúde, no nível de atividade 
física e variedade alimentar. 

Ainda de acordo com estes autores, o programa de alfabetização 
em saúde para idosos com hipertensão melhorou o conhecimento e a 
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autoeficácia para evitar comportamento adversos de automedicação.  
Nesse contendo, indo ao encontro dos estudos analisados Halladay et 
al (2017) que analisou o impacto da alfabetização em saúde em pacien-
tes com hipertensão arterial em que foi comparado pacientes com alto 
e baixo nível de alfabetização em saúde. Assim, foi verificado maiores 
ganhos absolutos na ativação do paciente e no conhecimento sobre hi-
pertensão entre o grupo de menor alfabetização, que apresentam maior 
redução da pressão sistólica média. 

Nesse sentido depreende-se que adultos mais velhos geralmen-
te precisam de mais informações sobre saúde e serviços de saúde, uma 
vez que o acesso a eles os ajuda a administrar as comorbidades e as 
condições crônicas associadas ao envelhecimento.  Uemura, Yamada e 
Okamoto (2020), analisaram a resposta de 60 participantes, idosos, com 
baixo nível de alfabetização em saúde a um programa de aprendizagem 
ativa. Esse programa envolvia a aprendizagem exploratória, trabalho em 
grupo e autoplanejamento que visa a promoção de um estilo de vida 
saudável. Quando comparado ao grupo controle o grupo de intervenção 
apresentou melhora significativa em diversos paramentos como, ativida-
de física, variedade alimenta e sintomas depressivos. 

Considerações Finais

 Diante do que foi exposto, conclui-se que o letramento em saúde 
impacta positivamente a saúde das pessoas idosas, pois as interven-
ções educacionais causam aumento da compreensão das informações 
médicas e aumentam a capacidade que estas pessoas têm de aplicar o 
conhecimento em saúde para prevenção e manejo correto das doenças. 
Além disso, atuam melhorando de forma significativa a função cognitiva, 
o comportamento em saúde, visto que foi observado aumento da prática 
de exercício físico e da ingesta de alimentos saudáveis, além da redução 
de sintomas depressivos. Todos estes fatores, em consequência, eleva-
ram a qualidade de vida dos idosos.
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RESUMO
Introdução: A implantação do transcateter de válvula aórtica (TAVI) tem 
se mostrado uma opção atrativa quando comparada à cirurgia de troca 
valvar (AVR) no manejo da Estenose Aórtica (EA) por ser uma cirurgia 
minimamente invasiva e que demonstra benefícios de sobrevida.  As-
sim, esta revisão discute a utilização do TAVI no manejo terapêutico de 
pacientes com EA em todo o espectro de risco cirúrgico. Objetivo: Ava-
liar a eficácia e a segurança da implantação do Transcateter de Válvula 
Aórtica (TAVI) no tratamento da Estenose Aórtica em pacientes de alto 
e baixo risco, bem como compará-lo com a cirurgia tradicional de subs-
tituição da válvula aórtica. Metodologia: Trata-se de uma revisão inte-
grativa de literatura realizada entre os meses de setembro e outubro de 
2021, por intermédio da seleção de artigos científicos encontrados nas 
seguintes bases de dados bases de dados: National Library of Medicine 
(PUBMED) e Scientific Eletronic Library (SCIELO). Após a aplicação de 
filtros e dos critérios de inclusão e exclusão, 14 artigos participaram des-
ta revisão. Revisão de Literatura: Identificou-se estudos que demons-
tram o TAVI como uma opção de tratamento viável, eficaz e segura para 
pacientes que apresentam risco alto e baixo para cirurgia, com redução 
nas taxas de mortalidade por qualquer causa em até 2 anos. No entan-
to, não houve diferenças significativas nos resultados dos pacientes de 
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baixo risco. Especificamente para pacientes inoperáveis cirurgicamente 
e para pacientes operáveis cirurgicamente com alto risco, o TAVI foi 
associado a melhores resultados acerca dos sintomas cardíacos e a 
menor tempo de permanência na UTI. Entretanto, no período de 30 dias 
e 1 ano de acompanhamento, notou-se maior risco de acidente vascular 
cerebral e de ataques isquêmicos transitórios, como também de compli-
cações vasculares. Outrossim, o TAVI está associado a um risco menor 
de diversas complicações, dentre elas, a necessidade de implante de 
marca-passo permanente, exceto em vazamento paravalvar, podendo 
ser considerado seguro e indicado para pacientes de risco intermediá-
rio e baixo. Conclusão: Os dados sobre o TAVI mostram o dispositivo 
como alternativa terapêutica favorável para tratamento da EA, indepen-
dente do risco cirúrgico, mas, principalmente, para os de alto risco cirúr-
gico, estando associado a um melhor prognóstico nesse grupo. Ainda 
assim, as possíveis complicações do procedimento devem ser levadas 
em consideração.
Palavras-chave: Estenose da Valva Aórtica; Substituição da Valva Aór-
tica Transcateter; Tratamento Conservador.

Introdução

 A estenose aórtica (EA) é uma doença de evolução lenta, cuja 
fase assintomática apresenta duração variada e apresenta apenas um 
achado inicial de sopro cardíaco. Suas três principais causas são a cal-
cificação de uma válvula trifásica normal, a calcificação de uma válvula 
bicúspide ou unicúspide congenitamente anormal e doença valvar reu-
mática (HARKY; SUEN; WONG et. al., 2020 ).

 Quando sintomática, a EA representa um prognóstico conside-
ravelmente desfavorável ao paciente e caracteriza-se pelos seguintes 
sinais: angina relacionada ao esforço, insuficiência cardíaca congestiva 
(tolerância reduzida ao exercício), pré-síncope ou síncope e dispnéia, 
sendo esta última atrelada ao aumento da pressão de enchimento do 
ventrículo esquerdo ou à incapacidade de aumentar o débito cardíaco 
com o exercício (POPMA; DEEB; YAKUBOV et.al., 2019). 

 As duas opções de intervenção valvar são a substituição da vál-
vula aórtica convencional (AVR) ou o implante transcateter da válvula 
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aórtica (TAVI), sendo esta última uma alternativa minimamente invasiva, 
na qual a válvula é trocada sem ser removida, via cateter, que pode ser 
inserido via transfemural ou transapical (KANWAR; THADEN; NKOMO 
et. al., 2018). 

 Embora a substituição cirúrgica (AVR) seja o tratamento padrão 
para correção da estenose aórtica, muitos pacientes não são candidatos 
adequados devido a um risco perioperatório muito elevado, tendo em 
vista que a maioria dos acometidos pela EA já são idosos e com comor-
bidades prévias (FOLLADOR; MENDOZA; GONÇALVES et. al., 2018).

 Assim, o implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI) 
surgiu como uma alternativa atrativa para o tratamento de pacientes por-
tadores de estenose aórtica calcificada com risco cirúrgico aumentado. 
(MANGIONE; MAURO; CRISTÓVÃO et. al., 2017). Nos últimos anos, 
com o avanço tecnológico, o TAVI se tornou uma alternativa tão indicada 
quanto a cirurgia convencional de troca de válvula no que tange à EA 
grave, em pacientes não só de alto risco, mas também para os de inter-
mediário e baixo (KANWAR; THADEN; NKOMO et. al., 2018).

 Considerando a implantação do transcateter de prótese valvar 
aórtica (TAVI) como uma cirurgia minimamente invasiva quando compa-
rada à cirurgia de troca valvar no manejo da Estenose Aórtica, justifica-
-se o presente estudo pelo interesse em diferenciar esses duas condutas 
terapêuticas e apresentar dados referidos à real eficácia e segurança do 
uso do TAVI em pacientes de alto e baixo risco cirúrgico, colocando-o 
em contraponto ao  tratamento convencional, com o fito de esclarecer 
acerca das condições mais indicadas para implementação desse novo 
protocolo terapêutico e, assim, promover uma melhor qualidade de vida 
aos pacientes acometidos pela EA.

Objetivos

Avaliar a eficácia e a segurança da  implantação do Transcateter 
de Válvula Aórtica (TAVI) no tratamento da Estenose Aórtica em pacien-
tes de alto e baixo risco, bem como compará-lo com a cirurgia tradicio-
nal de substituição da válvula aórtica.
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Metodologia

O presente estudo possui uma abordagem retrospectiva, basea-
da em uma revisão integrativa da literatura realizada entre os meses de 
setembro e outubro de 2021, que contou com a pesquisa e seleção de 
artigos científicos indexados na plataforma de busca National Library 
of Medicine (PUBMED) e Scientific Eletronic Library (SCIELO), empre-
gando os seguintes termos descritores, de acordo com as diretrizes dos 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Conservative Treatment” 
e “Transcateter Aortic Valve Replacement”, sendo utilizado o operador 
booleano “AND” para o cruzamento dos termos. Assim, obteve-se 149 
artigos na base de dados PUBMED, ao passo que na plataforma SCIE-
LO obteve-se 26 resultados, operando com os seguintes filtros nos dois 
casos: Artigos publicados com texto completo, Artigos de revisão inte-
grativa da literatura, Artigos de revisão sistemática e metanálise, refe-
renciados entre 2011-2021, nos idiomas inglês e português, bem como 
estudos exclusivos com humanos, sem exclusão de sexo. No tocante 
ao critério de inclusão para essa seleção, foram selecionados artigos 
científicos cujos textos completos condiziam com o foco do presente 
estudo, de acordo com os filtros supracitados. Já os critérios de exclu-
são empregados foram trabalhos de conclusão de curso, monografias 
e dissertações. A partir das literaturas encontradas, que juntas soma-
ram 175, foram selecionados 33 artigos na plataforma PUBMED e 8 
na SCIELO para leitura. Desse modo, observou-se que dos 41, apenas 
14 artigos configuraram-se no propósito desta revisão, sendo utilizados 
como parâmetro no desenvolvimento da pesquisa. 

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

A cirurgia convencional de troca de válvula ainda é considerada 
o padrão-ouro no manejo terapêutico da EA, a qual pode ser realizada 
por esternotomia ou AVR (aortic valve replacement). Entretanto, esse 
último meio de realização apresenta um risco muito alto no que se refere 
aos pacientes com idade avançada e portadores de comorbidades, tais 
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como doença pulmonar crônica, histórico de AVC anterior, cirurgia car-
díaca prévia e insuficiência renal (MORAES; RUAS; LUZ et. al., 2021 ).

Muitas vezes, uma substituição cirúrgica da válvula é impedida 
por fatores  relacionados principalmente à idade avançada, disfunção 
ventricular, hipertensão pulmonar, cirurgia cardíaca prévia, doença arte-
rial coronariana, disfunção ventricular esquerda, ou presença de múlti-
plas comorbidades (HARKY; SUEN; WONG et. al., 2020).

Assim, o implante de transcateter de valva aórtica (TAVI) pas-
sou a ser, inicialmente, indicado para pacientes de alto risco cirúrgico, 
com pontuação de 8 a 15% no risco previsto de mortalidade, de acordo 
com a Society of Thoracic Surgeons - STS (PRAZ et. al., 2017).  Isso é 
confirmado na meta-análise de Liu et. al. (2018), que aponta que a EA 
sintomática está associada à uma taxa de mortalidade anual de 25%, e 
demonstra o TAVI como uma opção de tratamento viável para pacientes 
inoperáveis cirurgicamente, e para pacientes operáveis cirurgicamente 
com alto risco.

A eficácia e a segurança do TAVI têm sido determinadas me-
diante estudos de efetividade comparada. O estudo de Bob-Manuel; Al-
musawi; Rezan et. al. (2019) descreve uma metanálise de 15 ensaios 
clínicos não randomizados. Nos pacientes que receberam TAVI através 
de acesso vascular transcarótido (n=1035), o sucesso do dispositivo foi 
alcançado em 95,6% destes (n = 748). A mortalidade em 30 dias e em 
1 ano foi de 4,2% e 10,5%, respectivamente, sendo que 15,3% dos pa-
cientes necessitaram de implante de novo marca-passo. O AVC hos-
pitalar ou AIT ocorreu em 4% dos casos. O acidente vascular cerebral 
ou TIA de 30 dias ocorreu em 5% dos casos, não havendo acidentes 
vasculares cerebrais hemorrágicos.

Um ensaio randomizado Placement of Aortic Transcatheter Val-
ves (PARTNER) de Smith, et. al. (2011), foi realizado em centros dos Es-
tados Unidos, Canadá e Alemanha e contou com 699 pacientes de alto 
risco com EA, determinados pelos cirurgiões de cada centro seguindo 
o padrão da STS, e designados aleatoriamente para submeterem-se ao 
TAVI ou substituição cirúrgica. Desse total (n = 699), 348 foram consi-
derados elegíveis para substituição transcateter, sendo 244 para colo-
cação transfemoral e 104 para colocação transapical, e 351 pacientes 
submetidos a tratamento cirúrgico. Esse estudo demonstrou, então, que 
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na análise dos 30 primeiros dias por intenção de tratar, as taxas de mor-
te por qualquer causa foram de 3,4% (n = 12) no TAVI e 6,5% (n = 22) no 
grupo de intervenção cirúrgica, já no período de 1 ano foi de 24,2% (n = 
84) no TAVI e 26,8% (n = 89) na intervenção cirúrgica. Quando avaliado 
os eventos neurológicos, que incluem todos os acidentes vasculares ce-
rebrais e ataques isquêmicos transitórios, notou-se que, nos primeiros 
30 dias, as taxas foram de 5,5% (n = 19) e 2,4% (n = 8), enquanto no 
período de 1 ano, essas taxas se mostraram como 8,3% (n = 27) e 4,3% 
(n = 13), nos grupos de TAVI e substituição cirúrgica, respectivamente.

Ainda nesse ensaio de Smith, et. al. (2011), investigou-se outros 
resultados clínicos como complicações vasculares que, nos primeiros 
30 dias, apresentaram taxas de 11% (n = 38) para TAVI e 3,2% (n = 11) 
para intervenção cirúrgica e, no período de 1 ano, 5,1% (n = 17) e 2,4% 
(n = 8), respectivamente. Constatou-se também que, no período de 1 
ano, os pacientes dos dois grupos obtiveram melhoras nos sintomas 
cardíacos, sem muita distinção entre eles, sendo que o tempo de perma-
nência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) dos pacientes sujeitados a 
substituição por transcateter foi menor (3 dias), quando comparado com 
o grupo de intervenção cirúrgica (5 dias), bem como o índice de hospita-
lização mais curto de 8 e 12 dias, respectivamente.   

Uma metanálise realizada em pacientes em todos os espectros 
de risco cirúrgico (alto, intermediário e baixo) por Siontis et. al. (2019), 
descreveu 7 estudos e contou  com 8.020 participantes inscritos, sendo 
4.014 randomizados para TAVI e 4006 randomizados para AVR.  Nela, 
verificou-se que a mortalidade por todas as causas foi menor após TAVI 
(12% de redução do risco relativo em até 2 anos em comparação com 
AVR) e que o risco de AVC também foi menor após TAVI (redução de 
19% do risco relativo em até 2 anos em comparação com AVR).  Quanto 
ao risco de implante de marca-passo permanente e de complicações 
vasculares maiores, não houve diferenças significativas entre as duas 
intervenções (TAVI vs AVR).

Quanto à implantação do TAVI em pacientes considerados de 
baixo risco, os estudos de Thyregod; Ihlemann; Jorgensen  et. al.  (2019), 
realizados na Suécia, mostram que, em um grupo de 280 pacientes de 
baixo risco, sendo  145 deles submetidos ao TAVI e 135 ao AVR, hou-
ve Acidente Vascular Cerebral (AVC) anterior em 24 pessoas no grupo 
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TAVI e em 22 no grupo AVR. Quanto à colocação de marca-passo per-
manente, 5 pessoas precisaram no grupo TAVI e 6 no grupo AVR. A 
doença vascular periférica (DVP) ocorreu em 6 pacientes submetidos ao 
transcateter e em 9 pacientes submetidos a cirurgia de substituição val-
var. Houve mortalidade por todas as causas (AVC ou Infarto Agudo do 
Miocárdio) em 1 ano em ambos os grupos, sem diferenças estatísticas 
significativas entre eles.

Nessa mesma perspectiva, a pesquisa de Popma; Deeb; Yaku-
bov et. al. (2019), feita com 950 pacientes de 71 um centros espalhados 
pelos EUA, Canadá, Nova Zelândia e Japão, sendo 496 submetidos ao 
TAVI e 454 submetidos ao AVR, evidenciou que, no grupo TAVI, 17 pes-
soas sofreram AVC anterior, 137 tiveram Doença Arterial Coronariana 
(DAC), 12 necessitaram de colocação de marca-passo permanente e 34 
apresentaram DVP. Já no grupo submetido ao AVR, 23 sofreram AVC 
anterior, 127 tiveram DAC, 13 necessitaram de colocação de marca-pas-
so permanente e 33 apresentaram DVP. A mortalidade também ocorreu 
para todas as causas em ambos os grupos, sem diferenças estatísticas 
significativas.

Logo, em relação aos estudos supracitados, não houve diferen-
ças significativas nos resultados de mortalidade dos pacientes de baixo 
risco submetidos tanto ao TAVI quanto ao AVR e os dados descritos en-
contram-se compilados na tabela 1. Além disso, Al-Abdouh; Upadhras-
ta; Fashanu et. al. (2019) apontam que a implantação do transcateter 
está associada a um risco menor em diversas complicações (lesão renal 
aguda, fibrilação atrial e sangramento com risco de vida), exceto em 
vazamento paravalvar, podendo ser considerado seguro e indicado para 
pacientes de risco intermediário e baixo.

 Ademais, mesmo tendo sido comprovada a segurança e eficácia 
do TAVI nos mais diversos graus de risco cirúrgico, as possíveis compli-
cações do procedimento ainda  são muitas. Dentre elas, destaca-se a 
oclusão dos óstios coronarianos, a perfuração ventricular, regurgitação 
paravalvar, bloqueio cardíaco, acidente vascular cerebral, sangramento 
grave, lesão vascular, dissecção toracoabdominal e injúria renal aguda 
(ERGENE; DUYGO; EMREN et. al., 2017).
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Tabela 1 - Análise de eficácia: TAVI vs AVR

Estudo Método
Classificação 

dos 
pacientes

Características 
Base Mortalidade Efeitos adversos

SMITH et. 
al. 2011

Ensaio 
Clínico 
Rando-
mizado

Alto 
Risco

Total (n=699); 
sendo  TAVI: 
n=348 (des-

ses, foram 104 
para colocação 
transapical  e 

244 para trans-
femural) e AVR: 

n=351;

Em 30 dias: 
TAVI (n=12; 

3,4%)  e AVR 
(n=22; 6,5%).

 Em 1 
ano: TAVI 

(n=82; 
24,2%)  e  

AVR (n=89; 
26,8%).

AVC: 

Em 30 dias - TAVI (n=19; 
5,5%) e AVR (n=8; 2,4%).

Em 1 ano - TAVI (n=27; 
8,3%) e AVR (n=13; 

4,3%). Complicações 
Vasculares: 

Em 30 dias -  TAVI (n=38; 
11%) e AVR (n=11; 3,2%).

 Em 1 ano -  TAVI (n=17; 
5,1%) e AVR (n=8; 2,4%). 

Tempo de permanência 
na UTI: TAVI - 3 dias em 

média e AVR - 5 dias.

THYRE-
GOD; 
IHLE-

MANN; 
JORGE-
SEN et. 
al. 2019

Ensaio 
Clínico 
Rando-
mizado

Baixo Risco

Total 
(n=280); sen-

do  TAVI:n=145 
e AVR: n=135;

Em 1 ano: 
ocorreu para 

todos os 
grupos, sem 
diferenças 
estatísticas 

significativas.

AVC: 
TAVI (n=24; 16,5%) e 

AVR (n=22; 16,2%). Ne-
cessidade de marcapas-

so permanente: 
TAVI (n=5; 3,4%) e AVR 

(n=6; 4,4%). Doença Vas-
cular Periférica (DVP): 

TAVI (n=6; 4,1%) e AVR 
(n=9; 6,7%).

POPMA; 
DEEB; 
YAKU-
BOV et. 
al. 2019

Ensaio 
Clínico 
Rando-
mizado

Baixo Risco

Total (n=950); 
sendo TAVI: 

n=496 
e  AVR: n=454;

Em 1 ano: 
ocorreu para 

todos os 
grupos, sem 
diferenças 
estatísticas 

significativas.

AVC: 
TAVI (n=17; 3,4%) e AVR 

(n=23; 5,0%). Neces-
sidade de marcapasso 

permanente: 
TAVI (n=12; 2,4%) e AVR 

(n=13; 2,8%). Doença 
Arterial Coronariana: 

TAVI (n=137; 27,7%) e 
AVR (n=127; 27,9%). 

DVP:
TAVI (n=34; 6,8%) e AVR 

(n=33; 7,2%).
Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

Considerações Finais

 Infere-se, portanto, que o implante de transcateter de valva aór-
tica (TAVI), apesar de não ter se mostrado como uma alternativa eficaz 
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para redução de riscos de complicações vasculares quando compara-
do à intervenção cirúrgica, apresentou-se como alternativa terapêutica 
favorável para tratamento da estenose aórtica (EA), no que tange aos 
diversos espectros de risco cirúrgico, principalmente no tocante aos 
pacientes de alto risco e que são portadores de certas comorbidades. 
Isso porque o TAVI apresentou melhores estatísticas para diminuição 
da mortalidade e recuperação pós-operatória, bem como demonstrou 
proporcionar menores riscos para outras complicações, além disso, não 
apresentou muitas distinções no tocante à implante de marca-passo. 
Por esses motivos, o TAVI tem ganhado espaço nas indicações terapêu-
ticas para tratamento da EA e tem sido responsável por proporcionar 
melhores prognósticos e, consequentemente, prolongamento de vida 
nesses grupos cirúrgicos.
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RESUMO
Introdução: A Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN) ocorre quando 
há baixa qualidade nutricional na alimentação, em casos de fome ou 
quando não há a garantia de disponibilidade alimentar. Sua prevalência 
é maior em indivíduos que se encontram em estado de vulnerabilidade 
social e que, consequentemente, estão mais expostos a fatores de risco, 
levando em consideração os Determinantes Sociais da Saúde (DSS). 
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi abordar as repercussões da 
pandemia do SARS-COV-2 na situação da Segurança Alimentar e Nu-
tricional em face do aumento das disparidades sociais no Brasil. Me-
todologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada por meio 
de revisão da literatura nas bases de dados PubMed e SciELO. Foram 
selecionados 11 artigos nas bases de dados PubMed e SciELO, publi-
cados nos últimos dois anos em português e inglês. Utilizou-se os des-
critores “food insecurity”, “pandemia” e “COVID-19” e foram excluídos 
aqueles artigos que não mencionaram diretamente o enfrentamento da 
insegurança alimentar no Brasil. Revisão da literatura: Definida como 
a privação ou incerteza da disponibilidade de alimentos com qualidade 
nutricional suficientes para o pleno bem-estar do indivíduo, a Insegu-
rança Alimentar e Nutricional (IAN) ainda tem prevalência importante 
no Brasil: em 2017 e 2018, a IAN afetou 36,7% dos domicílios brasi-
leiros. Com a acentuação da crise econômica gerada pela pandemia 
da Covid-19, a IAN acomete majoritariamente aqueles indivíduos social-
mente vulnerabilizados, considerando-se a maior quantidade de fatores 
de risco, segundo Determinantes Sociais da Saúde (DSS). Consequen-
temente, pessoas em situação de desemprego e/ou trabalho informal, 
sem garantia de direitos trabalhistas, que sobrevivem com menos ¼ 
do salário mínimo per capita, falta de acesso à educação, ao emprego, 
aos recursos produtivos e à renda, são mais suscetíveis a desenca-
dear essa condição. Nesse cenário, 9 milhões de brasileiros afetados 

mailto:fnutricionista%40uni9.pro.br?subject=
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pela pandemia passaram a enfrentar a situação de fome. As mudanças 
logísticas de produção do mercado referentes à demanda também in-
fluenciam no desenvolvimento de IAN, visto que os alimentos frescos 
são substituídos por industrializados processados e ultrapassados. O 
desmantelamento das políticas públicas como o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CONSEA), por outro lado, acarretaram na inadimplência 
da garantia estatal de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).  Con-
clusão: Assim sendo, as estratégias de mitigação dos agravamentos 
socioeconômicos causados pela pandemia, a exemplo do auxílio emer-
gencial, não foram suficientes para controle e redução da IAN, uma 
vez que o Estado não cumpriu seu papel de assegurador de direitos.  
Palavras-chave: Insegurança alimentar; COVID-19; pandemia.

Introdução

A alimentação adequada é um direito social previsto na Constitui-
ção Federal1, que deve ser garantido pelo Estado. No entanto, embora 
seja uma Cláusula Pétrea que deveria ser assegurada a toda a popu-
lação, na realidade é um direito violado, podendo se agravar em um 
cenário de crise como da atual situação da pandemia. A Insegurança 
Alimentar e Nutricional (IAN) consiste na preocupação perante a incer-
teza da disponibilidade do alimento, na convivência com a fome ou na 
ingestão de uma dieta com baixa qualidade nutricional, insuficiente para 
suprir as necessidades básicas do indivíduo.2 Posto isso, a IAN é uma 
situação crítica que compromete a saúde individual, coletiva e o desen-
volvimento do país.2,3,4

O modelo dos determinantes sociais da saúde (DSS) de Dahl-
gren e Whitehead promove de maneira eficiente a visualização de como 
fatores extrínsecos aos indivíduos podem causar impactos relevantes 
em suas vidas. Esse modelo apresenta os determinantes dispostos em 
camadas, desde o mais próximo ao indivíduo, o qual ele pode exercer 
maior controle, até o fator mais distante, que influencia muito em sua 
saúde, porém não está sob o seu domínio.5 Em uma dessas camadas 
mais externas estão as condições socioeconômicas do indivíduo, na 
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qual está inserida a vulnerabilidade social, que pode ser vista materia-
lizada na fome de milhares de pessoas que são desamparadas pelo 
aporte estatal. Dentre aqueles que compõem este grupo estão as pes-
soas em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, trabalhadores 
informais e desempregados e crianças que estão inseridas em famílias 
com poucos ou nenhum recurso financeiro.6

De acordo com o exposto pelo modelo de Dahlgren e Whitehead, 
a fome está distante do controle da pessoa, porém gera grande impacto 
sobre a saúde, visto que a desnutrição é precursora de diversos proble-
mas como deficiências nutricionais. Contudo, esse problema decorre de 
uma crise socioeconômica anterior, a qual foi agravada com a pande-
mia, intensificando as vulnerabilidades. Ademais, isso diminuiu a oferta 
de alimentos frescos e minimamente processados, como os da agricul-
tura familiar e, dessa maneira, um aumento da insegurança alimentar 
nessa comunidade, o que ameaça a segurança nutricional.3

Em suma, a vulnerabilidade social, que já era presente no ce-
nário pré-pandêmico brasileiro, tomou proporções ainda maiores com 
a COVID-19, levando a um aumento do desemprego e dificuldade no 
acesso à alimentação de qualidade, e, consequentemente, ao agrava-
mento da situação da insegurança alimentar.6

Objetivos

 Considerando a conjuntura da pandemia do SARS-CoV-2, o ob-
jetivo deste trabalho foi abordar as repercussões da pandemia na si-
tuação da Segurança Alimentar e Nutricional em face do aumento das 
disparidades sociais no Brasil, tendo em vista os Determinantes Sociais 
da Saúde. 

Metodologia

Para este estudo, realizou-se um levantamento bibliográfico nas 
bases de dados PubMed e SciELO. A questão norteadora para o tra-
balho foi: “Como se deu a situação da insegurança alimentar durante 
a pandemia da COVID-19 no Brasil?”. Utilizou-se os descritores indica-
dos pelas plataformas MeSH e DeCS, usando os operadores boolea-
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nos (AND), publicados em português e inglês. As palavras-chave foram 
“food insecurity”, “pandemia” e “COVID-19”. Os artigos selecionados 
foram publicados durante a pandemia da COVID-19 em 2020 e 2021. 
Os critérios de exclusão foram os artigos que não mencionaram direta-
mente o enfrentamento da insegurança alimentar no Brasil. No PubMed 
foram encontrados 18 artigos, sendo selecionados 7, e na SciELO, 9, 
sendo selecionados 4.

Desenvolvimento

Revisão da Literatura

No Estado democrático de direito, o poder é concentrado na figu-
ra de um órgão superior cuja função é mediar os conflitos e assegurar 
o bem estar social. Para isso, a constituição federal, lei máxima de um 
país, estabelece direitos e deveres de implementação inalienável.1 As-
sim sendo, no contexto alimentar, a lei nº 11.346 de 15 de setembro de 
2006 dispõe sobre a seguridade de uma alimentação adequada como 
direito do povo e dever do Estado. Essa mesma lei define o conceito de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN): 

“Art. 3º A segurança alimentar e nutricional consiste na rea-
lização do direito de todos ao acesso regular e permanente 
a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 
tendo como base práticas alimentares promotoras de saú-
de que respeitem a diversidade cultural e que sejam am-
biental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.” 7

A Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN), de outro modo, 
refere-se à inadimplência dessa legislação, haja vista que se trata da 
privação ou incerteza da disponibilidade de alimentos com qualidade 
nutricional suficientes para o pleno bem-estar do indivíduo.  Como re-
sultado, o sobrepeso, a obesidade e a desnutrição são condições que 
ainda perpetuam no país e têm se intensificado com a crise socioe-
conômica.2 Acrescenta-se que a baixa ingestão de micronutrientes, a 
exemplo do ferro, cálcio e vitaminas A e D, corroboram para a “fome 
oculta” (Castro, 1940)4, implicando em prejuízos para a saúde física e 
cognitiva, e reduzindo a qualidade de vida. A alimentação de baixa qua-
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lidade, somada às variações extremas do IMC - obesidade, sobrepeso 
e desnutrição - constituem a abordagem de insegurança alimentar e nu-
tricional, aumentando o risco de desenvolvimento de doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT).2

Um estudo ecológico realizado pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) nos anos de 2004, 2009 e 2013 observou 
maior prevalência de IAN nas unidades federativas das regiões Norte 
e Nordeste e menor prevalência na região Sul. Observou-se também 
uma redução da prevalência nesse período, e em 2013, treze estados 
apresentaram uma taxa inferior a 28% de IAN. A consolidação da SAN 
iniciou entre 2003 e 2004 em decorrência da implementação do Pro-
grama Fome Zero e com a criação do Programa Bolsa Família.8 Apesar 
dessa remissão, houve fragilização dos vínculos empregatícios com a 
crise econômica atual, a qual foi acentuada com a pandemia.9

A pandemia da Covid-19 afetou a economia de muitos países 
subdesenvolvidos, entre eles, o Brasil, onde as desigualdades econô-
micas e sociais foram ainda mais agravadas já que muitos brasileiros 
perderam o seu emprego e, consequentemente, houve o endividamento 
de muitas famílias.6,10 Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança 
Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, elaborado 
pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar 
(Rede PENSSAN)11, a insegurança alimentar é mais grave quando a 
pessoa está desempregada ou até mesmo se possui um trabalho infor-
mal, também é maior quando a pessoa é do sexo feminino, de raça/cor 
da pele autodeclarada preta/parda ou com menor escolaridade.10

Além disso, o SARS-CoV-2 prejudicou as condições de renda e 
trabalho da população em todas as regiões do país pela diminuição da 
atividade econômica. A necessidade de medidas preventivas adotadas 
pelo governo comprometeu principalmente populações vulneráveis em 
relação a alimentação, oferta de produtos frescos e minimamente pro-
cessados, especialmente os da agricultura familiar.3,10 Dessa forma, a 
crise econômica e social associada à emergência sanitária aumenta as 
iniquidades sociais, e consequentemente, o crescimento da pobreza e 
a crise da fome.12

Diversos estudos descrevem que a insegurança alimentar está 
estritamente relacionada a diversos fatores sociodemográficos.13,14,15,16 
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Desse modo, é importante destacar os Determinantes Sociais da Saú-
de (DSS), que são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/
raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência 
de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.17 Essas 
condições impactaram o acesso aos alimentos de grupos populacionais 
em vulnerabilidade socioeconômica, principalmente dos que residem 
em áreas de risco ou estão desempregados.11

Um estudo realizado pela Pesquisa de Orçamentos Familiares 
(POF) indicou que a prevalência de insegurança alimentar e nutricional 
afetou 36,7% dos domicílios brasileiros em 2017 e 2018.18 Um relatório 
do comitê de segurança alimentar da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO) alertou sobre o possível agrava-
mento do quadro de insegurança alimentar em decorrência da pande-
mia da COVID-19.19 

Sinclair et al (2019), Jung (2017) e Sousa et al (2021) chamam 
atenção das disparidades de gênero em fatores determinantes da inse-
gurança alimentar, como o acesso à educação, ao emprego, aos recur-
sos produtivos e à renda, que tornam as mulheres mais vulneráveis à 
insegurança alimentar. Desse modo, a insegurança alimentar sofre in-
fluência dos DSS da saúde e pode estar sendo agravada pela pandemia 
de COVID-19 em determinados grupos.20,21,22 

Considerando todo o contexto de insegurança alimentar, a nível 
nacional, a pesquisa elaborada pela Rede PENSSAN11, apontou que 
cerca de 9 milhões de brasileiros afetados pela pandemia passaram a 
enfrentar a situação de fome. No que concerne à estruturação de polí-
ticas públicas, alguns grupos de pessoas são naturalmente mais vulne-
ráveis e mais susceptíveis a serem submetidos a essa realidade. Ainda 
segundo a pesquisa elaborada pela Rede PENSSAN, a gravidade da 
inseguridade alimentar está estreitamente relacionada a grupos que se 
encontram em situação de: sobrevivência com menos que ¼ do salário 
mínimo per capita, pessoas em situação de desemprego e/ou trabalho 
informal sem garantia de direitos trabalhistas, sexo feminino, autodecla-
rados pretos/pardos e até mesmo a associação à baixa escolaridade.10

Com a situação da pandemia, a população modificou a forma de 
encarar a alimentação, devido às preocupações com a demanda de ali-
mentos, consumindo aqueles alimentos com maior vida útil, o que gerou 
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o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados (UPF). Isso fez 
com que houvesse menor adesão à dietas saudáveis e equilibradas.23 
O fato dos grupos de maior vulnerabilidade estarem mais suscetíveis à 
insegurança alimentar diz respeito não só ao baixo poder de consumo 
estrutural, mas também a uma série de mudanças logísticas de produ-
ção do mercado. Esse, frente a uma situação de crise, tende a estimular 
a produção de bens de consumo duráveis - em sua maioria industrializa-
dos processados e ultraprocessados, contrapondo a produção de frutas, 
verduras e legumes frescos, além de subsequentemente desabastecer 
o mercado interno com maciças exportações que prejudicam os países 
subdesenvolvidos.3,9Assim sendo, ao elevar a procura e diminuir a oferta 
de alimentos, aliado ao menor poder de consumo, situações precárias 
de trabalho (desemprego/situações trabalhistas informais)4,12 e falta de 
políticas públicas que fomentem o abastecimento nacional e o poder 
popular de aquisição, a população de menor seguridade é submetida 
ao consumo de produtos mais baratos (industrializados) ou, em muitas 
vezes, até mesmo a falta destes - prontificando a realidade de um para-
doxo entre a desnutrição e a obesidade.4

Medidas governamentais, como o auxílio emergencial, buscaram 
reduzir os efeitos da crise sanitária sobre o emprego e a renda, porém, 
tem sido insuficiente para superar a condição de insegurança alimentar 
das famílias.10 Assim, o Estado garantidor de direitos, ao lidar com o en-
frentamento de uma situação pandêmica precisa considerar ações que 
vão além das medidas de controle e reparação biológicos da pandemia, 
mas também priorizar as medidas de mitigação das consequências cau-
sadas em larga escala, como: emprego, saúde integral, segurança e 
alimentação. 

A realidade prática, apesar do ideal de garantir a SAN, foge ao 
ideal: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 
2019, cerca de 650 milhões de pessoas no mundo passavam fome.24 
Fato que não deixa outra interpretação senão a de que o Estado é falho 
em sua tentativa de assegurar os direitos alimentares e nutricionais, seja 
no Brasil ou no mundo. Em um contexto pandêmico, assim como a situa-
ção provocada pela covid-19, em que as relações econômicas e sociais 
são estruturalmente abaladas, o cenário é ainda pior que o esperado. 
Segundo estimativa do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
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uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) em prol da su-
peração da pobreza, proteção do meio ambiente e ações climáticas, no 
mínimo outras 118 milhões de pessoas passaram a integrar o montante 
nesse período.23 

 Ao invés de se comprometer com a alimentação enquanto direito 
assegurado não só nacionalmente via sua própria constituição, mas 
também por tratados internacionais4, o governo brasileiro cumpre à risca 
sua agenda neoliberal4,12,25, promovendo um desmonte das políticas pú-
blicas que mitigam a necessidade da população mais vulnerável, assim 
como a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutri-
cional (CONSEA), órgão de assessoramento à presidência da república 
e de participação popular com objetivo de avaliar e formular políticas 
públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional.4,12 

Demais órgãos governamentais responsáveis por políticas ali-
mentares, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), além de bancos de 
alimento e restaurantes populares receberam incentivos considerados 
insuficientes e até mesmo em tempo não hábil ao necessário, ampliando 
o número de recursos governamentais não bem empregados ao passo 
que aumenta a população em situação de carência alimentar.4,12

Além de órgãos governamentais, o único programa social insti-
tuído pelo Estado brasileiro durante esse período, o auxílio emergencial, 
um apoio financeiro só posto em prática em meados de abril de 2020, 
após pressão de movimentos populares, se mostrou insuficiente por sua 
implantação tardia e limitada, além de que essa única medida carecia 
de combinação a um plano de enfrentamento mais amplo e integral.2,26

As políticas incompletas, atrasadas e insuficientes, além de ór-
gãos extintos cujas capacidades foram menosprezadas, levaram a um 
aumento da situação de fome que já era realidade por todo o país. As-
sim, o apaziguamento de uma das piores dores sentidas, a fome, ficou 
dependente da solidariedade de organizações não governamentais, 
igrejas e a população que se compadecia de casos de pobreza ou ex-
trema pobreza, já que o Estado não foi capaz de prover esse direito 
básico de existência.4
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Considerações Finais

 Compreende-se, portanto, que a insegurança alimentar, outrora 
uma realidade já instalada nacionalmente, foi agravada com a situação 
da pandemia da Covid-19. O Estado, apesar do seu papel assegurador 
de direitos, não foi capaz de montar uma estratégia de enfrentamento 
rápido à situação, tendo em vista sua ineficácia para lidar até mesmo 
com aspectos biopsicossociais de mitigação da situação. Partindo dos 
dados da OMS e da ONU, é possível reconhecer a atual realidade no 
que diz respeito à fome e inseguridade alimentar e nutricional no mundo 
e no Brasil. Assim sendo, urge a necessidade de reativar e fortalecer 
órgãos importantes como o CONSEA, PNAE e PAA, utilizando-os como 
medida direta de atuação contra a fome.
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RESUMO
Introdução: O desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) significou a 
habilidade de realizar tarefas e solucionar problemas com rapidez e êxi-
to, reproduzindo e ampliando o intelecto humano. Dessa forma, desde 
a Segunda Guerra Mundial, as IAs têm sido empregadas em diversas 
áreas. Na atualidade, elas são reconhecidas como uma das ciências 
mais promissoras e abrangem diversos domínios da medicina, dentre 
eles a dermatologia. O uso das IAs na medicina representa um cam-
po fértil devido à crescente dependência tecnológica para a realização 
de procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos. Assim, a inteligên-
cia artificial é um recurso aplicável no cotidiano dermatológico, apesar 
de empecilhos na sua implementação, como a ausência de aplicativos 
e softwares que façam o diagnóstico para populações diferentes das 
quais foram previamente treinados. Objetivos: Esta revisão objetiva de-
monstrar a relevância da incorporação da inteligência artificial no coti-
diano dermatológico para aprimorar o diagnóstico médico e permitir a 
prevenção de determinadas patologias. Além disso, busca-se ressaltar 
os empecilhos na implementação dessa tecnologia na vivência médica. 
Metodologia: Na construção deste estudo de revisão sistemático foram 
consultadas as plataformas “Google Acadêmico” e “Pubmed”, a fim de 
filtrar artigos científicos relacionando inteligência artificial com medicina 
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e inteligência artificial com dermatologia, no período de 2016 a 2021, 
no idioma inglês. Revisão de Literatura: A Inteligência Artificial (IA) 
consiste em um conjunto de tecnologias que simulam as capacidades 
humanas relacionadas à inteligência, visando desempenhar funções, 
antes atribuídas aos humanos, de forma estratégica, criativa, rápida e 
precisa. Nessa perspectiva, uma vez que a IA é considerada uma exten-
são do homem, a utilização dela juntamente com as habilidades huma-
nas amplia a capacidade de produção manual e intelectual. Isso torna-
-se evidente devido a utilização da inteligência artificial em praticamente 
todas as áreas no século XXI. Na área médica, a utilização das IAs 
tem sido ampliada gradativamente, destacando-se sua aplicabilidade na 
dermatologia, posto a possibilidade de armazenar bancos de dados e 
imagens que podem auxiliar no diagnóstico dermatológico. Ademais, a 
utilização da inteligência artificial na área dermatológica alavanca o uso 
da teledermatologia, permite o estudo dermatológico, auxilia nas pesqui-
sas médicas e permite a correlação de dados em instantes para a otimi-
zação e a precisão do diagnóstico e do tratamento de doenças especí-
ficas. Contudo, existem limitações diagnósticas, visto que os aplicativos 
oferecem a hipótese correta se forem aplicados no grupo populacional 
em que foram devidamente programados. Apesar dos empecilhos, a im-
plementação da inteligência artificial na dermatologia é de notável pro-
veito, considerando-se a vasta aplicabilidade e utilidade desse conjunto 
de tecnologias. Conclusão: Embora desafios ainda permeiem o uso 
da inteligência artificial na área médica, essa ciência tem grande apli-
cabilidade no cotidiano dermatológico, aprimorando o diagnóstico e o 
tratamento de patologias cutâneas. 
Palavras-Chave: Dermatologia; Diagnóstico; Inteligência artificial.

Introdução

O homem tem a característica inerente de raciocínio e duran-
te décadas ele buscou compreender e desvendar os mecanismos que 
permeiam essa habilidade única do ser humano. Surgindo com isso, um 
meio propício para o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA), que 
segundo Fernandes é um termo que vem do latim inter (entre) e lege-
re (escolher), sendo, portanto, aquilo que se pode escolher entre uma 
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coisa e outra, ou seja, é a capacidade de interpretar, realizar tarefas e 
resolver problemas e situações novas com rapidez e êxito, simulando a 
inteligência natural do homem, (FERNANDES et al., 2003).  

Assim, a IA surgiu como uma área da ciência da computação e 
tem como finalidade desenvolver sistemas de computadores inteligentes 
capazes de simular as habilidades humanas por meio de algoritmos e 
redes neurais artificiais. Diante disso, essa nova ciência se encontra 
cada vez mais presente no nosso cotidiano, estando fortemente atrelada 
a áreas como de engenharia, psicologia, biologia e medicina, (SILVA et 
al., 2012).

Segundo Bitttencort, a IA desenvolveu-se amplamente a partir da 
Segunda Guerra Mundial, no entanto ela já era usada antes mesmo des-
se marco, principalmente na criação do relógio, ábaco e computadores 
mais simples. Atualmente, a IA é uma das ciências mais promissoras e 
abrange uma enorme variedade de áreas na medicina, como por exem-
plo a radiologia, cirurgia e dermatologia (BITTTENCORT et al., 2001).

 Na dermatologia, a IA encontrou um campo fértil para a sua apli-
cabilidade, já que é uma área com grande dependência da tecnologia, 
a exemplo dos lasers que são aplicados com finalidades que vão des-
de tratamento de cicatrizes até rejuvenescimento. Com isso, essa área 
beneficia-se com o auxílio da tecnologia para obtenção de tratamentos 
de doenças e procedimentos estéticos, buscando alternativas menos in-
vasivas. Por conseguinte, a IA surgiu na dermatologia com grandes po-
tenciais no diagnóstico precoce de doenças, tais como câncer de pele, 
psoríase e dermatite. Já que, segundo Neto, o reconhecimento de ima-
gem é um dos mecanismos mais populares dentro da IA, apresentando 
resultados positivos sobretudo nas áreas de telecomunicação, transpor-
te e na análise de imagens médicas. Sendo assim, como a dermatologia 
trabalha com análise de imagem, apresenta-se um campo promissor 
para o uso da IA (NETO et al., 2019). 

 Para isso, tem sido criado aplicativos capazes de automatizar 
o processamento e classificação de imagens, com o intuito de realizar 
triagem e diagnóstico precoce de doenças dermatológicas, bem como 
acelerar a interpretação médica e melhorar o prognóstico de doenças, 
como o melanoma (GOMOLIN et al., 2020). Chan classifica o melanoma 
como o quinto câncer invasivo mais comum nos EUA e com aumento no 
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número de casos em todo o mundo, sendo também responsável pela 
maioria das mortes envolvendo câncer de pele. No entanto, a taxa de 
rastreamento do melanoma ainda é extremamente baixa, sendo esse 
um dos motivos que estimulou o desenvolvimento de estudos que ti-
nham como foco treinar os algoritmos usando 129.450 imagens der-
matoscópicas e clínicas para classificar o melanoma. Esse algoritmo 
alcançou um resultado mais preciso e satisfatório quando comparado a 
dois profissionais da dermatologia (CHAN et al., 2020).

 Além disso, bancos de dados que reúnem imagens histopato-
lógicas representam uma riqueza de informações que contribuem não 
somente para o diagnóstico precoce, mas também para a educação, 
favorecendo acadêmicos e recém formados na área (CROWLEY, 2006).

 Com o avanço dos estudos em Inteligência Artificial, pesquisa-
dores trabalham na possibilidade da medicina de precisão, que segundo 
Chan tem como objetivo desenvolver tratamento individualizado levando 
em consideração características fenotípicas e/ou psicossociais para au-
mentar a especificidade no prognóstico, melhorar os resultados clínicos 
e diminuir efeitos colaterais. Tal estudo é de extrema relevância, já que o 
diagnóstico dermatológico preciso depende diretamente de uma anam-
nese completa, analisando com cautela todas as informações clínicas 
de cada paciente (CHAN et al., 2020). 

 E é justamente nesse ponto que se encontram os maiores de-
safios para a implementação da IA na dermatologia. Uma vez que os 
aplicativos e softwares só possuem precisão no diagnóstico em popula-
ções em que estes foram previamente treinados, sendo sujeitos a erros 
aqueles que foram treinados em uma população e aplicados em outra. 
Somado-se a isso, questões de privacidade de dados dos pacientes, 
diminuição do contato médico-paciente, aumento da automedicação, 
ausência de um padrão de qualidade das imagens e falta de um banco 
de dados nas diferentes populações são empecilhos ainda encontrados 
no desenvolvimento da IA na dermatologia (DE et al., 2020).

Objetivos

 Esta revisão tem como objetivo demonstrar a importância da 
consolidação da inteligência artificial (IA) na rotina dermatológica, revo-
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lucionando o método diagnóstico e possibilitando a prevenção de pato-
logias específicas, além de ressaltar as dificuldades para o estabeleci-
mento dessa ciência na prática. 

Metodologia

 Para a elaboração desta revisão sistemática de literatura foram 
utilizados como base dados secundários encontrados nas plataformas 
“Google Acadêmico” e “Pubmed”, nas quais foram filtrados artigos cien-
tíficos relacionados aos seguintes descritores: “inteligência artificial e 
dermatologia“, “inteligência artificial na medicina”, entre outros. Dentre 
os artigos encontrados, quinze foram selecionados, sendo considerados 
apenas artigos publicados entre os anos de 1990 a 2021, nos quais a 
redação estivesse no idioma filtrado, neste caso, o inglês, e fosse evi-
denciado o tema proposto.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

1. A Inteligência Artificial e a sua Contribuição na Atualidade

 Inteligência Artificial é um agrupamento de várias tecnologias que 
conseguem imitar as capacidades humanas relacionadas à inteligência, 
realizando tarefas e cumprindo funções que são ou eram atribuídas aos 
humanos, pensando de forma estratégica e potencialmente criativa. Isso 
é possível porque humanos fazem com que tais tecnologias, como por 
exemplo algoritmos e redes neurais artificiais possam simular habilida-
des como o raciocínio, percepção de espaço e análise para tomada de 
decisão.

 Nessa perspectiva, as IAs são usadas amplamente para suprir a 
mão de obra e a mente humana, sendo mais rápidas, precisas, tendo o 
poder de realizar tarefas complexas de maneira autônoma e ampliando 
os seus conhecimentos (FERNANDES et al., 2003). Dessa forma, tais 
softwares servem para que o processo em que estão inseridos seja 
realizado de maneira a maximizar o sucesso da tarefa, uma vez que se 
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aprende o erro por compreender as atitudes que foram tomadas e que 
possivelmente levaram ao fracasso.

 Ademais, a IA é, por natureza, a ciência aplicada à produção de 
sistemas inteligentes e tem como grande objetivo executar tarefas hu-
manas, como raciocinar, inferir, aprender e reconhecer padrões (KUR-
ZWEIL et al., 1990). Muito embora a Inteligência Artificial faça parte do 
cotidiano do mundo contemporâneo, essa ciência ainda é uma extensão 
do homem. Isso porque mesmo realizando muitas tarefas de forma mais 
eficiente, a substituição total ainda não é uma realidade, mas a colabo-
ração entre os dois torna a capacidade de produção manual e intelectual 
maior.

 A construção de máquinas capazes de interpretar dados, apren-
der a partir deles e utilizar esse conhecimento para concluir tarefas es-
pecíficas faz com que a Inteligência Artificial seja uma área de estudo 
amplamente pesquisada, conhecida como Inteligência Computacional 
(POOLE et al., 1998). Essa área de pesquisa da computação tem como 
objetivo criar dispositivos que possam aumentar a capacidade de reso-
lução de problemas deixando o meio ambiente cada vez mais automa-
tizado e o humano cada vez menos necessário para o trabalho, físico 
ou mental, já que esse comportamento inteligente está em constante 
evolução para aprender a fazer o que, atualmente, os humanos fazem 
de melhor. É certo que as IAs estão presentes em praticamente todas 
áreas do século XXII, como aplicativos de GPS, atendimento ao clien-
te (chatbots), e-mails, comércio eletrônico e, na medicina, por sua vez, 
concentra-se no diagnóstico e na personalização do tratamento, sendo, 
muitas vezes, mais eficaz que o próprio médico por conseguir processar 
dados através de algoritmos, criando hipóteses diagnósticas cada vez 
mais precisas (LOBO et al., 2017). Assim, o desenvolvimento desses 
softwares extrapolou o emprego clássico dessas tecnologias, como pro-
gramas de xadrez e análise e síntese de voz, já que antes o objetivo era 
reproduzir o pensamento lógico-matemático do ser humano.

 Portanto, na atualidade, a IA promove a reprodução das faculda-
des humanas, como o uso da linguagem e criatividade (GOMES et al., 
2010). O conceito em si está em constante construção, mas já faz dife-
rença em áreas como a psicologia, engenharia, matemática e biologia 
(MONARD et al., 2000).
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2. Aplicação da Inteligência Artificial (IA) na Dermatologia

A Inteligência Artificial está presente no cotidiano do mundo con-
temporâneo, e por isso está sendo usada também pela medicina. A sua 
aplicação na dermatologia está sendo cada vez mais ampliada, uma 
vez que esse conjunto de tecnologias é capaz de armazenar bancos de 
dados médicos e imagens que podem ser usadas para identificar lesões 
no atendimento ao paciente, ou seja, melhorando a avaliação clínica 
durante as consultas (YOUNG et al., 2020).

A dermatologia também pode fazer o uso desses softwares para 
triagem de pacientes aos médicos. Isso porque o uso de aplicativos ca-
pazes de analisar a pele pode promover a detecção precoce de certas 
patologias (câncer de pele, psoríase, dermatite atópica, entre outras), 
além de melhorar a qualidade de vida do paciente, uma vez que existe 
um recurso para pesquisa de doenças ao alcance das mãos eliminando 
o deslocamento até um dermatologista (HOGARTY et al., 2020). Nes-
se sentido, a Inteligência Artificial está transformando os cuidados de 
saúde por dominar a interpretação de imagens com dados complexos 
de alta dimensão e padrões visuais, que são bases na aplicação dessa 
área médica (ESTEVA et al., 2019).

Nessa perspectiva, as IAs estão alavancando a interpretação mé-
dica a partir da maciça interpretação de dados para a detecção de doen-
ças. Essa capacidade de raciocínio homem-máquina auxilia tanto no coti-
diano do dermatologista quanto na triagem de possíveis pacientes dando 
ênfase na análise visual, melhorando o atendimento ao paciente e pou-
pando tempo. Faz-se necessário destacar outro benefício que é o fato de 
suprimir inclusive a falta de profissionais, como observado nos Estados 
Unidos por escassez de médicos dermatologistas (YOUNG et al., 2020).

 Como o aprendizado profundo é uma característica inerente à 
Inteligência Artificial, considera-se que o desempenho das tecnologias 
é comparável ao de dermatologistas, sendo tal fato comprovado por um 
sistema de IA, o Moleanalyzer Pro, aplicado na Europa (HAENSSLE et 
al., 2020). Essa vantagem é importante principalmente para dermatolo-
gistas recém formados uma vez que a experiência clínica e o treino em 
imagens dermatológicas é algo adquirido de acordo com o tempo de 
especialidade e a vivência pessoal.
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 O uso de IA também pode ser feito para o estudo dermatológico. 
Crowley criou o ReportTutor, uma ferramenta de tutoria inteligente que 
combina um microscópio virtual (WSI) em conjunto com uma interface 
de linguagem, fazendo com que os alunos sejam capazes de registrar 
diagnósticos, comentários e descrições microscópicas. Além disso, é 
possível fornecer um feedback em cima de relatórios preparados por 
dermatologistas a respeito de diagnósticos e definição de prognósticos 
de certas doenças (WEELS et al., 2021).

 Em relação às pesquisas na área da dermatologia, as IAs são 
responsáveis e capazes, por exemplo, de ajudar em determinadas 
áreas da computação, como na Classificação Internacional de Doenças 
(CID), já que os códigos existentes podem não ser insuficientes em 
determinadas situações. Nesse processo, as IAs podem auxiliar no pro-
cesso ontológico para organizar os dados e limitar a complexidade dos 
sistemas de classificação de diagnóstico que examinam as proprieda-
des de cada doença (WEELS et al., 2021)

3. Inteligência Artificial e Precisão do Diagnóstico em Patologias 
Cutâneas

 O diagnóstico dermatológico necessita de uma combinação de 
informações clínicas, idade e estilo de vida do paciente, topografia e va-
riações de cor das lesões associadas com outras inúmeras informações. 
A possibilidade de treinar uma rede capaz de correlacionar em instantes 
todas as informações citadas e formular um possível diagnóstico tem 
otimizado o tratamento de algumas doenças específicas (CAZZATO et 
al., 2021).

 Estudos de casos demonstraram aplicações de IA na identifi-
cação e classificação de carcinomas basocelulares/espinocelulares e 
melanomas. O modelo de IA aplicado foi capaz de distinguir entre le-
sões benignas e malignas. Os aplicativos também foram capazes de 
processar valores numéricos podendo realizar a triagem de pacientes e 
priorizar encaminhamentos de casos mais graves baseados em algorit-
mos e reconhecimento de fotos (JAFARI et al., 2016).

 Em relação a avaliação de úlceras, os artigos demonstraram 
aplicações capazes de medir os limites de feridas importantes, em es-
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pecial, para acompanhamento terapêutico. Também foram encontradas 
ferramentas de previsão de riscos, por exemplo, a tendência de desen-
volver úlceras de pressão (GOMOLIN et al., 2020).

Nas aplicações de IA para dermatoses inflamatórias, como a 
psoríase, os estudos se concentraram na classificação de gravidade da 
doença para pacientes. Foi descrito, também, um sistema capaz de pre-
ver possíveis respostas do paciente com psoríase ao tratamento, basea-
do em parâmetros como peso e idade. Esse modelo poderia, na teoria, 
otimizar os protocolos de tratamento dos pacientes. Outra doença muito 
comum na Dermatologia que foi favorecida pelas novas tecnologias é 
a acne. Seite et al. desenvolveram um aplicativo para smartphone que 
classifica os tipos e graus de lesões de acne facilitando a decisão de 
qual linha de tratamento é mais adequada para cada caso (EMAM et al., 
2019).

A IA também tem sido capaz de prever e minimizar a exposição 
da pele a substâncias que ocasionam sensibilização. Foi relatado um 
programa capaz de analisar as propriedades das substâncias e deduzir 
se esta poderia ser um sensibilizante ou não (ZANG et al., 2017). Nesse 
sentido, a IA poderia inclusive reduzir os testes realizados em animais 
(WILM et al., 2018).

Por último, foi desenvolvido um modelo de IA que por meio de 
algoritmos é capaz de identificar genes preditivos e biomarcadores para 
doenças. O estudo ainda se encontra em fase inicial, porém, tem trazido 
resultados promissores. A ampliação da identificação desses genes por 
meio da IA poderia prever o surgimento de carcinomas que uma vez 
identificados na fase inicial levaria a uma redução no impacto da doença 
com tratamentos menos invasivos (REIMANN et al., 2019).

4. Perspectivas e Desafios 

É inegável que a implementação da IA na dermatologia, com 
destaque para o estudo das doenças cutâneas, é de grande proveito, 
visto a elevada quantidade de bancos de dados e imagens clínicas, der-
matoscópicas e histopatológicas utilizadas durante a elaboração de um 
diagnóstico (DE et al, 2020). Nessa perspectiva, nos últimos anos tem 
se observado como a IA tem ganhado relevância em diferentes campos 
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da dermatologia do diagnóstico precoce de melanomas à personaliza-
ção de tratamentos de acordo com a necessidade individual do paciente 
(ELDER et al., 2021).  

O surgimento de aplicativos e programas que são capazes de 
realizarem diagnósticos, monitoramentos e indicar possíveis linhas de 
tratamentos, a partir de um banco de dados, tem prometido revolucio-
nar a prática médica. Através de sistemas programados é possível por 
meio de algoritmos classificar imagens segundo uma ampla variedade 
de doenças de forma rápida e eficaz. Estudos recentes demonstraram 
um alto potencial na identificação de margens tumorais para delimitação 
entre áreas comprometidas ou não com lesões malignas (POLESIE et 
al., 2020). Entretanto, vale ressaltar que tais aplicativos só podem ser 
utilizados de forma precisa em populações para as quais estes foram 
previamente treinados, consequentemente, esse cenário tem limitado 
a utilização da IA para diagnósticos em larga escala visto que se trei-
nados em um grupo populacional e aplicados em outro, os resultados 
são sujeitos a induções sistemáticas levando a um diagnóstico incorreto 
(GOMOLIN et al., 2020).

Por outro lado, tais aplicativos podem ser utilizados para otimizar 
o tratamento de pacientes. Os aplicativos automatizados por meio dos 
algoritmos são capazes de quantificar o prurido ou identificar alguma al-
teração na pele ao longo de um tratamento. Além disso, a portabilidade 
dos smartphones proporciona maior acessibilidade à saúde em áreas 
remotas com disponibilidade limitada para atuação de dermatologistas 
(CHAN et al., 2020).

O uso da IA na rotina dos consultórios dermatológicos ainda en-
frenta uma variedade de desafios. Pode-se citar, por exemplo, a falta de 
bancos de dados aplicados em diferentes populações; questões éticas, 
legais e de privacidade dos dados do paciente; padrões de qualidade 
pré-estabelecidos das imagens para serem analisadas de forma corre-
ta; treinamento médico para reconhecer em tempo hábil decisões de IA 
classificadas de forma incorreta; diminuição do contato médico-pacien-
te; aumento da automedicação; dificuldade de uma abordagem conjunta 
entre ciências da computação e biomédicas; e, realização de tratamen-
tos estéticos sem orientação médica adequada (BLUM et al., 2020).
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Considerações Finais

 O homem busca por meio da inteligência artificial melhorar sua 
qualidade de vida, facilitando as atividades diárias e, na medicina, não 
poderia ser diferente. Os investimentos em tecnologia nunca foram tão 
valorizados como nos últimos dois anos, tanto em função da pandemia, 
quanto pela consciência da sociedade sobre a importância de uma saú-
de de qualidade. 

Nesse sentido, a IA torna-se cada vez mais presente no mundo 
contemporâneo, sendo usada em áreas em que a exatidão e eficiência 
são exigidas a todo momento. A IA surgiu com o intuito de otimizar a 
consulta clínica a fim de buscar diagnósticos e tratamentos mais ade-
quados ao paciente. Seu uso na dermatologia pode ser empregado no 
diagnóstico de lesões de pele, através da análise comparativa da lesão 
por meio de banco de dados com informações e imagens de pacientes. 
Os diagnósticos são diversos, desde um quadro de psoríase e dermatite 
atópica a um câncer de pele metastático.

Todavia, devido a programação desta tecnologia, esta só pode 
ser usada de forma precisa em populações nas quais foi devidamente 
treinada, pois o emprego em larga escala poderia representar 
um diagnóstico incorreto, levando em conta a singularidade de 
determinadas populações. Somado a isso, existem os empecilhos em 
relação a implementação da IA na dermatologia como: diminuição do 
contato médico-paciente, aumento da automedicação, realização de 
procedimentos estéticos sem a orientação médica e a privacidade dos 
dados do paciente. 

Por tudo o que foi exposto, é inquestionável a importância da IA na 
dermatologia, uma vez que o diagnóstico e prognóstico tornam-se mais 
precisos, através de algoritmos que classificam imagens para uma ampla 
variedade de doenças, indicando possíveis linhas de tratamento, o que 
neste momento já se tornou a maior revolução na área da medicina.
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RESUMO
Introdução: A interprofissionalidade em saúde desenvolve identidade 
de equipe, compartilha objetos e busca o cuidado integral. Dessa for-
ma conta como competências: clareza de papéis; trabalho em equipe; 
comunicação interprofissional; cuidado centrado no paciente, família 
e comunidade; resolução de conflitos; liderança colaborativa. Por sua 
vez, a educação permanente em saúde é embasada na produção de 
conhecimentos do cotidiano das instituições de saúde, a partir da rea-
lidade vivida pelos atores envolvidos. Dentro do contexto da pandemia 
de Sars-cov-2 foi necessário readequar as atividades da APS no SUS, 
utilizando a telemedicina como alternativa. Objetivos: Relatar a expe-
riência de cuidado na APS, utilizando a clínica ampliada, a interprofissio-
nalidade e atividades remotas na redução do sofrimento mental e seus 
impactos na formação profissional dos integrantes do projeto.  Relato 
de Experiência: O objetivo foi proporcionar experiências de interpro-
fissionalidade, em apoio à Estratégia de Saúde da Família (ESF), a 
estudantes da área da saúde, em uma região do município exposta à 
vulnerabilidade social. O Planejamento Estratégico Situacional permitiu 
o diagnóstico do território e a priorização de problemas, tendo como o 
principal, o elevado número de pacientes em sofrimento mental persis-
tente. Assim, o plano de ação foi elaborado, visando mitigar o sofrimento 
através das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). 
Com o advento da pandemia, foi necessário realizar as ações de manei-
ra virtual. Para isso, as práticas meditativas e de automassagem foram 
aplicadas à equipe da ESF como forma de cuidado em período de traba-
lho exaustivo no enfrentamento da covid-19. Os estudantes realizaram a 
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390

capacitação da equipe da UBS acerca da interprofissionalidade e, após, 
foram selecionados casos de pacientes que necessitavam de um Plano 
Terapêutico Singular. A intervenção foi por meio de escuta ativa por liga-
ções, incluindo as PICS como forma de alívio do sofrimento. Ademais, 
era realizada a clínica ampliada, por meio de discussões de casos entre 
os profissionais. Discussão: Durante o contexto da pandemia de co-
vid-19 os profissionais de saúde que atuam na linha de frente, apresen-
tam maior probabilidade de desenvolvimento de sofrimento mental, devi-
do a sobrecarga de trabalho, exaustão física e mental, medo de contrair 
e transmitir o vírus, entre outros. Assim, são necessárias intervenções, 
utilizando a escuta ativa e qualificada para a comunicação terapêutica. 
A atividade realizada pelo projeto incluiu todos os profissionais da UBS, 
possibilitando-os a realizar seu autocuidado, através de automassagem, 
respiração diafragmática e meditação, utilizando as PICS como medi-
da terapêutica. Por fim, a educação ofertada pelas universidades no 
contexto da interprofissionalidade contribuem para melhorar o acesso 
universal e a qualidade da atenção à saúde, pois preparam os profis-
sionais para trabalharem juntos. Conclusão: Foi possível realizar o au-
tocuidado, por meio da implementação das PICS, aos profissionais de 
saúde da UBS fortalecendo-os para a execução de suas funções. Além 
de difundir as PICS e levar autocuidado aos pacientes. A experiência de 
interprofissionalidade durante a graduação fortaleceu a formação dos 
futuros profissionais e auxiliou-os no trabalho em equipe.
Palavras-chave: Educação Interprofissional; Atenção Primária à Saú-
de; Experiência.

Introdução

O Trabalho em Saúde, em suas diversas modalidades e perspec-
tivas, tem representado categoria teórica e desafio prático relevantes 
para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS): trabalho em 
equipe, multiprofissionalidade, interprofissionalidade, prática colabora-
tiva, interdisciplinaridade e Educação Permanente em Saúde (EPS) se 
conjugam, sobretudo na Atenção Primária à Saúde (APS), para a pro-
dução da saúde enquanto prática profissional, tanto quanto um bem de 
valor socialmente partilhado.
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O trabalho em equipe é definido como o conjunto de percepções 
e significados compartilhados entre os membros de uma equipe acerca 
das políticas, práticas e procedimentos que estes vivenciam no trabalho. 
(PEDUZZI, AGRELI, 2018).

A perspectiva multiprofissional se relaciona com o trabalho em 
equipes formadas por diferentes profissionais, sem a necessidade de 
interação entre os membros. Já a interprofissional desenvolve identida-
de de equipe, compartilha objetos e busca o cuidado integral. O trabalho 
interprofissional em Saúde pode ser mais seguro e compartilhado, por-
tanto, mais ecológico, sendo, assim, menos deletério, mais integrado e 
recíproco (PEREIRA, 2018; BARROS, SPADACIO e COSTA, 2018). 

São consideradas competências interprofissionais: clareza de 
papéis; trabalho em equipe; comunicação interprofissional; cuidado cen-
trado no paciente, família e comunidade; resolução de conflitos; lideran-
ça colaborativa. (CANADIAN INTERPROFESSIONAL HEALTH COLLA-
BORATIVE FRAMEWORK, 2010; UFES, 2021).

A interdisciplinaridade é definida pelo grau de integração entre 
as disciplinas, são ações conjuntas, integradas e inter-relacionadas, de 
profissionais de diferentes procedências quanto à área básica do conhe-
cimento. De uma maneira compartilhada e interativa, trata-se de facilitar 
os enfrentamentos profissionais e a assistência humanizada que contri-
bui para melhorar a compreensão na maneira de atuar (PEREIRA et al., 
2015).

Por sua vez, a “educação permanente em saúde” ensino-apren-
dizagem, que é embasada na produção de conhecimentos do cotidia-
no das instituições de saúde, a partir da realidade vivida pelos atores 
envolvidos, tendo os problemas enfrentados no dia-a-dia do trabalho e 
as experiências desses atores como base de interrogação e mudança. 
Dessa forma, a “educação permanente em saúde” tornou-se estratégia 
do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para a 
saúde (CECCIM e FERLA, 2009).

O Brasil possui um dos maiores sistemas universais de saúde do 
mundo, fundamentado com diferentes profissionais em diferentes áreas 
atuando em uma extensa rede de APS. No SUS, a interprofissionalidade 
tem se constituído referência para as mudanças do trabalho e da forma-
ção em saúde, as quais são necessárias para a realização da saúde, de 
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forma universal e integral, presente em ações estratégicas como o tra-
balho em Equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Saúde da 
Família (ESF) e na Atenção Básica (AB); como a formação em progra-
mas, de educação pelo trabalho na saúde (PETSaúde), pós-graduação 
profissional em saúde da família (ProfSaúde), e vivência e estágios na 
realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS), assim como o Pro-
grama Mais Médicos para o Brasil. (PEREIRA, 2018).

Na APS, a Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover o 
processo de cuidado do usuário, da família, e da comunidade, o que exi-
ge interação entre as inúmeras categorias profissionais que compõem 
as equipes de saúde (BARROS, 2018).

A experiência de cuidado e formação em saúde aqui relatada 
teve origem em projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) na APS do Município. As atividades extensionistas foram 
realizadas no contexto adverso da Pandemia por Sars-cov-2, em 2021.

Em março de 2020, apenas dois meses após o seu início, a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) declarou a COVID-19 pandemia. 
Originária da província de Hubei, na China, a epidemia foi desencadea-
da por uma nova cepa da família do vírus Coronaviridae (SARS-CoV-2).

Torna-se necessário discutir o lugar da Atenção Primária à Saú-
de (APS) no enfrentamento a esta pandemia, haja visto que os estudos 
apontam que cerca de 80% dos casos leves e significativa parte dos 
moderados procuram a rede básica como acesso primário na busca de 
cuidados. (SARTI, et al., 2020)

As atividades de rotina da APS necessitam ser preservadas  no 
contexto da pandemia, pois as previsões indicam um longo curso de 
convivência com o novo vírus, com alternância de maior e menor iso-
lamento social, o que requer readequação de certos procedimentos e 
incorporação de outros para que a APS opere cumprindo sua missão, 
incluindo novas maneiras de cuidado cotidiano à distância, evitando o 
risco de aprofundamento da exclusão do acesso e das desigualdades 
sociais.(MEDINA, et al, 2020)

O uso de tecnologias de informação e comunicação, como Wha-
tsApp e telefone, para a realização de teleconsulta, garante a oferta de 
ações de modo segura, de forma que não haja descontinuidade e agrava-
mento das condições dos usuários em tratamento. (MEDINA, et al, 2020).
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Assim, este projeto interdisciplinar foi realizado em modalidade 
remota de telemedicina, em meio a desafiadoras experiências pedagó-
gico-assistenciais no contexto da pandemia Sars-Cov-2. 
 
Objetivo

Descrever a experiência de projeto de extensão na atenção e 
cuidado a usuários da Atenção Primária à Saúde e os seus impactos 
na formação profissional, na perspectiva da interprofissionalidade e da 
educação permanente em saúde. 

Relato de Experiência

No âmbito do projeto PET-Saúde Interprofissionalidade do Minis-
tério da Saúde (MS) a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e 
a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizaram atividades nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) da região Norte deste município. O objetivo era 
proporcionar experiências de interprofissionalidade a estudantes sele-
cionados por processo seletivo de diversos cursos da área da saúde da 
UFJF. Acadêmicos e Professores dos cursos de Biologia, Enfermagem, 
Farmácia, Medicina, Nutrição, Odontologia compunham a equipe do PE-
T-Saúde Interprofissionalidade. A intervenção foi realizada, em apoio à 
Estratégia de Saúde da Família (ESF), em uma região do município ex-
posta à vulnerabilidade social. Apresentavam demandas de aprofunda-
mento de discussões em alguns casos, buscando novas soluções para 
ofertar atendimento integral e individualizado a partir do Plano Terapêu-
tico Singular (PTS).

A intervenção em saúde teve como foco principal a mitigação de 
problemáticas levantadas pelos profissionais de saúde dessa UBS. Para 
isso, inicialmente, foi realizado o Planejamento Estratégico Situacional 
(PES), o qual abarca o diagnóstico do território, a identificação e a prio-
rização de problemas. O PES é de suma importância, uma vez que há 
uma melhor organização das atividades a serem propostas e, assim, 
maior efetividade e contribuição aos serviços de saúde, sendo as mes-
mas direcionadas na solução de problemas relevantes à comunidade 
naquele momento.
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Foi utilizado o diagrama de Ishikawa (espinha de peixe) para iden-
tificação do problema principal e suas respectivas causas e consequên-
cias. Para o planejamento de ações, foi necessário realizar o diagnóstico 
do território, o que proporcionou uma visão espacial da comunidade e da 
realidade a ser enfrentada. Para isso, foram realizadas visitas domicilia-
res, aos pacientes que se enquadravam no quadro de sofrimento mental, 
pelos alunos do PET-Saúde Interprofissionalidade, acompanhados pelos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Além disso, os alunos, tutores 
e preceptores, realizaram diversos momentos de conversas e discussão 
acerca dos usuários e suas respectivas demandas, o que corroborou para 
o levantamento de problemas e possíveis ações mitigadoras.

Após reconhecerem o território e construírem a espinha de peixe, 
a equipe PET determinou como problema principal, dentro da gover-
nabilidade, o elevado número de pacientes em sofrimento mental per-
sistente. A partir disso, o plano de ação foi elaborado, visando mitigar, 
através de tratamentos não medicamentosos, o quadro desses usuários 
selecionados pelos profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde 
(UBS). Para tal, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 
tornaram-se melhor escolha. Assim, a equipe foi capacitada por um dos 
preceptores, médico do Centro de Práticas Integrativas e Complementa-
res (CPIC), a conduzirem meditação e automassagem, para que, poste-
riormente, fossem empregadas junto aos pacientes elencados.

Com o advento da pandemia, foi necessário realizar mudanças 
no plano de ação estruturado anteriormente, objetivando a viabilização 
da atuação da equipe no território, de maneira virtual. Para isso, as 
práticas meditativas e de automassagem foram aplicadas à equipe da 
ESF como forma de cuidado, proporcionando momentos de interação 
entre os mesmos. Foram realizadas reuniões semanais nas quais os 
profissionais se reuniram de maneira presencial na UBS e a equipe PET 
conectava-se a eles de maneira virtual e independente, através de reu-
niões no Google Meet. Esses momentos foram de extrema importância 
para o fortalecimento do vínculo entre as equipes, além de proporcionar 
cuidado em períodos de trabalho exaustivo, fisicamente e psicologica-
mente, no enfrentamento da covid-19.

 Como tema central do projeto, foi realizado Curso de Extensão 
em Interprofissionalidade com a equipe de alunos e professores da 
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UFJF, realizando estudos e discussões sobre o tema e as competências 
da interprofissionalidade. Durante este período, ocorreu a sedimentação 
do assunto e implementação dos conhecimentos no campo de prática. 
Com estes conhecimentos, os estudantes realizaram a capacitação se-
manal da equipe da UBS que trabalhava em parceria, expondo os temas 
por meio de aulas expositivas, reflexões e implementação nas ativida-
des diárias de trabalho na Unidade. 

Após o curso de extensão em interprofissionalidade ser concluí-
do, iniciou-se a estruturação de oficinas de educação permanente em 
saúde aos profissionais da UBS. As oficinas contaram com a execução 
de três momentos: cuidado, educação permanente em saúde e discus-
sões. O primeiro momento consistia na prática meditativa e na automas-
sagem, ambas dirigidas por alunos da equipe PET, incluindo música e 
práticas corporais de alongamento. O segundo momento consistia na 
explanação das Competências da Interprofissionalidade. Em cada ofi-
cina foi abordada uma competência, totalizando assim, seis oficinas, 
trazendo a temática para a realidade e dia a dia da equipe, com exem-
plos práticos. Por fim, para direcionar as discussões entre a ESF, eram 
propostas problemáticas relacionando o tema central da saúde mental 
com a competência discutida na oficina do dia. Dessa forma, a equipe 
conseguia dialogar sobre assuntos que, na rotina do trabalho, passavam 
despercebidos e, em conjunto, pensavam em possíveis soluções a se-
rem aplicadas à comunidade com apoio da equipe PET.

Na primeira oficina foi abordado sobre o cuidado centrado no pa-
ciente/família/comunidade, a qual adota o Método Clínico Centrado na 
Pessoa (MCCP) que objetiva a reestruturação do modelo centrado na 
doença, onde o profissional de saúde realizava o atendimento conside-
rando apenas a sintomatologia. Ao contrário do citado anteriormente, o 
MCCP propõe que o atendimento seja efetivado considerando todas as 
dimensões da complexidade do indivíduo, prezando pela integralidade. 
Além disso, o cuidado enfoca na autonomia do paciente, ou seja, o pa-
ciente é protagonista do processo, realiza-se um plano conjunto, sendo 
realista no processo de cuidado. 

A competência central da segunda oficina foi a resolução de con-
flitos, os quais são inerentes à convivência humana, principalmente em 
locais de trabalho, onde o respeito e compreensão são indispensáveis 
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para a manutenção do bom relacionamento. Assim, objetivou-se com 
esta oficina, a importância do diálogo no ambiente laboral, entendendo 
a relevância dos diferentes pontos de vista dos outros profissionais no 
processo de saúde.

A terceira oficina teve como foco a clarificação de papéis, com o 
objetivo de explicitar a importância de cada profissional, conhecendo o 
próprio papel e o papel dos demais profissionais, reconhecendo suas atri-
buições e limitações, proporcionando espaço para que o outro atue. Com 
isso, é possível abordar as necessidades dos pacientes de forma com-
pleta, integrando conhecimentos e experiências no cuidado. Além disso, 
é de suma importância compreender e respeitar o espaço de cada um 
para que, assim, seja possível entender como a equipe atua em conjunto, 
sendo possível explorar as qualidades e aprimorar as dificuldades.

Para prosseguir com as discussões e reflexões, a quarta oficina 
abordou como tema central o trabalho em equipe, sendo possível agre-
gar conhecimentos das oficinas anteriores na construção da explanação 
e entendimento amplo. Sendo assim, o trabalho em equipe perpassa por 
diversas esferas essenciais para a convivência, configurando-se como a 
interação de profissionais com objetivos comuns. Nesse caso, o foco é o 
cuidado do paciente, com a eficácia, eficiência e efetividade da assistên-
cia. Ademais, com o trabalho em equipe, espera-se que a tomada de de-
cisões seja feita em conjunto, havendo responsabilidade compartilhada. 
Para que o trabalho em equipe em saúde seja efetivamente realizado, 
existem cinco componentes norteadores, sendo eles: a comunicação, 
os objetivos comuns, suporte organizacional (colaboração), liderança 
colaborativa e a reflexividade, corresponsabilização e monitoramento 
compartilhado. No trabalho em equipe, busca-se a colaboração ativa, 
onde as equipes de saúde orientam suas ações tendo como foco o pa-
ciente e suas necessidades de saúde. 

A liderança colaborativa também é essencial no trabalho interpro-
fissional, que preza um modelo de liderança onde o líder difere do chefe, 
atuando em conjunto e estando aberto a ouvir ideias dos integrantes da 
equipe, bem como inspirar a motivação, comunicação e reconhecimento 
dos membros. É importante salientar que a liderança independe de car-
gos ocupados, existindo mais de um líder dentro da equipe e sendo uma 
competência adquirida e desenvolvida ao longo do tempo. 
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A comunicação interprofissional foi o último tema abordado, que 
resume e finaliza todos os anteriormente citados e discutidos. Tema que 
contempla a necessidade de em equipe entender o outro, saber ouvir e 
se fazer entender sem que o outro perca a capacidade de se expressar. 
É ser ouvido com suas especificidades de profissão, ser respeitado pelos 
pacientes e profissionais, buscando em conjunto realizar o atendimento 
integral, executando em sequência ações completas. O esperado é que 
ocorra a comunicação assertiva entre as equipes, onde é essencial a 
exposição de ideias e, ao mesmo tempo, abertura para compreender e 
considerar opiniões diferentes, de modo a transmitir a mensagem com 
segurança. Assim, é possível que haja colaboração entre os membros, 
evitando conflitos e falhas na comunicação, o que pode gerar desgaste 
no ambiente de trabalho.

A partir do estudo das competências da interprofissionalidade 
objetivou-se  implementar o PTS em que para cada paciente se realiza 
quatro passos para execução: definição de hipóteses, definição de me-
tas, dividir responsabilidades e reavaliar e a clínica ampliada  em que 
discussões dos casos mais complexos atendidos pela equipe ocorram 
entre os membros da ESF e da equipe multiprofissional. 

Foram selecionados casos pela UBS de pacientes que necessi-
tavam de um PTS e um acompanhamento mais próximo para que hou-
vesse melhora de seu quadro clínico e qualidade de vida. A partir disso, 
a equipe PET se dividiu em duplas, mesclando os cursos dos acadêmi-
cos, interviu por meio escutas ativas em ligações telefônicas ao paciente 
e sua rede de apoio. Semanalmente estes contatos eram discutidos com 
a ESF buscando novas possíveis formas de intervenção e solução para 
o sofrimento do paciente. Eram incluídas medidas de PICS como forma 
de alívio do sofrimento, incluindo familiares na execução das atividades 
e levando a criação de hábitos saudáveis de autocuidado. 

Durante a discussão entre a equipe eram monitoradas as cons-
tantes mudanças dos casos, suas queixas atuais, cuidados realizados 
e as dificuldades encontradas. Cada profissional intervinha com seus 
conhecimentos específicos e como equipe reavaliavam procedimentos 
e redefiniam metas. Nos pacientes utilizamos ferramentas como respi-
ração diafragmática para controle de momentos de crise, conjuntamente 
com a meditação guiada, com foco na respiração para alívio dos sinto-
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mas ansiosos, depressivos, entre outros. Os pacientes eram incentiva-
dos a realizarem todos os dias os exercícios de meditação, respiração 
diafragmática, automassagem propostos pela equipe semanalmente, de 
preferência incluindo seus familiares no cuidado e realizavam conjunta-
mente com a equipe, de forma síncrona, semanalmente. O contato era 
mantido por meio de mensagens caso o paciente tivesse alguma dúvida 
ou dificuldade na execução, além da possibilidade de atendimento pre-
sencial com a equipe da USF. 

Discussões muito ricas foram realizadas em conjunto, trazendo 
inúmeros benefícios para os pacientes selecionados, auxiliando em seu 
cuidado, autonomia e redução do sofrimento. Ao conhecer maneiras de 
se cuidar, aliviar em momentos de crise o paciente se torna mais inde-
pendente e com melhor qualidade de vida. A equipe, com isso, conse-
gue utilizar destas formas de tratamentos com outros pacientes com 
sintomas semelhantes, observando como cada indivíduo lida com seus 
sofrimentos e como reagem às estratégias adotadas. Dúvidas subse-
quentes continuam a ser discutidas de forma matricial em busca de um 
cuidado integral e longitudinal dos pacientes.

Desenvolvimento

Discussão

O trabalho em equipe vem sendo associado à prática colaborati-
va, desde os anos 2000, visto que é preciso que equipes e profissionais 
de um mesmo ou de outro serviço colaborem entre si. O principal local 
de avanço na execução e base do trabalho colaborativo em equipe tem 
sido a Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil.  

A prática colaborativa interprofissional se refere ao trabalho de di-
ferentes grupos de profissionais, não apenas da área de saúde, trazen-
do consigo os impactos positivos do cuidado, ou seja, a situação mais 
ampla de ação intraequipes, interequipes e em rede com a participação 
dos usuários. Este trabalho permite formar o senso de pertencimento à 
equipe, desenvolvendo trabalho conjunto e interdependente para atender 
as necessidades de saúde da população. Os profissionais que compõem 
a equipe conhecem e confiam no trabalho uns dos outros, compartilham 
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conhecimentos e dividem funções. Como no trabalho realizado pela equi-
pe do Projeto de extensão descrita neste trabalho, uma equipe interprofis-
sional conhece o perfil da população adscrita, suas demandas e neces-
sidades, formulam os objetivos, planejam as ações e constroem projetos 
terapêuticos de forma compartilhada, atentando-se para os contextos de 
cada indivíduo, sendo ele social, político ou econômico. O cuidado à saú-
de é algo dinâmico e demanda vigilância frequente de barreiras para a 
execução do mesmo ou novas demandas. A equipe coesa identifica as 
dificuldades, se comunica com a população e realiza atualização do pro-
jeto terapêutico de acordo com as necessidades vigentes. 

Parte determinante da comunicação com a população adscrita 
é a ação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), os quais confi-
guram-se como peças fundamentais para a estruturação de ações em 
saúde, uma vez que são essenciais para a manutenção do vínculo entre 
a UBS e os usuários. Assim, as discussões dos casos abordados duran-
te o projeto tornaram-se mais efetivas com a presença dos ACS, visto 
que estes conhecem de forma mais próxima os pacientes, seu contexto 
familiar e socioeconômico, corroborando para a visão sistemática do 
caso e para o cuidado integral.

No trabalho em equipe e colaboração interprofissional existem 
quatro elementos conceituais. O primeiro refere-se a interação e comu-
nicação entre os membros da equipe, onde é importante a criação de 
um ambiente saudável, permitindo expressar os mais diversos pontos 
de vista, auxiliando na tomada de decisão em conjunto. Também é ne-
cessário que os membros da equipe possuam objetivos em comuns, 
os quais serão norteadores do trabalho e do planejamento de ações do 
cuidado em saúde. Além disso, é indispensável a manutenção da res-
ponsabilidade compartilhada, prezando pelo compromisso e responsa-
bilidade dos profissionais e da equipe, compreendendo o papel de cada 
um no cuidado, suas qualidades e limitações. E, por fim, a promoção 
da inovação no trabalho, a qual é importante para proporcionar espaço 
para que os profissionais de saúde apliquem novas ferramentas e méto-
dos que agregam melhorias ao cuidado.

De acordo com a OMS, “A saúde mental é definida como um es-
tado de bem-estar no qual cada indivíduo realiza seu próprio potencial, 
pode lidar com o estresse normal da vida, pode trabalhar de maneira 
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produtiva e é capaz de contribuir com sua comunidade”. Tendo esse 
conceito em vista, podemos relacionar com o contexto instável da pan-
demia de covid-19, onde é notório que os profissionais da saúde que 
atuam na linha de frente do enfrentamento ao vírus apresentam maiores 
probabilidades de desenvolvimento de sofrimentos mentais. Isso ocorre 
devido a vários motivos, sendo os principais, a sobrecarga de trabalho, 
estresse, exaustão física mental, medo de contrair e transmitir o vírus, 
sentimento de impotência frente a situações de perda de pacientes e fa-
miliares e à falta de recursos para o tratamento. Ademais, durante suas 
jornadas de trabalho, precisam lidar com a falta de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) e também com pressão e alta cobertura da im-
prensa. Tudo isso acarreta na diminuição do tempo disponível para des-
canso e sono dos profissionais, o que gera maior sobrecarga e cansaço 
mental e, consequentemente, estresse crônico e sofrimento psicológico.

A sobrecarga configura-se como um dos principais fatores de im-
pacto na saúde mental destes profissionais, uma vez que muitos deles 
precisaram ser afastados devido a idade e/ou comorbidades que os ex-
punham a maiores riscos de desenvolvimento de sintomas graves. Além 
disso, durante o enfrentamento, muitos profissionais contraíram o vírus 
e precisaram realizar isolamento em suas residências, o que também 
corroborou para a sobrecarga daqueles que permaneceram no serviço. 
Outro fator relevante consiste em que muitos destes profissionais exer-
cem jornadas duplas de trabalho em ambientes distintos, ou seja, po-
dem ser atuantes em UBS, hospitais, Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA), entre outros, de maneira concomitante.

Percebe-se então a necessidade de intervenções de promoção 
da saúde mental para os profissionais de saúde, baseadas em acolhi-
mento do indivíduo e de suas emoções, utilizando a escuta ativa e qua-
lificada para a comunicação terapêutica. Estas intervenções devem ter 
o foco nos pensamentos positivos, enfrentamento e provocar respostas 
adaptativas saudáveis. Com isso, contribui-se para manutenção do pro-
fissional no campo de trabalho, reduz o sofrimento psíquico e estimula 
a priorizar o autocuidado, mesmo diante do acúmulo de atividades pes-
soais e profissionais. Além disso, o uso de artifícios como ligações tele-
fônicas, encontros de forma virtual, manutenção da qualidade do sono 
auxiliam ao equilíbrio emocional e afetivo, diminuindo o sofrimento do 
isolamento causado pela pandemia. 
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A atividade realizada pelo projeto incluiu todos os profissionais 
da Unidade de saúde que, expostos ao risco de sobrecarga e sofrimen-
to mental, são possibilitados a realizar seu autocuidado. A ação é rea-
lizada sem causar estigmatização da procura de ajuda psicológica e/
ou psiquiátrica, algo benéfico para toda a equipe de saúde parceira. A 
equipe de acadêmicos e professores da Universidade organizavam reu-
niões remotas semanais, o que permitia a participação de toda a equipe 
da UBS, com atividades de automassagem, respiração diafragmática e 
meditação utilizando as PICS como medida terapêutica. As PICS são 
ferramentas de ressignificado do processo saúde-doença, promovendo 
saúde e gerando autonomia dos indivíduos, pois atinge âmbito social, 
cultural, emocional e físico pela prática por equipe multiprofissional. 

Por fim, a educação ofertada pelas universidades que possuem 
atividades práticas no contexto da interprofissionalidade contribuem 
para melhorar o acesso universal e a qualidade da atenção à saúde, 
pois preparam os profissionais para trabalharem juntos e ter um olhar 
mais abrangente frente às situações clínicas. Diferente de formações 
sem este perfil, que profissionais são formados separadamente, para no 
futuro trabalharem juntos. Este tipo de formação com prática interprofis-
sional é um desafio atual e deve ser expandido para aperfeiçoamento 
da formação de nossos futuros profissionais. O projeto de extensão re-
latado neste trabalho é um exemplo de prática interprofissional colabo-
rativa durante o processo de graduação de estudantes da Universidade 
Federal de Juiz de fora, em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora. 

Considerações Finais

Com o projeto foi notório a importância das ações exercidas aos 
profissionais de saúde da UBS tendo em vista a sobrecarga atribuída a 
estes no período pandêmico. É sabido que o contexto da pandemia de 
covid-19 afeta a saúde física e compromete também a saúde mental, 
principalmente daqueles atuantes na linha de frente do enfrentamento 
ao vírus. Dessa forma, a realização das práticas meditativas e da auto-
massagem semanais, configurou-se como um momento de cuidado a 
estes profissionais, além de proporcionar momentos de interação, corro-
borando para o fortalecimento do vínculo destes para a prática do cuida-
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do aos outros pacientes. A experiência de interprofissionalidade durante 
a graduação fortalece a formação dos futuros profissionais e auxilia-os 
a trabalhar em equipe. Além disso, o projeto auxiliou a difundir as PICS, 
levar autocuidado aos pacientes e à equipe.
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RESUMO
Introdução: A doença celíaca (DC) é uma enteropatia autoimune crôni-
ca caracterizada pela sensibilidade ao glúten em indivíduos genetica-
mente predispostos. Em adultos, as manifestações costumam ser ex-
tra-intestinais, o que pode dificultar e atrasar o diagnóstico. Objetivo: 
Revisar a respeito das principais manifestações dermatológicas relacio-
nadas à DC, a fim de aprimorar o diagnóstico e a abordagem terapêutica 
de pacientes com essa patologia, garantindo uma melhor qualidade de 
vida ao paciente e à sua família. Metodologia: Esse estudo trata-se 
de uma revisão bibliográfica narrativa, com base na análise de dados 
secundários encontrados na plataforma PubMed, Scielo, Google Aca-
dêmico, nos idiomas português e inglês. Foram encontrados cinco arti-
gos científicos e utilizados cinco deles para a confecção dessa revisão. 
Utilizou-se os descritores “Doença Celíaca”, “Dermatite Herpetiforme” e 
“Dermatopatias”. Por conseguinte, filtrou-se os resultados dos últimos 
18 anos, que focavam em indivíduos com manifestações dermatológicas 
consequentes à hipersensibilidade ao glúten. Revisão de Literatura: 
A ingestão de glúten por pacientes que são hipersensíveis gera uma 
reação inflamatória com consequente atrofia das vilosidades intestinais 
devido a infiltração de linfócitos. Esse quadro gera uma má absorção 
generalizada e pode gerar ainda, acúmulo de substâncias inflamatórias 
na derme por quimiotaxia e ativação de neutrófilos. As manifestações 
dermatológicas mais relacionadas à DC são: dermatite herpetiforme, 
psoríase, dermatite atópica, alopecia areata, líquen plano oral, urticá-
ria, vasculite cutânea, eritema nodoso, estomatite aftosa recorrente e 
rosácea, sendo que a mais frequente é a dermatite herpetiforme. De-
vido à semelhança das lesões de pele com outras patologias cutâneas 
e a esse tema ainda ser pouco conhecido pela comunidade geral, o 
indivíduo não relaciona essas manifestações com sua alimentação e o 
diagnóstico e a conduta adequada acontecem tardiamente. Conclusão: 

mailto:deboravcunha%40hotmail.com?subject=
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Como a DC na comunidade adulta é na maioria das vezes apresenta-
da com manifestações extra-intestinais, é de fundamental importância 
novos estudos e aprimoramento das pesquisas em relação às manifes-
tações consequentes ao consumo de glúten nos indivíduos sensíveis, 
principalmente aos achados dermatológicos. Deve-se ressaltar também 
que o único tratamento é uma dieta totalmente restrita em glúten por 
toda a vida, incluindo cosméticos, medicação e até contato com utensí-
lios de cozinha contendo alimentos com glúten.
Palavras-Chave: Doença Celíaca; Dermatite Herpetiforme; Dermatopatias.

Introdução

A doença celíaca (DC) é uma enteropatia de caráter autoimune 
que provoca a inflamação crônica da mucosa e submucosa do intes-
tino delgado, atrofia das vilosidades intestinais e hiperplasia da cripta 
(COLLIN et al., 2003). É caracterizada por ser multifatorial, fazendo re-
lação com aspectos ambientais, genéticos e imunológicos. Como fa-
tor ambiental, identifica-se a ingestão do glúten, que é uma proteína 
presente em cereais como trigo, centeio, malte ou cevada. A condição 
genética está relacionada às moléculas do complexo maior de histocom-
patibilidade HLA DQ2 (90%) e DQ8 (10%), as quais apresentam múlti-
plos epítopos do glúten aos linfócitos T CD4+ sensíveis. E, como fator 
imunológico, observa-se os auto-antígenos transglutaminase epidérmi-
ca (eTG) predominante no intestino e na pele, e antiglutaminase tecidual 
(TTG) (COUTINHO et al., 2014).

O glúten é composto por prolaminas e gluteninas. A resistência 
desses peptídeos à digestão pelas enzimas gástricas e pancreáticas 
faz com que estes alcancem a lâmina própria do intestino delgado. Em 
pacientes que possuem restrição isso gera mecanismos inflamatórios 
e imunológicos exacerbados. Em suma, após a exposição, a HLA DQ2 
e DQ8 apresentam moléculas do glúten aos linfócitos T CD4+, há uma 
ativação de clones linfocitários que produzem e liberam citocinas pró-in-
flamatórias, as quais estimulam células T citotóxicas, produzem infiltra-
do celular e também metaloproteinases responsáveis por lesar a matriz 
extracelular. A partir disso, desenvolve-se os achados histológicos e sin-
tomatológicos dos pacientes com DC (NOBRE et al., 2007).
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A determinação das regiões com maior quantidade de portado-
res da DC norteia-se a partir da migração de povos ancestrais, visto 
que depende de causas genéticas e ambientais. Sendo assim, é uma 
patologia frequentemente encontrada na Europa, América, norte da Áfri-
ca, sudoeste asiático e Austrália, locais onde há haplótipos envolvidos 
e um consumo elevado do glúten. Além disso, a epidemiologia exposta 
por alguns autores relaciona maior incidência no sexo feminino, porém, 
outros apresentam uma frequência idêntica. A DC pode manifestar-se 
em qualquer idade (NOBRE et al., 2007).

A DC apresenta diversas manifestações clínicas, isso faz com 
que os profissionais atuem com cautela, evitando atrasos no diagnóstico 
e até mesmo o desenvolvimento de complicações, tendo como princi-
pal, o surgimento de neoplasias, especificamente linfomas. Como forma 
típica da doença pode haver sinais e sintomas como esteatorreia, me-
teorismo abdominal e emagrecimento, e, na forma atípica são frequen-
tes náuseas, vômitos, astenia e anorexia. Ademais, existem as formas 
extra-intestinais, ou seja, sinais e sintomas não relacionados ao siste-
ma gastrointestinal que são evidenciados nos pacientes com DC, den-
tre eles, as manifestações cutâneas. Estas podem ser isoladas, como 
por exemplo, estomatite aftosa recorrente, alopécia, psoríase, pioderma 
gangrenoso, urticária, edema angioneurótico hereditário, eritema no-
doso, vitiligo, líquen plano oral, porfiria, eritema migratório necrolítico e 
doença de Behçet, dado que o paciente tem restrição ao consumo do 
glúten, ou, o paciente pode ter a dermatite herpetiforme (DH) (NOBRE 
et al., 2007).

A DH é a doença de pele que mais comumente se expressa em 
pacientes com DC, cerca de 25% (COLLIN; REUNALA, 2003). É possí-
vel observar que há uma relação próxima entre as duas patologias, visto 
que ambas demonstram a intolerância ao glúten, e, 75% dos pacientes 
com DH apresentam atrofia das vilosidades e inflamação da mucosa do 
intestino delgado, assim como ocorre na DC (HOLANDA et al., 2021). 

Objetivo

O objetivo do presente estudo é avaliar sobre as principais mani-
festações dermatológicas relacionadas a DC. Com a finalidade de ela-
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borar um melhor diagnóstico precoce e tratamento efetivo em pacientes 
com essa doença, para que dessa maneira possa se garantir uma qua-
lidade de vida digna ao paciente e a família.

Metodologia

Esse estudo consiste em uma revisão sistemática da literatura, 
que utilizou como base dados secundários encontrados na PubMed, 
Scielo e Google Acadêmico. Para isto, foram utilizados os descritores 
“Doença Celíaca”, “Dermatite Herpetiforme” e “Dermatopatias”. Dentre 
os artigos encontrados, cinco foram escolhidos, em inglês e português, 
com publicação datada entre os anos de 2003 e 2021, os quais eviden-
ciaram indivíduos com manifestações cutâneas decorrentes da doença 
celíaca.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

 Apesar de a DC afetar diretamente o aparelho intestinal, manifes-
tações de sintomas gastrointestinais são pouco comuns, não percebidas 
pela maioria dos pacientes adultos. Em contrapartida, há uma série de 
manifestações extra-intestinais relacionadas com a doença celíaca, com 
destaque para as cutâneas que podem, inclusive, nortear o rastreio da DC 
para auxílio diagnóstico, sendo a dermatite herpetiforme (DH) a mais co-
mum. Além disso, pacientes que apresentam a doença celíaca (DC) estão 
mais suscetíveis a apresentarem doenças da tireóide, diabetes mellitus 
tipo I e diversos acometimentos na pele (RODRIGO et al., 2018).

 Como possível explicação para as respostas imunológicas de-
sencadeadas pela DC, está a elevação da permeabilidade do trato intes-
tinal relacionado à toxicidade direta da gliadina na superfície do epitélio 
intestinal. Desse modo, corrobora para passagem de peptídeos como o 
glúten para a corrente sanguínea, o que desencadeia processos infla-
matórios variados (RODRIGO et al., 2018).

 O Glúten é formado por uma mistura de várias proteínas rela-
cionadas, mas distintas, principalmente gliadina e glutenina. A gliadina 
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é uma fração proteica monomérica tóxica presente principalmente no 
trigo, que determina a viscosidade na rede do glúten. Alguns peptídeos 
e sequências de aminoácidos dessa molécula podem provocar lesão 
intestinal. Em doentes celíacos não tratados, a mucosa do intestino del-
gado é extensivamente infiltrada por plasmócitos. Estes, predominan-
temente do tipo IgA, IgG e IgM, produzem anticorpos contra a gliadina, 
que atravessam a mucosa pelo aumento da permeabilidade intestinal 
(CASTRO et al., 2014).

1. Fisiopatologia da Dermatite Herpetiforme

A dermatite herpetiforme, também conhecida como doença de 
Duhring-Brocq, é uma manifestação cutânea benigna, crônica e infla-
matória, com lesões dispostas de forma herpetiforme. Caracteriza-se 
por lesões simétricas, pruriginosas e generalizadas, comumente mani-
festadas em superfícies extensoras, tal como joelho e cotovelo, embora 
possa acometer outras regiões (CASTRO et al., 2014).

A prevalência da doença pode variar conforme o consumo de 
trigo e alimentos que possuem glúten, dessa forma, observa-se maior 
incidência da DH em brancos, quando comparada a negros e asiáticos, 
uma vez que há maior consumo na Europa e EUA, em detrimento da 
África, por exemplo (REUNALA et al., 2015).

Essa patologia é rara na infância e acomete principalmente adul-
tos na faixa de idade de 40 a 50 anos, em uma proporção de 2:1 entre 
homens e mulheres, observada em estudos na Europa e América do 
Norte (REUNALA et al., 2018).

A formação de placas descamativas e pruriginosas na pele é 
uma característica marcante da dermatite herpetiforme e a manifesta-
ção e erupção das lesões bolhosas podem variar de acordo com cada 
indivíduo. Acredita-se que as lesões cutâneas se formam mediante o 
acúmulo na derme de imunocomplexos circulantes, o que gera uma qui-
miotaxia e ativação de neutrófilos (BONCIOLINI et al., 2018). 

Quanto à sua origem, há o aspecto multifatorial, o qual inclui fato-
res genéticos, imunológicos e ambientais. Sob tal óptica, geneticamente 
observa-se a predisposição relacionada aos alelos HLA DQ2 (90%) e 
DQ8 (10%), sendo o HLA DQ2 fortemente associado ao compartilha-
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mento de componentes genéticos entre a DC e a DH.  O fator ambiental, 
por sua vez, envolve a exposição ao glúten (HERVONEN et al, 2016). 
Por fim, do ponto de vista imunológico, destaca-se a relação da DH com 
a antiglutaminase tecidual (TTG) e o auto-antígeno transglutaminase 
epidérmica (eTG) (COUTINHO et al., 2014). 

A prevalência de HLA DQ2 e DQ8 é a mesma em DC e DH, 
o que comprova a DH ser uma manifestação dermatológica da DC. A 
maioria dos pacientes (90%) expressa HLA DQ2 e o restante expressa 
DQ8, sendo que a ausência dos dois tipos é extremamente rara (KOT-
ZE, 2013).

A transglutaminase tecidual (TG2) é o alvo antigênico dos depó-
sitos de IgA na mucosa intestinal na DC. Já na HD, a transglutaminase 
epidérmica (TG3) é o alvo da deposição de IgA na pele. Os autoanticor-
pos contra TG2 no intestino reagem com TG3, formando imunocomple-
xos, os quais desencadeiam um processo inflamatório com quimiotaxia 
de neutrófilos, por meio da deposição nas papilas dérmicas. (VALE et 
al., 2019).

Apenas na década de 1960 foi relatada a relação entre a doença 
celíaca e a dermatite herpetiforme, por Mards et al., Fry et al. e Suhster 
et al. (CLARINDO et al.,2014). Desde então, foram observadas várias 
evidências da interação entre as duas patologias. Sabe-se que a der-
matite herpetiforme, a qual está associada à sensibilidade ao glúten, 
é uma manifestação extra-intestinal dermatológica da doença celíaca 
(SGNAOLIN et al., 2014). Assim, ambas são mediadas imunologicamen-
te por anticorpos IgA, apresentam intolerância ao glúten e evoluem po-
sitivamente em resposta a uma dieta sem glúten. (COSTIN et al., 2019). 
Além disso, todos os pacientes com DH apresentam lesão consistente 
com DC ou ao menos algum grau de inflamação da mucosa intestinal 
(COLLIN et al., 2003).

2. Diagnóstico 

Em razão da possível semelhança entre as lesões da DH e ou-
tras patologias cutâneas, é imprescindível a investigação detalhada, de 
modo a realizar um diagnóstico correto e precoce, para que sejam evi-
tadas complicações e, assim, seja realizado o tratamento correto (FA-
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RINHA et al., 2018). O diagnóstico, por sua vez, segundo Kotze (2013), 
exige abordagem complexa clínica, histológica e imunológica. 

O diagnóstico da DH é feito a partir de exames de imunoflores-
cência direta, análise histológica cutânea e sorologia, juntamente com a 
clínica. Por meio da análise histológica é possível observar vesículas ou 
bolhas na junção dermoepidérmica, associada a depósitos de neutró-
filos e eosinófilos nas zonas papilares. A imunoflorescência direta, por 
sua vez, é o padrão ouro para diagnóstico da DH, na qual observa-se o 
depósito granular patognomônico de IgA nas papilas dérmicas. Por fim, 
é utilizada a sorologia, que permite a quantificação de anticorpos pre-
sentes na DC e DH, antitransglutaminase (tTGA) e antiendomísio (EMA) 
da classe IgA. (SGNAOLIN et al., 2014). Além de orientar o diagnóstico, 
a sorologia também é quesito para monitorar a resposta terapêutica, 
pois a ausência de tTGA e EMA indicam a ausência da patologia, o que 
referência a finalização do tratamento (FARINHA et al., 2018).

3. Tratamento

A adoção de uma dieta sem glúten é essencial para o tratamento 
satisfatório da DH, a fim de controlar as manifestações dermatológicas e 
possíveis sintomas gastrointestinais, os quais apresentam melhora sig-
nificativamente mais rápida em relação aos cutâneos, haja vista que os 
depósitos de IgA na junção dermoepidérmica podem demorar anos para 
serem eliminados integralmente. Ademais, a reintrodução do glúten na 
dieta pode ocasionar piora do quadro clínico pelo surgimento de novos 
depósitos de IgA. Essa dieta consiste na restrição de derivados do trigo, 
cevada, centeio e malte, além de alimentos que possam estar contami-
nados com glúten (CLARINDO et al., 2014). 

Ainda que a dieta livre de glúten seja eficaz no tratamento da DH, 
é necessário um longo tempo em prática para que sejam observadas 
melhoras dermatológicas significativas, portanto, frequentemente é as-
sociado o uso de medicamentos ao tratamento. Sob esse viés, a dapso-
na atua na melhora rápida das lesões cutâneas e do prurido, por meio 
da inibição quimiotática de neutrófilos e da liberação de leucotrienos e 
prostaglandinas, o que reduz o dano tecidual mediado por neutrófilos e 
eosinófilos (CLARINDO et al., 2014).
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Todavia, a adoção de uma dieta rígida ainda corresponde a um 
desafio no que tange à adesão do paciente, haja vista a ausência de 
sintomas gastrointestinais na maioria dos casos, bem como a fácil reso-
lução das lesões dermatológicas pelos medicamentos. Ademais, a dieta 
livre de glúten envolve maior custo financeiro e limitações sociais. Nesse 
sentido, o acompanhamento nutricional e a participação em grupos de 
apoio caracterizam-se como possível solução para aumentar a adesão 
do paciente à dieta. (VALE et al., 2019).

4. Outras Manifestações Cutâneas Associadas à DC

Além da principal manifestação cutânea relacionada com a doen-
ça celíaca ser a dermatite herpetiforme, existe a ocorrência de algumas 
outras enfermidades de pele que podem acometer pacientes com DC. 
Dentre elas estão: a psoríase, dermatite atópica, alopecia areata, líquen 
plano oral, urticária, vasculite cutânea, eritema nodoso, estomatite afto-
sa recorrente e rosácea. Serão relatadas brevemente as outras mani-
festações cutâneas nas quais o paciente pode ou não vir a apresentar 
sintomas. A psoríase é um aparecimento cutâneo inflamatório, de teor 
crônico e autoimune. O primeiro caso relatado da associação entre a pso-
ríase e a doença celíaca ocorreu em 1971. Estudos recentes demonstra-
ram que pacientes com psoríase apresentam risco de 2,2 vezes maior 
de apresentarem o diagnóstico de DC (COLLIN et al., 2003). Assim, é 
importante manter o monitoramento dos enfermos com a presença de 
algum dos sintomas para um possível diagnóstico da doença celíaca em 
casos de o único sintoma vir a ser a psoríase. Ademais, a psoríase não 
apresenta exame laboratorial específico para a confirmação da doença, 
sendo assim, o diagnóstico se dá clinicamente pelos principais sintomas 
da dermatose: a estratificação das escamas, conhecido como sinal de 
vela e a presença de pontos de sangramentos ao se remover a escama, 
conhecido como sinal de Auspitz (ROMITI et al., 2009).

A dermatite atópica é uma doença cutânea crônica, apresenta-se 
com maior incidência na infância. Sua associação com a DC foi feita a 
partir de estudos os quais mostraram um aumento de risco de quatro 
vezes de crianças com dermatite atópica apresentarem doença celía-
ca. (ABENAVOLI et al., 2019). O diagnóstico se dá mediante o quadro 
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clínico, com o principal sintoma sendo o prurido. Associa-se também a 
anamnese completa do paciente e os sinais encontrados no exame físi-
co para conseguir o diagnóstico da DA (ANTUNES et al., 2017).

A alopecia areata (AA) é uma patologia autoimune, em que o 
principal sintoma é a queda não cicatricial, ou seja, sem dano ao folí-
culo piloso. Ela apresenta uma extensa poligenia e estudos relaciona-
dos a sua patologia e da DC não se mostraram conclusivos, apesar do 
tratamento da doença celíaca ocasionar melhora de casos de alopecia 
(ABENAVOLI et al., 2019). O diagnóstico da AA consiste principalmente 
na realização do exame tricológico, com foco no teste de tração suave e 
a dermatoscopia capilar (SILVA et al., 2011).

Doentes acometidos pela doença celíaca também apresentaram 
manifestações na cavidade oral, como defeito na esmaltação dentária, 
sendo os sintomas de glossite atrófica e queilite angular com maior inci-
dência em pacientes com DC. Outra manifestação oral também relatada 
com associação a DC foi o líquen plano oral, classificado como uma 
inflamação crônica na mucosa oral e que pode se estender para gengiva 
e língua. Nesse contexto, essas variadas patologias da cavidade oral 
podem ser utilizadas como um indício para detectar formas silenciosas 
e atípicas da doença celíaca (RODRIGO et al., 2018).

A urticária é uma manifestação cutânea que resulta em pápulas 
pruriginosas. A sua correlação com a doença celíaca foi comprovada 
por meio de testes e com isso foi possível confirmar a relação de ambas 
as enfermidades com a associação genética do alelo antígeno leucoci-
tário humano HLA DQ8, presente em ambas as patologias. A vasculite 
cutânea pode ser também denominada como vasculite hipersensível. É 
caracterizada pela inflamação das paredes das vênulas pós-capilares. 
Apesar de não existirem amplas pesquisas e relatórios da sua associa-
ção com a doença celíaca, a correlação delas pode estar presente pelo 
aumento da permeabilidade intestinal e fatores imunológicos. (RODRI-
GO et al., 2018). O diagnóstico da urticária é feito a partir da junção da 
anamnese completa, realização de hemograma com a análise do VHS 
que se mostra com elevação em quadro da doença sistêmica (CRIADO 
et al., 2005).

O eritema nodoso é a expressão mais comum da paniculite, 
apresenta como sintomas cutâneos a existência de nódulos subcutâ-
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neos localizados nas regiões pré- tibiais bilaterais, com maior incidência 
em pessoas jovens do sexo feminino. A associação do eritema nodoso 
com a doença celíaca é comum, sendo necessário o rastreamento dos 
enfermos para possível diagnóstico de DC subjacente (ABENAVOLI et 
al., 2019).

A rosácea é classificada como uma doença inflamatória, com 
presença recorrente de eritema centrofacial. Por apresentar um loci gê-
nico de risco para doenças autoimunes, foi possível comprovar median-
te estudos uma maior incidência de doença celíaca em mulheres com 
rosácea. (ABENAVOLI et al., 2019). O diagnóstico consiste da existência 
do quadro clínico com sintomas específicos, sendo eles o eritema facial 
transitório ou permanente, a presença de lesões inflamatórias, sendo 
fundamental o eritema persistente na região central da face por um pe-
ríodo mínimo de três meses (FONSECA et al., 2011).

Considerações Finais

Logo, a principal manifestação dermatológica na doença celíaca é 
a dermatite herpetiforme que se caracteriza por erupções cutâneas, erite-
mo-descamativas, pruriginosas e presente principalmente em cotovelos 
e joelhos. Além disso, também existem outras manifestações cutâneas, 
como: rosácea, eritema nodoso, urticária, alopecia areata, dermatite ató-
pica e psoríase. É importante ressaltar que o único tratamento para essa 
doença é através da suspensão do glúten da dieta para alívio dos sinto-
mas e proteção contra possíveis complicações dessa doença. O uso do 
medicamento dapsona é a droga de primeira escolha para o tratamento 
da DH, já que alivia o prurido e as lesões cutâneas e em casos mais gra-
ves é necessário que o indivíduo evite até mesmo o contato com esses 
tipos de alimentos que possuem o composto causador da patologia.

É de fundamental importância que os estudos na DC focados 
nos achados dermatológicos se ampliem, visto que ainda nem todos os 
processos estão elucidados. Também é imprescindível que o  diagnós-
tico seja feito de forma precoce para que se garanta uma melhor quali-
dade de vida ao indivíduo doente, evitando que o paciente evolua com 
osteoporose, diarreia intensa, emagrecimento, acidose, hipocalcemia e 
hipoproteinemia.
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RESUMO
Introdução: O desenvolvimento da medicina associado ao desenvol-
vimento tecnológico é evidente e a área cirúrgica é uma das grandes 
beneficiadas. As cirurgias são realizadas desde o período mesolítico, 
entretanto, com o decorrer dos anos, os procedimentos que visavam 
os mesmos objetivos ganharam novas ferramentas para serem realiza-
dos. Dentre tantos, enfatizamos como evoluções marcantes os bisturis 
eletrônicos, a circulação extracorpórea, cirurgias fetais, cirurgias mini-
mamente invasivas, cirurgias cerebrais não invasivas, realidade aumen-
tada, a telecirurgia e a bioimpressão. Objetivos: Objetiva-se elencar 
inovações que merecem destaque durante o desenvolvimento da medi-
cina, a fim de ressaltar suas contribuições. Metodologia: Para a revisão 
bibliográfica, utilizou-se bancos de dados PubMed, Scielo, Google Aca-
dêmico, Strattner, Revista SOBECC, Revista Brasileira de Ginecologia 
e Obstetrícia, Revista Científica da Academia Brasileira de Direito Civil 
e Revista de Medicina com artigos atualizados e relevantes, em inglês, 
português e espanhol. Revisão de literatura: O desenvolvimento das 
tecnologias no âmbito da medicina nos possibilitaram atendimento mais 
personalizado, assertivo e rápido. Assim, é válido ressaltar inovações 
que podem ser consideradas marcos nesse desenvolvimento. O bistu-
ri elétrico tem importância considerável na redução das hemorragias. 
A circulação extracorpórea e a hipotermia induzida, aliadas, permitem 
a parada do coração durante um período de tempo para a realização 
de cirurgias minuciosas sem a ocorrência de danos neurológicos, por 
exemplo. As cirurgias fetais são de suma importância para correção de 
malformações durante o período embrionário e o desenvolvimento das 
mesmas deve ser ressaltado, uma vez que cirurgias minimamente inva-
sivas usando fetoscopio, por exemplo, permitem uma menor incisão na 
paciente e reduz riscos de complicações. Ademais, na abordagem de 
cirurgias minimamente invasivas ressaltamos o uso de videolaparosco-
pias e cirurgias endovasculares que, dentre várias outras, já podem ser 
realizadas roboticamente, o que permite uma precisão maior a partir da 
redução de tremores e do cansaço do profissional. A cirurgia cerebral 
não invasiva é a inovação de usar ondas sonoras sem a necessidade 
de anestesia geral, internações longas e incisões significativas. A reali-
dade aumentada vem para unir o mundo físico com os objetos virtuais 
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desenvolvidos pela tecnologia promovendo desde o treinamento de es-
tudantes até simulações de cirurgias inovadoras. A telecirurgia surge 
com o aperfeiçoamento das transmissões via internet, que possibilitam 
a comunicação instantânea. A bioimpressão traz os materiais biológicos 
como aliados na criação de protótipos que serão usados em cirurgias 
diversas em órgãos complexos como coração, pulmão, fígado e rins. Por 
fim, ressalta-se que todas essas tecnologias são de suma importância 
na evolução da saúde e as melhorias na área cirúrgica são inegáveis e 
imprescindíveis para trazer cada vez mais qualidade e precisão aos pro-
cedimentos. Conclusão: Conclui-se que a medicina é foco de estudo 
e desenvolvimento tecnológico por consequência da sua importância, 
ademais, os avanços conquistados até o presente momento são respon-
sáveis pela vida de muitas pessoas. Por fim, enfatiza-se que o desenvol-
vimento tecnológico é mutável e está em constante evolução, uma vez 
que a saúde necessita cada vez mais de inovações. 
Palavras-chave: cirurgias, avanço, tecnologia, melhorias.

Introdução

A medicina surgiu junto com a humanidade, ela é fruto da ne-
cessidade que o homem tem de amenizar seus males, por isso, é de se 
esperar que o seu progresso tenha sido um dos principais alvos do de-
senvolvimento tecnológico, e na área cirúrgica isso é bastante notório. 
(DOS SANTOS CASTRO et al,2010)

Com efeito, procedimentos que lembram as cirurgias atuais po-
dem ser vistos desde o período mesolítico, com a trepanação. Ao longo 
do tempo, os conhecimentos sobre doenças, a anatomia do corpo hu-
mano, as práticas cirúrgicas e as ferramentas utilizadas para tal foram 
se desenvolvendo, se tornando cada vez mais eficazes. (DOS SANTOS 
CASTRO et al,2010). Diante disso, é importante pontuar algumas evo-
luções que marcaram a área médica e algumas que ainda estão em 
pesquisa, mas prometem ser renovadoras.

Primeiramente, tem-se os bisturis eletrônicos, que são ferramen-
tas que conseguem realizar um corte e ao mesmo tempo a coagulação 
dos tecidos, foram inventados com o intuito de controlar hemorragia no 
transoperatório.  (OLÍMPIO el al, 2016). Ressalta-se, ainda, a circulação 
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extracorpórea (CEC), invenção de suma importância que permitiu a rea-
lização de cirurgias minuciosas com o coração parado, através da ajuda 
de aparelhos que simulam a circulação coração-pulmão. Além disso, a 
hipotermia induzida permite uma utilização da CEC por um maior tempo. 
(DE CASTRO CARNEIRO, 2021)

Ademais, pode-se citar as cirurgias fetais que foram revolucioná-
rias, permitindo que malformações que não poderiam esperar o parto 
fossem corrigidas de forma segura e mais eficaz. Para tanto, tecnolo-
gias como fetoscópio possibilitam uma intervenção mais segura e me-
nos invasiva. (PEDREIRA, 2016)

De certo, as cirurgias minimamente invasivas têm benefícios que 
vão da estética à diminuição de infecção, por isso tecnologias voltadas 
para esse procedimento são tão importantes. Dentre essas tecnologias 
pode-se citar a videolaparoscopia, que são cirurgias feitas com o auxílio 
de endocâmeras, as cirurgias endovasculares, que são cirurgias realiza-
das através de vias vasculares, cirurgias cerebrais realizadas a partir de 
ondas sonoras e cirurgias auxiliadas por realidade aumentada. 

Destaca-se que uma das mais novas e inovadoras tecnologias 
é a telecirurgia que a partir da robótica permite ao médico realizar uma 
cirurgia mesmo estando distante geograficamente. (NETO et al, 2019). 
Por fim, ressalta-se, ainda, que a bioimpressão é uma tecnologia em es-
tudo que promete ser bastante promissora, consiste no uso de material 
biológico para a produção de órgãos e tecidos. (OLIVEIRA et al, 2017)

Logo, é evidente que esses avanços possibilitaram que muitas 
vidas fossem salvas ou melhoradas, entretanto, ainda não é o bastante, 
doenças graves como câncer e infecção por HIV continuam assombran-
do a humanidade. Por isso, é importante que as invenções já realizadas 
continuem evoluindo, e, principalmente, que novas tecnologias sejam 
estudadas.

Objetivos

Desde o advento das cirurgias no meio médico, a cada ano no-
vas técnicas e artifícios vêm sendo criados e desenvolvidos a fim de 
melhorar o cuidado ao paciente. A criação do bisturi elétrico, cirurgias 
fetais, cirurgias minimamente invasivas, cirurgia cerebral não-invasiva, 
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realidade aumentada, entre diversas outras poderiam ser mencionadas. 
Por se tratar de um tema muito diversificado, este trabalho objetiva rea-
lizar uma revisão de literatura acerca das inovações desenvolvidas na 
área médica, desenvolvidas a fim de instigar o aperfeiçoamento destas 
e demonstrar suas devidas contribuições.

Metodologia

Para a execução desta revisão bibliográfica foram utilizados ban-
cos de dados PubMed, Scielo, Google Acadêmico, Strattner, Revista 
SOBECC, Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Revista Cien-
tífica da Academia Brasileira de Direito Civil e Revista de Medicina. Os 
artigos escolhidos para compor as referências bibliográficas deste docu-
mento, foram selecionados baseados na relevância para o tema, utilizan-
do como critério de exclusão, artigos publicados antes de 2000. Para a 
pesquisa em questão, adotou-se como critérios de inclusão, artigos em 
português, inglês e espanhol. Para tal, foram usados descritores como 
cirurgias, avanço, tecnologia, melhorias, funcionamento, aplicação.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

Desde os primórdios até os dias atuais, a maneira com que evo-
luímos dependeu diretamente da sede e conquista de conhecimento. Na 
área médica, é inegável os avanços obtidos nos tratamentos dos pacientes, 
possibilitando atendimentos mais personalizados, assertivos e rápidos. 

Mesmo assim, as contribuições médicas já realizadas ainda não 
são suficientes. Como é possível notar no caso do câncer, nas estima-
tivas de 2018, cerca de 18 milhões de casos novos apareceram, e 9,6 
milhões de pessoas chegaram a óbito. Outro exemplo é o HIV, uma 
infecção viral com tratamento disponível chamado terapia antirretroviral 
(TARV) mas ainda permanece sem cura. Dito isto, é importante relem-
brar alguns marcos que foram obtidos com o tempo e demonstrar al-
gumas linhas de pesquisa que estão começando a sair do mundo das 
ideias.  (SCHILITHZ et al, 2019) (KALLÁS et al, 2016)
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1. Bisturi Elétrico

Criado em 1920, sua elaboração foi designada para a hemosta-
sia e dissecação. Seu princípio parte de uma radiofrequência que passa 
pelo corpo produzindo eletrodissecação e eletrocoagulação, reduzindo 
consideravelmente as hemorragias quando comparado ao bisturi nor-
mal. (OLÍMPIO et al, 2016)

No princípio da sua criação, eles continham um sistema de re-
torno chamado placa neutra, onde a corrente elétrica é removida para 
fora do equipamento. Atualmente, com o desenvolvimento tecnológico, 
este sistema foi trocado por uma monitorização do eletrodo de retorno, 
no qual a corrente elétrica retorna para um gerador. Desta forma, caso a 
placa se desconecte durante o uso, o gerador deixa de enviar a corren-
te, diminuindo assim possíveis queimaduras na pele do paciente.

2. Circulação Extracorpórea (CEC) e Hipotermia Induzida

A primeira aparição da CEC foi marcada em 1953 com o uso 
do primeiro sistema coração-pulmão artificial. Seu intuito é permitir que 
cirurgias mais minuciosas possam ser realizadas com a parada do cora-
ção. Dois aparelhos principais ficam interligados em um circuito fechado 
junto ao paciente desempenhando as 2 funções principais cada um, o 
bombeamento cardíaco é desempenhado pelo rolete arterial, impulsio-
nando a circulação sanguínea, enquanto que a oxigenação é realizada 
por um oxigenador de membrana. (PEREIRA, 2013)

Junto a CEC, o uso de hipotermia induzida consiste em diminuir 
a temperatura do paciente entre 32 e 35 graus, gerando uma menor 
frequência cardíaca, melhora na perfusão miocárdica e redução da ne-
cessidade de oxigênio tecidual, protegendo assim os órgãos vitais como 
cérebro, coração e rins. Ela é utilizada para aumentar o tempo de CEC 
sem haver, principalmente, danos neurológicos. Isto se deve ao metabo-
lismo celular ficar diminuto e concomitantemente a preservação celular 
se eleva. No entanto, alguns detalhes devem ser bem analisados, como 
por exemplo o Ph que se torna mais ácido devido à maior solubilidade de 
dióxido de carbono, dentre outras variações. (DE CASTRO CARNEIRO, 
2021)
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3. Cirurgias Fetais

O início do seu desenvolvimento se deu em 1980 por Michael 
Harrison, e desde então vem sendo apurada. Com isto, malformações 
fetais como meningomielocele, malformação adenomatóide cística con-
gênita (MACC), compressão cardíaca, teratoma sacrococcígeo (TSC), 
sangramentos tumorais, transfusão feto-fetal em gêmeos monozigóti-
cos, hérnia diafragmática congênita e várias outras complicações que 
esperar o nascimento para uma correção é muito arriscado, tem sido be-
neficiado com este tipo de procedimento. (SBRAGIA, 2010), (PEDREI-
RA, 2016), (DA ROCHA et al, 2018)

Tal cirurgia pode ser aberta, onde normalmente a musculatura 
abdominal é seccionada para que o útero seja extraído da cavidade ab-
dominal. Isto acaba gerando possíveis complicações tanto para a gesta-
ção em que foi feita quanto para as futuras devido a zona de fragilidade 
gerada. Mesmo assim, ela ainda é utilizada para tratamentos como me-
ningomielocele. (PEDREIRA, 2016)

Devido a esta fragilidade tecidual, foi criado com um método mi-
nimamente invasivo onde é utilizado técnicas similares à de uma video-
laparoscopia onde é utilizado um fetoscópio. Com isto, a menor incisão 
gerada promete menores complicações. (SBRAGIA, 2010)

4. Cirurgias Minimamente Invasivas 

Englobando várias áreas, quanto menor for a porta de entrada, 
melhor. Esta modalidade reflete em vários benefícios, tanto estéticos 
quanto relacionados ao pós-operatório, como a dor e inflamação, que 
diminuem devido a menor área afetada durante o procedimento.

Para se chegar nestes resultados, não se deve somente diminuir 
a incisão, mas também é necessário avanço tanto nas técnicas utiliza-
das quanto nos instrumentos. Bons exemplos são as videolaparosco-
pias, cirurgias endovasculares, e as várias outras que são realizadas 
roboticamente. (MARIANII et al, 2014) 

Discorrendo mais sobre as videolaparoscopias, elas foram de-
senvolvidas em 1901 por Georg Kelling, ao utilizar um cistoscópio em 
um cão e conseguir um acesso a cavidade peritoneal, contudo a ilumi-
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nação era muito arcaica, fazendo utilização de mecanismos de reflexão 
da luz solar ou lamparinas. Já a primeira humana foi realizada por Jaco-
beus para investigação de uma ascite (acúmulo de líquido na cavidade 
retroperitoneal). (DUARTE et al, 2001)

Com o decorrer do tempo, novas tecnologias foram associadas 
ao modelo atual. Agora o aparelho de laparoscopia contém uma ótica, 
micro câmera, fonte de luz (com xenônio por exemplo), monitor de alta 
resolução, insuflador eletrônico e equipamentos de vídeo documenta-
ção, fora os outros instrumentais utilizados como o já mencionado bisturi 
elétrico, o bisturi harmônico e o ligasure. (DUARTE et al, 2001)

As cirurgias ditas endovasculares, como o próprio nome diz, são 
cirurgias feitas pelas vias vasculares. Sua utilidade é ampla, sendo um 
dos seus exemplos os tratamentos em casos de aneurismas, permitindo 
uma rápida recuperação do paciente devido a baixa agressividade. No 
entanto, deve-se fazer um minucioso estudo anatômico, pois em caso 
de complicações, o procedimento eletivo pode se tornar de urgência. 
(BERNARDES et al, 2009)

Por fim, sobre as cirurgias feitas por robôs são procedimentos 
que seguem a mesma linha da cirurgia laparoscópica, com a diferença 
de ser realizada por braços mecânicos controlados pelo cirurgião. Sua 
notável melhora é a precisão em que é possível alcançar utilizando-o, 
aumentando a mobilidade dos movimentos, diminuindo os tremores e o 
cansaço do profissional. (MADUREIRA, 2015). Atualmente o Da Vinci é 
um dos exemplos mais notáveis, sendo dividido em várias partes.

Logo, fazendo uma analogia prática, seria como se o carro do 
paciente fosse a parte em que contém os braços robóticos. O console 
do cirurgião é onde os comandos serão feitos, contendo o console em 
que controla os braços robóticos junto a uma visão 3d da cirurgia. Por 
fim tem-se o carro de visão que faz a comunicação entre o carro do pa-
ciente e o console do cirurgião. Este equipamento pode realizar cirurgias 
de ginecologia, urologia, geral, cabeça e pescoço, bariátrica, colorretal e 
torácica, e oferecendo sistemas como filtro de tremores já mencionado, 
sensor de presença do operador para impedir movimentos sem que o 
cirurgião esteja visualizando, e um controle de força para manter a inte-
gridade dos tecidos. (STRATTNER, 2021)

No entanto, é de suma importância ter consciência dos limites 
ainda empregados. Nos Estados Unidos de 2000 a 2013, 10.624 casos 
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de adventos com o sistema Da Vinci foram relatados e protocolados. 
Dentre o total, cerca de 144 deles foram de mortes, 1.391 se refere a 
lesões em pacientes e 8.061 são casos de mau funcionamento do equi-
pamento. (NETO et al, 2019)

5. Cirurgia Cerebral Não-Invasiva

Esta diz respeito da utilização de ondas sonoras direcionadas 
por ultrassom focalizado junto a uma ressonância magnética, que ao 
se convergir no ponto desejado, há um aumento da temperatura e ge-
rando cortes intracranianos precisos sem uma incisão para entrada ne-
cessariamente. Ele é utilizado para tratamentos como tremor essencial, 
parkinson com tremor dominante.

Por se tratar de um procedimento sem craniotomia ou implantes, 
não há necessidade de anestesia geral e apresenta uma hospitalização 
mínima. Com isto, a melhora dos tremores se demonstra imediata, me-
lhorando assim a qualidade de vida. Mesmo que os resultados atuais se-
jam promissores, ainda se faz necessário mais dados e estudos acerca 
do assunto. (WJ et al, 2021)

6. Realidade Aumentada - RA

A RA se trata de um mecanismo de unir o mundo físico com obje-
tos virtuais criados por computadores. Desta maneira, o usuário poderá 
interagir de forma integrativa e o mais natural possível com o mundo real 
e o virtual com o uso das mãos e/ou corpo (forma direta) ou com algum 
dispositivo de interação (forma indireta). (TORI et al, 2020)

Desta forma, o seu uso vem cada vez mais ganhando espaço em 
várias áreas do conhecimento, e a medicina não fica de fora. Ela pode 
ser utilizada tanto na educação como treinamento, sendo aplicada no 
uso de cadáveres virtuais para estudo de anatomia e treino cirúrgico 
com a possibilidade de treinar ou simular alguma situação, e até mesmo 
em cirurgias minimamente invasivas. (TORI et al, 2020)
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7. Telecirurgia 

Com a introdução do Da Vinci nas cirurgias, novas portas se abri-
ram como a telecirurgia. A principal diferença entre as cirurgias reali-
zadas roboticamente e a telecirurgia é a distância geográfica, onde a 
internet é a responsável de fazer tal comunicação. (ZHANG et al, 2018)

Em 2001, a primeira telecirurgia transatlântica ocorreu, realizada 
pelo cirurgião que estava em Nova York e o paciente em Strasbourg. Por 
mais que tenham obtido sucesso, o sistema utilizado para comunicação 
é muito caro, tem uma longa latência e não há garantias na confiança da 
internet pública. (ZHANG et al, 2018)

Para ser realizada, é preciso 2 tipos de comunicação principal, 
a chamada Forward Link que é responsável por enviar os comandos 
do cirurgião como os comandos e o áudio, e a Feedback Link que é 
responsável por levar as informações do paciente como áudio, vídeo 3d, 
os sinais vitais e tato para o cirurgião. Este sistema também pode ser 
modificado e ser adicionado um segundo cirurgião, com o sistema do Da 
Vinci SI. (ZHANG et al, 2018)

Devido a sua maior taxa de transmissão, e sua baixíssima latên-
cia, o 5G vem sendo aplicado na chamada internet das coisas (Internet 
of Things IoT) de modo massivo, aplicações como internet tátil. Com 
isto, as aplicações de telecirurgias podem se tornar cada vez mais pre-
sentes no cotidiano médico. (FÓRUM 5G BRASIL, 2020)

Experimentos com suínos têm sido realizados a fim de colocar 
em prática tal façanha, 4 modelos foram expostos a uma laparoscopia 
ultra rotas com o objetivo de verificar a eficácia e segurança deste mé-
todo. De acordo com o experimento, não houve problemas de conexão, 
demonstrando segurança em realizar os procedimentos, contudo ainda 
se faz necessário um maior estudo sobre o assunto até começar a ser 
difundido mais amplamente. (ZHENG et al, 2020)

8. Bioimpressão 

Consiste no uso de materiais biológicos, um deles as células, 
empilhadas por um computador em camadas no objetivo de formar te-
cidos e órgãos. Ainda está sendo muito discutido devido à falta de um 
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método detalhado sobre o processo de impressão. Mesmo assim, já é 
esperado seu uso em cranioplastias, preparações pré-operatórias, en-
xertos e até mesmo transplantes de órgãos complexos como coração, 
pulmão, fígado e rins, por mais que com a tecnologia atual ainda não 
seja possível tais feitos. (OLIVEIRA et al, 2017)

Ela é dividida em 3 etapas, o pré-processamento onde se usufrui 
de artifícios como tomografia computadorizada, ressonância magnética 
e ultrassonografia para criar uma imagem do que será reconstruído. Em 
seguida, no processamento, materiais como células, materiais sintéticos 
e biomateriais serão usados para impressão em si baseada nas ima-
gens criadas no pré-processamento. Por fim, no pós-processamento, o 
protótipo criado necessita de um biorreator com termorregulação para 
gerar a proliferação e diferenciação celular na formação tecidual ou do 
órgão. (DO É et al, 2020)

Em suma, os temas abordados trazem consigo uma importância 
significativa para a evolução na saúde. É notável como houve melhoras 
na área cirúrgica com novos instrumentos e técnicas, e as inovações 
que ainda não estão sendo amplamente praticadas terão grandes pa-
péis futuramente. Como visto, a comunidade médica tem que avançar 
caso queira ajudar ainda mais seus pacientes, pois ainda é preciso de 
cuidados que não existem ou ineficazes. 

Considerações Finais

 É possível concluir com base em toda a revisão bibliográfica que 
a medicina é um grande foco de estudo e desenvolvimento tecnológico, 
devido a importância que isso representa, os avanços conquistados até 
o momento facilitaram muito a execução de muitos procedimentos, sal-
varam muitas vidas e melhoram as condições de outras. 

 De fato, esse desenvolvimento nunca terá um fim, conforme a 
humanidade evolui, a tecnologia caminha junto, principalmente na área 
médica. E há uma grande necessidade disso, haja visto, que existem 
muitas enfermidades sem cura esperando que a comunidade científica 
desenvolva tecnologias capazes de solucioná-las.
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RESUMO
Introdução: O câncer de modo geral é uma patologia que envolve muito o 
emocional do paciente, e mexe ainda mais quando é a neoplasia mamária 
por causa dos transtornos físicos que são causados. Por isso o apoio da 
equipe multiprofissional tem papel fundamental na evolução do tratamento 
dessas mulheres. Objetivos: Elucidar o papel da equipe multiprofissional 
em pacientes submetidos à cirurgia oncológica de mama de acordo com os 
artigos revisados no período entre 2016 e 2021. Metodologia: Foi realiza-
do um estudo descritivo, do tipo revisão de literatura. Foram selecionados 
15 artigos, por meio das plataformas online PubMed, UpToDate, Scielo e 
Google Acadêmico, nas línguas inglês, espanhol e português. Revisão de 
literatura: O papel da equipe multiprofissional em pacientes submetidos à 
mastectomia é algo muito importante, visto o quão é difícil manter o emocio-
nal em equilíbrio após a retirada da mama, uma vez que o seio é algo valio-
so na sexualidade feminina. Sua finalidade é reunir uma gama de especia-
listas para discutir a melhor intervenção e propor uma longitudinalidade do 
cuidado. Conclusão: Portanto, este trabalho tem como finalidade perceber 
a importância da equipe multiprofissional em pacientes submetidos à ci-
rurgia oncológica de mama, visto que esse trabalho bem feito pode mudar 
todo o modo em que o paciente está enfrentando essa batalha.
Palavras-chave: Câncer de mama; Equipe multiprofissional; Mastectomia.

Introdução

A assistência à mulher com câncer de mama evoluiu bastante 
ao longo da história, tanto no tratamento cirúrgico, quimioterápico, ra-
dioterápico e hormonal, quanto em relação ao acompanhamento reabi-
litador. Entretanto, estudo brasileiro revela que apesar da variedade de 
possibilidades terapêuticas, estima-se que muitas mulheres com câncer 
de mama não se curam, necessitando de tratamento paliativo (CILENE 
VOLKMER et al., 2019). Este consiste na assistência promovida por uma 
equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do 
paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida. 
Isto por meio da prevenção e alívio do sofrimento via identificação pre-
coce, avaliação impecável, tratamento de dor e demais sintomas físicos, 
sociais, psicológicos e espirituais. (INCA, 2021)



432

O câncer de mama é uma doença caracterizada pela multiplicação 
desordenada de células da mama. As células anormais se proliferam e 
formam tumores que podem invadir outros órgãos.  No Brasil, é o segundo 
tipo de câncer mais incidente em todas as regiões onde foi estimado para 
o ano de 2021 com 66.280 novos casos e é a principal causa de morte por 
câncer em quase todos os estados brasileiros, tendo no mundo uma mor-
talidade da população  de 14,23 óbitos/100.000 mulheres. (INCA, 2021) 

A cirurgia de retirada da mama, mastectomia, é um procedimento 
muito invasivo e agressivo, que mexe muito na imagem física da mu-
lher, sendo uma intervenção mutiladora que vai acompanhada de um 
sentimento muito ruim, que além de provocar um grande mal corporal, 
ele também vai mexer muito nas emoções da paciente com a neoplasia 
mamária (GUERRA et al., 2019).  Além disso, existem outras estratégias 
para o tratamento desse tipo de câncer, como a radioterapia, quimiote-
rapia, terapia alvo e terapia hormonal. (TSAI et al., 2020)

Segundo Chaves et al., 2021, o câncer de mama causa efeitos 
além de físicos, também na dimensão psicossocial, foram relatados im-
pactos como ansiedade, depressão, alterações na autopercepção e na 
feminilidade, além de atingir a esfera social.

As mulheres mastectomizadas passam por um difícil processo de 
adaptação com o “novo” corpo, se adequar a novas condições, expecta-
tivas e limitações, o que gera muita frustração e impotência, devido ao 
sentimento de não ter a chance de amamentar, de ocasionar uma instabi-
lidade conjugal e até mesmo de sofrer preconceito social. Ademais, uma 
realidade vivenciada por mulheres em processo de tratamento de câncer 
de mama  é a falta de apoio psicológico por familiares e amigos, o que 
se torna mais um agravante no processo de cura. (MARTINS et al., 2016) 

Em relação à equipe multiprofissional é essencial a comunicação 
sobre o procedimento cirúrgico do médico, o apoio humanizado do en-
fermeiro, apoio psicológico e religioso, da nutricionista sobre os hábitos 
alimentares. Assim, o médico, como membro da equipe multiprofissio-
nal, fica com a responsabilidade de comunicar o diagnóstico de câncer 
de mama para a paciente. Com relação à comunicação de más notícias, 
deve-se pensar na paciente como um ser que tem suas peculiaridades 
e sentimentos onde terá ́ sua dimensão emocional afetada, repercutindo 
negativamente em seu funcionamento biológico, dificultando o processo 
de tratamento e recuperação. (COSTA et al., 2014)
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Dessa forma a comunicação terapêutica é a utilização da compe-
tência interpessoal, com vistas a atender às necessidades do paciente 
em todas as suas dimensões, considerando a sua cultura, o ambiente 
e o seu ser. É a habilidade do profissional em usar o seu conhecimento 
sobre comunicação, estabelecendo uma relação efetiva e consciente 
com o paciente, de modo à ajudá-ló a enfrentar a tensão temporária, a 
conviver com outras pessoas, a ajustar-se ao que não pode ser mudado, 
a superar os bloqueios à autorealização.  (FERNANDES et al., 2016) 

Objetivo

Dessa forma, o presente artigo realizou uma revisão literária com 
o objetivo de avaliar o papel da equipe multiprofissional em pacientes 
submetidos à cirurgia oncológica de mama de acordo com os artigos 
revisados no período de 2016 a 2021. METODOLOGIA

Metodologia

Foi realizado um levantamento bibliográfico no período de janei-
ro de 2016 a outubro de 2021 nas bases de dados PUBMED, Google 
Acadêmico, Scielo e Revistas eletrônicas, com os seguintes descritores 
“mastectomia” e “equipe multiprofissional”. 

Os critérios de inclusão foram artigos completos que tratassem 
sobre as equipes multiprofissionais em pacientes mastectomizadas, pu-
blicados entre janeiro de 2016 e outubro de 2021. Foram aceitos artigos 
em língua inglesa, portuguesa e espanhola. Foram excluídos trabalhos 
que estivessem relacionados exclusivamente ou à equipe multiprofissio-
nal ou apenas ao câncer de mama, ou que não estivessem especifican-
do o tipo de câncer.

Os estudos encontrados foram organizados primeiramente pela 
leitura dos títulos e metodologia. Neste momento, foram excluídos arti-
gos que se apresentavam como revisão de literatura, editorial ou que 
não tivessem conteúdo condizente com o tema desta revisão integrativa, 
como o trabalho da equipe multiprofissional com outras patologias que 
não sejam câncer e, especificamente, da neoplasia mamária. 

Em seguida, foi realizada a leitura de todo conteúdo presente no 
restante dos artigos e foi feita uma análise, que resultou em 15 artigos. 
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Estes trabalhos foram organizados em um quadro padronizado com infor-
mações gerais de cada trabalho (nome, autor e ano da publicação), tipo 
de estudo com metodologia utilizada, objetivo e os resultados encontra-
dos. Esses dados foram criteriosamente interpretados e referenciados.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

 Os estudos analisados mostraram a importância da equipe mul-
tiprofissional em relação ao tratamento cirúrgico oncológico e ao acom-
panhamento reabilitador oferecido aos pacientes com câncer de mama, 
objetivando a melhoria da qualidade de vida, promovendo uma assis-
tência que vá além dos sintomas físicos, para sociais, psicológicos e 
espirituais, por exemplo.

  
Quadro 1 - O Papel da Equipe Multiprofissional em Pacientes 

Submetidos à Cirurgia Oncológica de Mama
TÍTULO/ AUTO-

RES/ ANO MÉTODO OBJETIVO CONCLUSÃO

Efeito do cuidado 
da equipe mul-
tidisciplinar no 

risco de recorrên-
cia em pacientes 
com câncer de 
mama: um es-
tudo de coorte 

nacional pareado
TSAI, et al., 2020

Coorte re-
trospectivo 
e longitudi-
nal contro-

lado

Influência da equipe 
multidisciplinar no 

risco de recorrência 
e morte em pacien-
tes com câncer de 

mama.

O risco relativo de recor-
rência e morte foi signifi-
cativamente menor para 
pacientes com câncer de 
mama que receberam tra-
tamento com MDT do que 

para aquelas que não rece-
beram. 

Via clínica pré-
-operatória de 
pacientes com 

câncer de mama: 
determinantes 

da conformidade 
com os indicado-
res de qualidade 

EUSOMA
HÉQUET et al., 

2017

Estudo 
prospec-
tivo multi-
cêntrico.

Descrever a trajetó-
ria clínica pré-ope-
ratória de pacientes 

com câncer de 
mama

Consultas médicas pré-
-operatórias repetitivas e 

exames de imagem aumen-
tam o tempo de espera pela 

cirurgia, que poderia ser 
minimizado com a ajuda de 
enfermeiras de navegação 

e / ou clínicos gerais. 
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Analisando o 
Manejo Multidisci-
plinar do Paciente 

com Câncer de 
Mama: Uma Ava-
liação Observa-
cional Prospecti-
va da Tomada de 
Decisão Clínica 

da Equipe
Gandamihardja 

et al., 2018

Estudo 
obser-

vacional 
prospec-

tivo

Investigar se o tra-
tamento da equipe 
multidisciplinar no 
câncer de mama 
afeta a taxa de 

recorrência e exa-
minar o impacto 
de outros fatores 

relevantes na recor-
rência.

A avaliação da MDT por 
meio da observação direta 
em uma reunião é viável e 

confiável. 

Reconstrução 
da mama na 

perspectiva de 
mulheres sub-
metidas à Mas-
tectomia: uma 

meta-etnografia  
Cilene Volkmer et 

al., 2019

Estudo ob-
servacio-
nal- Coor-

te:Não 
Concor-

rente/ Re-
trospectivo

Analisar os estudos 
qualitativos publi-
cados na literatura 

científica nacional e 
internacional sobre 
reconstrução ma-

mária após mastec-
tomia por câncer de 
mama, na perspec-
tiva das mulheres.

Sintetiza o conhecimento 
científico sobre a perspecti-
va da mulher em relação ao 
processo de reconstrução 
mamária e aponta para a 

necessidade dos profissio-
nais de saúde compreender 
a percepção das mulheres 
submetidas à mastectomia 
e reconstrução mamária, a 
fim de aprimorar a assistên-

cia prestada.

Construção do 
conhecimento 
necessário ao 

desenvolvimento 
de um manual 

didático-instrucio-
nal na prevenção 

do linfedema 
pós-mastectomia 
Marislei Sanches 

Panobianco et 
al., 2009                  

Estudo 
observa-
cional-
Coorte: 
Concor-
rente/

Prospec-
tivo

Conhecimento 
científico e empírico 
necessário para a 
elaboração de um 
manual didático-
-instrutivo dirigido 
às mulheres mas-
tectomizadas para 

a prevenção do 
linfedema de braço.

A equipe multiprofissional 
indicou que deve haver um 

material didático-instrucional 
que caracterize o sistema 
linfático e o linfedema; as 

ações de detecção e contro-
le; fatores de risco, incluin-
do-se as próprias terapias 
para o câncer de mama e 
suas repercussões sobre 
o organismo. Facilitando 

a prevenção, tratamento e 
reabilitação dos mesmos.

Experiência em 
um centro de 

reabilitação para 
mulheres mas-

tectomizadas no 
início da pande-
mia COVID-19.

Rocío Zúñiga-Ta-
pia et al., 2021                                   

Estudo 
Observa-

cional 
Prospec-

tivo 

Descrever a ex-
periência vivida 

em um centro de 
acompanhamento 
interdisciplinar de 
mulheres mastec-
tomizadas de uma 
universidade públi-
ca de São Paulo no 
início da pandemia 

COVID-19

Entender a importância do 
apoio interdisciplinar à mu-
lher mastectomizada, não 
só nos cuidados de saúde 
por qualquer desconforto 
físico, mas também por 
necessidades psicosso-

ciais; especialmente neste 
período complexo.
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Enfrentamento 
de mulheres com 
câncer de mama 
(LACERDA et al., 

2020)

Estudo 
descritivo, 
explora-
tório em 

uma abor-
dagem 

qualitativa.

Elucidar o papel da 
equipe multiprofis-

sional  no tratamen-
to do paciente com 
câncer de mama, 
visto que há uma 

grande instabilida-
de emocional.

Notou-se que a equipe 
profissional tem papel 

importante para reduzir 
o sofrimento do paciente 
desde o diagnóstico até o 

fim do tratamento.

Ajustamento 
psicossocial após 

mastectomia – 
Um olhar sobre a 
qualidade de vida 

(FARIA et al., 
2016)

Estudo 
explorató-
rio, do tipo 
transver-
sal, com 

metodolo-
gia quanti-

tativa.

Compreensão so-
bre as alterações 

que a mastectomia 
causa na vida das 

mulheres.

Permitiu um melhor enten-
dimento sobre as transfor-

mações que a mastectomia 
causa na vida das mulheres 

com neoplasia mamária.

Acesso ao cui-
dado do câncer 

de mama em um 
município baiano: 

perspectiva de 
usuárias, traba-

lhadores e gesto-
res. OLIVEIRA et 

al., 2020.

Trata-se 
de uma 

pesquisa 
qualitativa, 

do tipo 
estudo de 

caso

Acesso de mulhe-
res com câncer de 
mama aos serviços 
de atenção à saúde 

em um município 
de médio porte no 
interior da Bahia, 
na perspectiva de 
usuárias, trabalha-
dores e gestores. 

A pluralidade de perspecti-
vas avaliadas proporcionou 
observar lacunas importan-
tes na constituição da rede 

de atenção às mulheres 
com câncer de mama, em 

que problemas organizacio-
nais se retroalimentam com 
aqueles relativos à atenção 

prestada. 

Os impactos da 
mastectomia na 
autoestima das 
mulheres com 

câncer de mama  
CHAVES et 
al.,  2021.

Para a 
realização 
desta re-

visão inte-
grativa de 
literatura.

Impactos da mas-
tectomia na autoes-
tima das mulheres 

com câncer de 
mama em seus as-
pectos físico, emo-
cional e social, bus-
cando, além disso, 
apresentar medidas 

que atenuem os 
possíveis efeitos ne-
gativos relacionados 
a essa intervenção 

cirúrgica.

Portanto, é fato que, apesar 
de ser uma cirurgia muitas 

vezes imprescindível à 
sobrevivência da mulher, a 
mastectomia reflete em sua 
vida como um todo. Nessa 
perspectiva, a dimensão 
psicossocial é uma ver-
tente fundamental nesse 

processo, visto os impactos 
profundos à autoestima e 
autoaceitação da mulher, 

os quais podem resultar em 
quadros graves de depres-

são, por exemplo.
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Sentimentos pós 
mastectomia em 
mulheres aten-
didas em uma 
associação de 

apoio às pessoas 
com câncer. 

MARTINS et al., 
2016.

Pesquisa 
de campo 
conhecido 
também 

por estudo 
social

Traçar o perfil das 
mulheres mastecto-
mizadas; pesquisar 

o impacto social, 
familiar e os efeitos 

da mastectomia; 
identificar as expec-
tativas relacionadas 
ao tratamento cirúr-
gico, além de ava-
liar os sentimentos 
pós mastectomia 

nas mulheres 

Resultaram em quatro 
categorias variáveis: perfil 
das mulheres mastecto-
mizadas; conhecimento 
sobre o que é câncer de 

mama; sentimentos vividos 
antes e pós mastectomia 
e expectativas e reflexões 
dessas mulheres mediante 
o câncer de mama e suas 

consequências.

Impacto da mas-
tectomia radical 
na sexualidade 

feminina (GUER-
RA et al., 2019)

Estudo do 
tipo quan-

titativo 
transversal 
por meio 
de recor-

tes.

Analisar o impacto 
da mastectomia 

radical na sexuali-
dade feminina.

Foi possível notar que a 
mastectomia radical interfe-
re negativamente na sexua-

lidade feminina.

Cuidar integral 
da equipe mul-
tiprofissional: 

discurso de mu-
lheres

em pre ́-opera-
tório de mastec-
tomia (COSTA et 

al., 2016)

Estudo ex-
ploratório, 
com abor-

dagem 
qualitativa. 

Difusão do conheci-
mento na temática, 

para ocasionar 
melhorias no cui-
dado humanizado 

da equipe multipro-
fissional frente à 

mulher mastectomi-
zada.

Sugere-se aos profissionais 
de saúde inseridos em 

equipes multiprofissionais, 
um maior envolvimento en-
tre seus membros mediante 

reuniões periódicas, para 
fornecer a paciente em 

pre ́-operatório de mastec-
tomia, um atendimento em 
sua com- pletude, através 

de troca de informações de 
caráter técnico e humanís-
tico, considerando necessi-

dades biopsicossociais.

Perfil Psicológi-
co de Mulheres 
Atendidas por 
Equipe Multi-

profissional de 
Atenção à Saú-
de (REIS et al., 

2018)

Estudo 
observa-

cional 

Características 
de adaptação 

psicológica e sua 
relação com o 

contexto de vida 
das mulheres 
atendidas pelo 

programa de re-
sidência multipro-

fissional

Observa-se que as mu-
lheres têm buscado cada 
vez mais cedo os servi-

ços de saúde, o que per-
mite uma ação preven-
tiva, como também um 
cuidado cada vez maior 
de seus problemas de 

saúde.

Fonte: Autoral
O câncer de mama é uma patologia desencadeada pela mul-
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tiplicação e crescimento desordenado de células anormais na mama, 
as células mais afetadas, geralmente, são as que revestem os ductos 
mamários, a partir desse processo é formado um tumor com potencial 
invasivo. Existem diferentes tipos de câncer de mama, alguns com de-
senvolvimento progressivo e outros lento. É importante ater-se sobre o 
acometimento em homens, por mais que seja raro. (INCA ,2021)

O trabalho da equipe multidisciplinar para o tratamento de al-
gumas neoplasias vem crescendo nos últimos anos. Sua finalidade é 
reunir uma gama de especialistas para discutir a melhor intervenção e 
propor uma longitudinalidade do cuidado. Segundo o estudo de Tsai; et 
al 2021, mostrou que com a abordagem multidisciplinar houve um menor 
risco de mortalidade em pacientes com câncer de mama, as taxas de 
recorrência diminuíram e a sobrevida das pacientes aumentaram.  

Entretanto, ainda há diversos obstáculos que necessitam ser 
veementemente solucionados. Entre eles, a limitação em achar profis-
sionais capacitados em certas regiões, fazendo com que haja uma es-
cassa rede de apoio e sobrecarregue a existente, gerando uma baixa 
frequência nas reuniões. Um dos principais motivos para ansiedade é 
a grande espera para o tratamento em si, pois há um longo caminho a 
percorrer que pode ir desde a primeira consulta médica, os primeiros 
exames, o diagnóstico definitivo e a escolha do tratamento (HEQUET 
et al., 2017). Não obstante, em muitas equipes há a falta de liderança 
e falta de comunicação, criando problemas no ambiente em equipe e o 
fato de consumirem muitos recursos faz com que o cuidado seja frágil e 
disfuncional. (TSAI et al., 2021)

Além disso, a função da equipe multiprofissional feita pelos pro-
fissionais que trabalham na reabilitação ajuda muito na luta contra essa 
doença, contribuindo também nas questões psicossociais, porque a 
troca de experiências com outras mulheres que passam pelo mesmo 
problema pode auxiliar no combate contra o câncer, principalmente nas 
questões emocionais e nas dúvidas sobre os procedimentos (FARIA et 
al., 2016).

É notória a ação realizada pela equipe multiprofissional, como: 
programas em grupo, atividades com o psicólogo, elucidação dos 
procedimentos e até mesmo situações simples como, por exemplo, 
ouvir a paciente, a deixando falar, são fatores cruciais para evolução 
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das mulheres na luta contra o câncer de mama (LACERDA et al., 2020). 
A técnica usada por esses profissionais se tornou um componente pri-
mordial no tratamento do câncer em todo mundo, no qual existe uma 
variabilidade em como cada órgão se organiza e executa seus papéis 
(Gandamihardja et al., 2018) 

É de suma importância para um bom prognóstico de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama o tratamento precoce. Dentre as 
opções de intervenção existe o tratamento não invasivo e invasivo, a 
depender do quadro e estágio de evolução da doença. De acordo com 
Chaves et al., 2021, a operação padrão é a mastectomia, existem vários 
tipos. A mastectomia preventiva é realizada em pacientes com histórico 
e predisposição familiar, com o intuito de evitar que o câncer se desen-
volva. A mastectomia parcial é a realização de retirada de um nódu-
lo presente, não englobando o câncer. A mastectomia simples ou total 
é a amputação da mama junto a outras estruturas circunjacentes, tais 
como a pele, mamilo e a auréola, realizada para impedir a metástase. A 
mastectomia radical, na qual se retira as mesmas estruturas da simples 
somadas a parte do músculo e gânglios axilares, com as variantes de 
Patey e Madden. (CHAVES et al., 2021)

 A mastectomia é um procedimento imprescindível, contudo 
traz à paciente uma série de consequências, como a impossibilidade 
de amamentação devido à retirada de glândulas e ductos mamários, a 
deturpação da imagem corporal, a diminuição da autoestima e da libi-
do e o desenvolvimento de um estado depressivo, atingindo diretamen-
te na qualidade de vida. Além disso, são desencadeados sentimentos 
como a insatisfação, o medo e a revolta, que podem levar ao isolamento 
da mulher. A percepção  que  a  mulher  tem  diante  de uma doença 
estigmatizada é baseada em sentimentos negativos, mutiladores e 
de impotência. Sabendo disso, é evidente a importância de cirurgias 
e procedimentos reparadores para mitigar a deterioração da imagem 
corporal, uma vez que a mama é um órgão dotado de importantes 
significados como a maternidade, feminilidade e sexualidade. (CHAVES 
et al., 2021).
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Considerações Finais

Em suma, conclui-se que o papel da equipe multiprofissional 
em pacientes submetidos à cirurgia oncológica, tanto na perspectiva 
do profissional da saúde, quanto da pessoa mastectomizada, revela a 
importância da ação conjunta em busca de uma boa realização do pro-
cedimento em si, como na continuidade do tratamento, visando uma me-
lhora na qualidade de vida de quem passa por tal processo. Estrategica-
mente, pode o profissional investir em uma boa relação médico-paciente 
e realizar reuniões periódicas com a equipe, evoluindo na qualidade do 
serviço prestado e melhor compreendendo os sentimentos e fatores que 
influenciam nas expectativas e resultados do pós-operatório, de forma 
individualizada, holística e abrangente.

Nesse âmbito, a constituição da Rede de Atenção à Saúde, en-
quanto mecanismo de construção de sistemas integrados de saúde 
convoca uma articulação sincrônica de diferentes níveis de atenção, 
serviços e profissionais, cujos objetivos em comum são norteados pela 
garantia do acesso à saúde como direito e as necessidades sociais 
como premissa para o provimento do cuidado singular aos sujeitos de 
forma integral, resolutiva e equânime. Ainda que se espere da Atenção 
primária à saúde um papel importante na reestruturação do modelo as-
sistencial, e de coordenação de uma rede poliárquica, tal assertiva não 
se sustenta se não for combinada a uma Rede de Atenção à Saúde 
organizada, bem estruturada e integrada. De igual modo, a atenção es-
pecializada não pode ser marginalizada dos processos integrativos com 
vistas ao acesso à saúde em perspectiva ampliada.
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RESUMO
Introdução: As neoplasias em geral são consideradas uma preocupa-
ção especial em todo o  mundo. Nesse sentido, a comunicação de más 
notícias ocorre de forma importante pelo fato do câncer ser uma doença 
crônica de grande indício terminal. Objetivos: Elucidar o papel do mé-
dico oncologista na comunicação de más notícias de acordo com os 
artigos revisados no período de 2016 - 2021. Metodologia: trata- se  de  
um  estudo  descritivo,  do  tipo  revisão  de  literatura. foram  seleciona-
dos  21  artigos,  por meio  das  plataformas  online  PubMed,  MedLine,  
UpToDate  e  Scielo,  nas  língua inglês, espanhol  e  português. Revisão 
de Literatura: A  comunicação de más notícias, desde a década de 80, 
vem sendo definida como qualquer notícia que altere drasticamente e 
de forma negativa a perspectiva do paciente com relação ao seu futuro. 
A forma como o médico fornece notícias sérias tem impacto profundo 
na compreensão do paciente sobre sua doença, nas decisões sobre 
as opções de tratamento e ajuste posterior da terapêutica Conclusão: 
Portanto, este trabalho teve como finalidade perceber a importância do 
papel do médico oncologista na comunicação de más notícias, frente a 
todos os desafios impostos nessa interação, que por sua vez, pode de-
finir todo o andamento de uma terapêutica eficaz com seus pacientes. 
Palavras-chave: Comunicação; Más notícias; Oncologistas.

Introdução

O câncer surge a partir de alterações no DNA da célula, as quais 
são feitas pelos proto-oncogenes que transformam-se em oncogenes 
e estas por fim, são responsáveis pela mutação das células normais 
em cancerosas. Cerca de 309.750 homens e 316.280 mulheres foram 
diagnosticados com algum tumor primário no ano de 2020 no Brasil 
(INCA, 2021). Além disso, pesquisas indicam que 625.000 novos casos 
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de câncer serão descobertos ao ano no Brasil até 2022 (INCA, 2021). 
Esses dados demonstram a grande prevalência do câncer na população 
brasileira e como esse deve ser um assunto bem trabalhado entre os 
profissionais de saúde. 

Nesse sentido, as neoplasias em geral são consideradas uma 
preocupação especial em todo o  mundo, e por isso a qualidade de vida 
dos pacientes é importante para a construção de uma jornada terapêuti-
ca eficaz, em meio ao manejo da moléstia e a comunicação da má notí-
cia (WAN et al., 2020). Adicionalmente, o significado de má notícia pode 
ser definido por todo conhecimento que abale a perspectiva do indivíduo 
sobre seu futuro de uma maneira negativa (BOMFIM et. al., 2021).

Na oncologia, em especial, a comunicação de más notícias ocor-
re de forma importante pelo fato do câncer ser uma doença crônica de 
grande indício terminal. Esta forma de comunicação é imprescindível 
tanto para a existência de uma boa relação médico-paciente quanto 
para atingir bons resultados durante o tratamento. Não inclui somente 
informações técnicas, mas também a construção de sentimentos e valo-
res compartilhados e uma efetiva troca de ideias (SOEIRO et al., 2020).

Além disso, o médico oncologista tem a responsabilidade de in-
formar o paciente terminal sobre seu diagnóstico inicial, recidivas da 
doença, transferência para cuidados paliativos e óbito. Sendo assim, 
evidencia-se a necessidade da transmissão de más notícias repetida-
mente para o conhecimento do paciente e/ou família sobre o estado de 
gravidade de determinada doença. Ademais, saber discutir e apresentar 
o diagnóstico ao paciente é fundamental aos médicos que cotidiana-
mente vivenciam essa situação em sua prática profissional, uma vez 
que isso sinaliza a necessidade de adotar estratégias para essa conduta 
com o propósito de qualificar a coparticipação do doente na tomada das 
decisões adstritas à sua vida e à forma de terminalidade (COMIN et al., 
2017).

Ao comunicar más notícias, o protocolo SPIKES é utilizado em 
escala global para avaliar as preferências desta comunicação. Sendo 
assim, é de responsabilidade do médico oncologista, preparar o ambien-
te, compartilhar o conhecimento com clareza, envolver os pacientes e 
família no planejamento futuro, acatar e respeitar as decisões do pacien-
te e família e considerar variáveis demográficas (OLIVEIRA et al., 2018). 
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Desse modo, o cuidado e a qualidade em que o médico oncologista irá 
transmitir a notícia, tem a capacidade de  interferir significativamente em 
vários fatores, como o entendimento do doente e até mesmo o conten-
tamento com a terapêutica (BOMFIM et. al., 2021).

Objetivos

O presente artigo tem como objetivo elucidar o papel do médico 
oncologista na comunicação de más notícias de acordo com os artigos 
revisados no período de 2016 - 2021.

Metodologia

 A  presente  pesquisa  trata-se  de  um  estudo  descritivo,  do  
tipo  revisão  de  literatura,  com foco  em  detalhar  o  papel do médico 
oncologista na comunicação de más notícias,  bem  como  os  seus  
impactos,  por meio  sistematizado,  organizando,  dessa  forma,  uma  
análise  crítica  dos  estudos  sobre  o  tema abordado. 

Nesse  sentido,  foram  selecionados  21  artigos  publicados  no  
período  de  2016-2021,  por meio  das  plataformas  online  PubMed,  
MedLine,  UpToDate  e  Scielo,  nas  línguas  inglês, espanhol  e  por-
tuguês,  que  abordassem  o  papel do médico oncologista na comuni-
cação de más notícias.  Os  descritores  em  questão,  usados  para  a  
seleção  foram: “bad news”, “cancer” e “oncologist”

Para  critérios  de  seleção,  inicialmente,  foram  eleitos  21  
artigos  pelo  título  de  acordo com  a  temática  proposta.  A  partir  
disso,  7  foram  excluídos  porque  haviam  dados  repetidos  e, também,  
divergiam  do  assunto  abordado.  Dessa  forma,  restaram  14  arti-
gos  para  a  leitura  na íntegra.  Os  dados  utilizados  foram  de  forma  
respeitosa,  selecionados  e  referenciados com  ética e  rigor. 

Como  critérios  de  inclusão  foram  selecionados  trabalhos  
científicos  que  abordaram o  papel do médico oncologista na 
comunicação de más notícias no  período  vigente  dos  últimos  5 anos. 
Sendo as línguas supracitadas  aceitas. Como  critérios  de  exclusão,  
foram  estabelecidos  artigos  duplicados  e  que,  após  leitura completa 
do texto, não expressavam o objetivo da  pesquisa. 
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Os  estudos  foram  avaliados  com  base  no  título  e  resumo,  
classificados  de  acordo  com os critérios de  inclusão  e  exclusão por  
7  revisores independentes.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

Foram  analisados  14 artigos,  que  correspondem  a  66,67%  
dos  trabalhos  coletados  no início desta  pesquisa. Desses 14 artigos, 
0 são do ano de 2016, 2 são do ano 2017, 2 são de 2018, 2 são de 2019, 
6 são do ano de 2020 e 2 são do ano 2021, sendo 4 em língua inglesa, 1 
em língua espanhola e 9 em língua portuguesa. O quadro 1 demonstra 
todas as publicações selecionadas para análise dos dados segundo 
autor, título, ano de publicação, periódico, objetivos e conclusão.   

Quadro 1 - Papel do médico oncologista na comunicação de más notícias
TÍTULO/ AUTO-

RES/ ANO PERIÓDICO OBJETIVO CONCLUSÃO

Breaking bad news 
to patients with can-
cer: A randomized 

control trial of a 
brief communication 
Skills training modu-
le incorporating the 

stories and preferen-
ces of actual patien-
ts (GORNIEWICZ et 

al., 2017).

HHS Public 
Access.

Este estudo testou a 
eficácia de um módu-
lo de treinamento de 
habilidades de comu-
nicação breve, cen-
trado no aluno e de 
notícias ruins (BBN), 
usando medidas de 
avaliação objetivas.

Este breve módulo 
de treinamento da 
BBN é um método 
eficaz de melhorar 

as habilidades de co-
municação da BBN 
entre estudantes de 
medicina e residen-

tes.

The impact on qua-
lity of life from infor-
ming diagnosis in 

patients with cancer: 
a systematic review 
and meta-analysis 
(WAN et al., 2020).

BMC Cancer.

O objetivo deste 
estudo foi avaliar o 

impacto na qualidade 
de vida ao informar 
os pacientes com 
câncer sobre seu 

diagnóstico e estado 
da doença.

Informar o diagnósti-
co de pacientes com 

câncer pode não 
prejudicar sua quali-

dade de vida.
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Assessing patien-
ts’ preferences for 
breaking bad news 

according to the 
SPIKES-Protocol: 
the MABBAN sca-
le  (VON BLAN-

CKENBURG et al., 
2020). 

Patient 
Education & 
Counseling. 

O objetivo foi desen-
volver um questioná-
rio baseado no pro-
tocolo SPIKES para 
detectar as preferên-
cias dos pacientes 

para a comunicação 
de más notícias.

As preferências de 
comunicação ao dar 
más notícias podem 
ser avaliadas usan-
do um questionário 
baseado em SPIKE, 
melhorando assim o 
ambiente, comparti-
lhar o conhecimento 
com toda a clareza e 
envolver os pacien-
tes no planejamento 

futuro.

Comunicação de 
más notícias para o 
paciente oncológico 
durante a pandemia 
do Covid-19 (BOM-
FIM et al., 2021).

Revista 
Higei@ - Re-
vista Científi-
ca de Saúde

O objetivo foi analisar 
a comunicação de 

más notícias para o 
paciente oncológico 
com enfoque do pro-

tocolo SPIKES.

É de extrema 
importância que 
os oncologistas 

saibam que, para 
os seus pacientes, 
são as fontes mais 

importantes de 
apoio psicológico. 

A empatia, 
conversa, e estar 
verdadeiramente 

presente no 
momento para 

ouvir, são as formas 
mais poderosas 
de oferecer esse 

suporte.

Comunicação de 
notícias difíceis em 
oncologia: desafios 

e possibilidades 
(VIDOTTI; REIS, 

2020)

Revista Pro-
jeção Saúde 

e Vida

O objetivo do estudo 
foi descrever uma 
revisão narrativa 

da literatura sobre 
a comunicação de 
notícias difíceis em 
oncologia, com foco 

em suas caracte-
rísticas e principais 

desafios

A qualidade de co-
municação é impres-

cindível para uma 
boa relação entre a 
equipe de saúde, a 
família e o paciente, 

e os desafios são 
destacados desde a 
formação dos profis-
sionais de saúde até 
o desenvolvimento 

de habilidades práti-
cas e afetivas.
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Bioética e comuni-
cação de más notí-
cias em oncologia 

pediátrica: experiên-
cia em um hospital 
público (SOEIRO et 

al., 2020)

Revista Arti-
gos. Com

Esse estudo pre-
tendeu analisar as 

percepções e expe-
riências de médicos 
pediatras com rela-
ção à comunicação 

de más notícias 
no atendimento a 
crianças com cân-

cer, tanto no cenário 
ambulatorial quanto 

hospitalar

As principais difi-
culdades relatadas 
foram de preocupa-
ção quanto à piora 

clínica e a imprevisi-
bilidade da doença. 
É uma experiência 
desgastante emo-
cionalmente e que 

provoca sentimentos 
negativos nas partes 

envolvidas.

A comunicação de 
notícias difíceis 

acerca da aborda-
gem aplicada à on-

cologia: uma revisão 
bibliométrica (JOSÉ 

et al., 2020)
 

Research, 
Society and 

Development

Identificar e analisar 
os conhecimentos 

científicos produzidos 
sobre a comunicação  

de notícias difíceis  
em  oncologia  

considerando o  
contexto nacional e 

internacional.

Constata a  
importância do  

desenvolvimento de  
estudos  nacionais  

e  internacionais em  
más notícias  como  
uma  das  práticas  

avançadas  envolvi-
das  nos  cuidados  
ao  paciente onco-

lógico.

Fatores contextuais 
da comunicação 

do diagnóstico de 
câncer no processo 
de finitude e morte 

(SANTOS et al, 
2018) 

Enfermagem 
Brasil

Por meio de uma 
revisão da literatura, 

pretende discutir 
sobre a comunicação 

do diagnóstico de 
câncer e do processo 

de finitude.

Percebe-se não ape-
nas a importância 
do médico durante 

o tratamento do 
câncer, mas de toda 
a equipe multiprofis-
sional. A assistência 

deve-se firmar no 
indivíduo, família e 
equipe de saúde, 

integrando contexto 
biopsicossocial e 

espiritual.
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“Llegó el resulta-
do de la revisión 

médica»: la comu-
nicación de noticias 

diagnósticas (y 
como investigacio-
nes lingüístico-inte-
racionales pueden 
informar las prácti-
cas profesionales)

(OSTERMANN; 
FREZZA, 2017).

Linguagem 
em Discurso. 

O trabalho objeti-
vou descrever as 

diferentes práticas 
linguísticas utilizadas 
para lidar com o so-

frimento de pacientes 
e que podem subsi-
diar a formação de 

profissionais de saú-
de em áreas em que 
a comunicação de 
diagnósticos é uma 

constante.

O artigo descreve 
análise de dados que 
revelam a sequência 
de comunicação de 
notícias e uma es-
pécie de sequência 

didática que colabora 
para a construção 
de entendimento 

de cada situação e 
para a construção da 
própria notícia, tarefa 
que é compartilhada 
entre médico e pa-

ciente. 

Despersonalização 
do paciente oncoló-
gico hospitalizado: 

uma revisão integra-
tiva.

(SILVA; FOGER; 
SANTOS, 2019).

PSICOLO-
GIA, SAÚDE 

& DOEN-
ÇAS.

O presente estudo 
teve como objetivo 

identificar alguns fa-
tores que promovem 
a despersonalização 
durante a hospitali-

zação.

Diante dos fatos 
abordados, alguns 

fatores como, perda 
de autonomia, falta 

de comunicação 
e a fragilidade do 

relacionamento dos 
profissionais da 

saúde para com os 
indivíduos internados 

é um dos motivos 
que promovem a 

despersonalização. 
E a comunicação é a 
principal ferramenta 

mencionada. 

Comunicação de 
más notícias em 

cuidados paliativos 
na oncopediatria

(LIMA; MAIA; NAS-
CIMENTO, 2019).

Revista 
Bioética. 

A pesquisa teve como 
intuito compreender 
o processo de co-
municação de más 

notícias em cuidados 
paliativos oncológicos 

pediátricos viven-
ciado por familiares 
acompanhantes de 

crianças e adolescen-
tes em centro de re-
ferência de oncologia 
pediátrica do estado 

do Ceará.

Concluiu-se que, fa-
tores humanizantes, 
como postura em-

pática, acolhimento 
e afetos positivos 
relacionados à vi-

vência do sofrimento 
do outro, repercutem 
na boa relação entre 
profissional e família.
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O desafio de comu-
nicar más notícias 

nos cuidados palia-
tivos oncológicos: 
na perspectiva dos 

trabalhadores
(KIRBY et  al., 

2020).

Revista 
Brasileira de 
Pós-gradua-

ção.

Compreender o 
entendimento de 
uma equipe inter-

disciplinar de saúde 
que atua em uma 

unidade hospitalar de 
Cuidados Paliativos 
Oncológicos (CPO), 
acerca dos desafios 
para comunicação 
de más notícias, 

bem como conhecer 
suas propostas para 
melhorar esta comu-
nicação a pessoas 

vivendo com câncer 
em estágio avançado 

e seus familiares.

Recomenda- se, 
ampliar os estudos 
acerca da temática 
com experiências 

práticas de Educa-
ção Permanente em 
Saúde na assistên-
cia oncológica de 

forma a aprimorar a 
comunicação de más 
notícias no cotidiano 
dos trabalhadores de 

saúde.

Comunicação de 
más notícias na 
prática clínica

(RAMOS et al., 
2018) 

CTA MÉDI-
CA.

A presente revisão 
tem como objetivo 

demonstrar, através 
de dados científicos, 
como a comunica-

ção de más notícias 
necessita de habili-
dades e que instru-
mentos podem ser 

usados para tal.

A revisão apontou a 
importância da pre-
paração da equipe 
para lidar com seus 
sentimentos e com 
as expectativas do 
paciente. Informar 
bem um paciente 

sensibilizado sobre 
as incertezas do 

tratamento, do seu 
prognóstico e dos 

impactos da doença 
em sua vida, se tor-
na uma prioridade 

para que a confiança 
na relação médic-pa-

ciente.

Discussing serious 
news.

(HARMAN; AR-
NOLD, 2021)

UpToDate

O artigo tem como 
objetivo central re-

forçar a importância 
de uma boa comu-
nicação médica no 

momento de reportar 
ao paciente  e fami-
liares seu prognós-
tico, para que haja 

uma adesão clínica e 
emocional da condi-

ção patológica.  

Portanto, um bom 
treinamento das 

habilidades de co-
municação, reflete 

em uma melhor ade-
são tanto dos pa-

cientes quanto dos 
seus entes queridos 
sobre os objetivos 
de atendimento, 

prognóstico, opções 
de tratamento e cui-

dados paliativos.

Fonte: Autoral
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De acordo com o que foi analisado, a comunicação, de um ponto 
de vista geral, é fundamental para uma relação entre indivíduos e pode 
ser indispensável no processo de cuidado com um paciente e sua fa-
mília. Esta comunicação pode ser vista como uma ponte entre o profis-
sional de saúde, o paciente e a família, sendo uma habilidade essencial 
diante de uma prática médica humanizada. É inevitável uma boa comu-
nicação quando pensa-se na qualidade da interrelação entre o profis-
sional e seu paciente, assim como da conquista de confiança mútua na 
identificação do processo de saúde-doença e no desenvolvimento de 
uma assistência adequada (VIDOTTI; REIS, 2020).

Considerando o exposto, a  comunicação de más notícias, desde 
a década de 80, vem sendo definida como qualquer notícia que altere 
drasticamente e de forma negativa a perspectiva do paciente com re-
lação ao seu futuro. Historicamente, falar sobre o câncer, desde o seu 
diagnóstico, recorrência, evolução e até mesmo falha no tratamento, são 
exemplos de más notícias, que cotidianamente estão presentes na roti-
na médica. Sendo assim, é de suma importância que durante a consulta 
o profissional saiba passar de forma correta e empática as informações 
para seu paciente, evitando assim, resultados negativos para ambas as 
partes (GORNIEWICZ et al, 2017).

 Qualquer informação que altere drasticamente a perspectiva de 
futuro de um paciente resulta em um déficit cognitivo e comportamental 
que persiste por um determinado tempo, envolvendo crenças, perspec-
tivas e aceitação da condição imposta. A forma como uma má notícia 
é exposta está diretamente relacionada com a aceitação do paciente, 
ou seja, uma garantia inicial da continuidade do manejo clínico. Dessa 
maneira, a forma como o médico fornece notícias sérias tem impacto 
profundo na compreensão do paciente sobre sua doença, nas decisões 
sobre as opções de tratamento e ajuste posterior da terapêutica (HAR-
MAN; ARNOLD, 2021). 

 Nessa perspectiva, cabe aos profissionais de saúde a possibilida-
de de desenvolverem melhores habilidades para lidar com os indivíduos 
hospitalizados em terminalidade da vida a fim de proporcionar um cuidado 
além da moléstia, e principalmente, olhando para cada um de forma hu-
mana e multidimensional. Dessa forma, será possível identificar e diminuir 
os motivos que promovem a despersonalização do paciente oncológico, 
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como a perda da autonomia, a falta de comunicação e a fragilidade do re-
lacionamento bem como favorecendo uma relação equilibrada na tomada 
de decisão da sua autonomia (SILVA; FOGER; SANTOS, 2019). 

 Apesar do aprimoramento de protocolos que auxiliam na exposi-
ção médica de más notícias, ainda há necessidade de melhora na habi-
lidade de comunicação  médico-paciente. A dificuldade da maioria dos 
médicos é estabelecer um equilíbrio entre ser honesto, mas ao mes-
mo tempo encorajador e empático, de forma que amenize as respostas 
emocionais negativas dos pacientes e familiares (HARMAN; ARNOLD, 
2021). Em síntese, entender como se dá a comunicação de más notícias 
no contexto da terminalidade da vida permite o paciente lidar com a mor-
te e o morrer e, por fim, ter o entendimento de que a morte não é doença, 
mas a dimensão da existência para a qual não há cura. Haja vista que 
essa atitude proporcionará aos pacientes e familiares o sentimento de 
acolhimento, fortalecimento e compreensão da situação (LIMA; MAIA; 
NASCIMENTO, 2019).

 O momento da recepção de uma má notícia pelo paciente na 
maioria das vezes se torna árduo, pois a compreensão necessária de 
seu quadro naquele momento e o controle das emoções negativas ad-
vindas do diagnóstico é difícil, uma vez que o abalo emocional e as de-
cisões ali tomadas são de grande impacto na vida de uma pessoa. Tal 
fato evidencia como a perspectiva do próprio paciente em relação a sua 
saúde afeta os próximos passos a serem traçados nas vias de tratamen-
to (RAMOS, et al., 2018; OSTERMANN; FREZZA, 2017).

 Muitas queixas relacionadas a dificuldade da compreensão do 
próprio quadro do paciente anteriormente a transferência para um cen-
tro especializado em cuidados paliativos foram discorridas em um es-
tudo desenvolvido por Kirby et al (2020) como o despreparo do médico 
para a transmissão de más notícias que acaba por deixar lacunas vagas 
de informações, e com isso, a opinião do paciente em relação ao médico 
que realizou seu diagnóstico se compromete pelas incertezas e descon-
fianças geradas pela falta de preparo para a comunicação da notícia, 
esse despreparo que por muitas vezes acaba indo além da parcialidade 
da informação.

Um estudo realizado por Von Blanckenburg et al (2020), cria um 
novo método de comunicação de más notícias chamado MABBAN (Mar-
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burg Breaking Bad News), que é inteiramente realizado com base no 
protocolo SPIKES, entretanto, visa a preferência dos pacientes na co-
municação de más notícias. O autor por sua vez, explica em seu estu-
do, que a necessidade de buscar uma nova classificação, priorizando a 
perspectiva do paciente, partiu da análise de como a qualidade das más 
notícias podem influenciar no curso da doença. Por sua vez, este novo 
questionário, além de se basear nos seis tópicos da diretriz SPIKES, 
agrupavam-as em subescalas, dependendo das variáveis clínicas, de-
mográficas e diferentes componentes que foram identificados como im-
portantes pelos autores.

Nessa perspectiva, o protocolo SPIKES é a estratégia mais ci-
tada dentre os artigos estudados, sendo muito utilizado por médicos 
na transmissão de más notícias para pacientes e familiares, seja ela 
uma doença terminal ou até mesmo óbito. De modo que, o mnemônico 
SPIKES é dividido sistematicamente por 6 letras, onde cada uma delas 
significa uma etapa da comunicação médico-paciente no momento de 
informar uma má notícia. Além disso, o protocolo em questão determina 
métodos para uma relação eficaz quando a má notícia for informada 
ao paciente/familiar, sistematizando cada momento da consulta desde 
o melhor ambiente escolhido até as estratégias escolhidas (JOSÉ et al, 
2020).

Dessa forma, o médico oncologista considera confiança na 
transmissão de más notícias e diagnósticos de difícil abordagem ao ser 
informada a pacientes e familiares, sendo que, cada paciente e família 
são considerados únicos na transmissão de mensagens individualiza-
das aos aspectos avaliados. Considerando a importância da comuni-
cação verbal e não verbal, o protocolo SPIKES, aplica-se a sigla que 
significa o processo de seis etapas para dar más notícias: SETTING 
UP the interview (planejamento a entrevista), PERCEPTION (avaliando 
a percepção do paciente), INVITATION (obtendo o convite ao paciente), 
KNOWLEDGE (dando conhecimento e informações ao paciente), EMO-
TIONS (abordando as emoções do paciente com respostas empáticas), 
STRATEGY and SUMMARY, a estratégia e o resumo, respectivamente 
(BOMFIM et al, 2021).

O trabalho inicia-se com a compreensão, por parte do médico, 
adequada das estratégias de comunicação e da importância que sua 
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interpretação acarreta na condução do caso. É importante que o pro-
fissional de saúde interrogue-se com relação a sua própria solicitude, 
interesse nos aspectos multidimensionais do paciente, em seu toque, 
olhar, sorriso e escuta atenta das expectativas do paciente e de sua 
família com relação à doença (SOEIRO et al, 2020). O papel do médico 
oncologista no consultório vai além da simples busca por um diagnósti-
co e a determinação das opções de tratamento. Ao considerar o pacien-
te, este deve ser abordado como um indivíduo integral: todo o contexto 
biológico, psicossocial e espiritual. O profissional deve manter um olhar 
holístico, pautado em cada etapa vivenciada unicamente pelo paciente 
diante do enfrentamento de sua doença (SANTOS et al, 2018).

Sendo assim, durante toda a abordagem do médico no consul-
tório, na hora de uma má notícia, é imprescindível compreender que o 
paciente se encontra em um momento de conflito entre seu diagnóstico 
e sua vida anterior a ele, cabendo  ao médico tomar uma posição ética 
e contrabalancear a má notícia por meio da sua contratransferência 
(SOEIRO et al, 2020). Dessa forma, tendo ciência que a contratransfe-
rência é constituída por trocas que vão além das palavras e envolvem 
o inconsciente e o consciente do médico e paciente, é fundamental ao 
médico oncologista dominar tanto os conhecimentos objetivos da medi-
cina como os subjetivos da mente, já que a adesão à informação pelo 
paciente depende majoritariamente de métodos que incluem o tempo à 
adesão da má notícia, seu círculo social de amparo durante o tratamen-
to, as afeições e explicações claras do médico, além da própria perso-
nalidade do paciente (HARMAN; ARNOLD, 2021). 

 Neste contexto, as dificuldades que mais acometem os profis-
sionais de saúde estão relacionadas ao medo de causar algum dano ou 
sofrimento nos pacientes pela forma como as notícias foram informadas. 
Isto é vivenciado principalmente quando o profissional é inexperiente, 
o paciente é jovem ou quando não há possibilidade de um tratamento 
bem-sucedido. Concomitantemente, é importante que a condução dos 
casos não esteja ligada a apenas um profissional, mesmo que seja o 
oncologista o responsável pelo diagnóstico e prescrição do tratamento 
de seguimento. Por trás de cada etapa, haverá toda uma equipe multi-
profissional, a fim de oferecer apoio e assistência integral (SOEIRO et al, 
2020; VIDOTTI; REIS, 2020; SANTOS et al, 2018).
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Considerações Finais

 Portanto, este trabalho teve como finalidade perceber a impor-
tância do papel do médico oncologista na comunicação de más notícias, 
frente a todos os desafios impostos nessa interação, que por sua vez, 
pode definir todo o andamento de uma terapêutica eficaz com seus pa-
cientes. Ademais, observou-se também a sensibilidade necessária que 
o profissional da área médica deve ter, para a percepção da visão do 
paciente, pois afinal de contas, o futuro e a vida do paciente está em 
jogo. Por fim, durante a graduação, muitos profissionais são informados 
sobre o quanto suas habilidades e condutas podem salvar vidas, mas 
pouco é falado sobre as situações que envolvem a perda de saúde e até 
mesmo como lidar com a morte. Portanto, não saber lidar com esse tipo 
de informação pode levar a uma conduta solitária e isolamento profissio-
nal. A reflexão sobre a morte e a finitude torna-se parte do cotidiano não 
só dos profissionais da área oncológica, mas de todos os membros das 
equipes de diferentes níveis de atenção à saúde, sendo esta importante 
para o desenvolvimento de habilidades de comunicação e empatia.
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RESUMO
Introdução: A musicoterapia tem sido uma promissora alternativa apli-
cada no acompanhamento da população afetada pela doença de Alzhei-
mer, pois tem trazido um enorme bem-estar para esses, assim como 
também tem evitado maior uso de medicações psicotrópicas, alívio das 
consequências da patologia e diminuição do déficit vital. Logo, esta revi-
são apresenta conhecimentos acerca da musicoterapia no manejo dos 
enfermos que padecem com esse distúrbio neurodegenerativo. Obje-
tivos: Investigar, relatar e propagar os benefícios da musicoterapia na 
qualidade de vida de pessoas diagnosticadas com a doença de Alzhei-
mer. Metodologia: Consiste em uma revisão bibliográfica integrativa, 
baseada na pesquisa dos descritores “Music Therapy”, “Quality of life” 
e “Alzheimer”, validados no DeCS (Descritores em Ciências de Saúde), 
nas bases de dados National Library of Medicine (PUBMED) e Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS), resultando em 133 artigos que ao serem deter-
minados os seguintes filtros: Texto completo, data de publicação entre 
os últimos 5 anos (2016 até 2021), e idiomas em inglês e português, além  
da eliminação dos estudos replicados e sem coesão com o objetivo do 
estudo, permanecendo, assim,  14 estudos selecionados como amostra 
final. Revisão de Literatura: Os estudos analisados trazem informa-
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ções importantes acerca da musicoterapia, sua favorável aplicação em 
pessoas afetados pela doença de Alzheimer e os mais diversos aspectos 
referentes à sua utilização na prática, como pesquisas e opiniões que se 
fundamentam desde casos individuais, até em grupos, chegando, inclu-
sive, a determinar os salutíferos efeitos fisiológicos no sistema nervoso, 
dos que sofrem dessa terrível condição, ao serem expostos à terapêutica 
musical. Conclusão: A doença de Alzheimer deteriora progressivamente 
as faculdades mentais dos acometidos, logo, a musicoterapia, em razão 
dos seus profícuos resultados em atenuar essas complicações, deve ser 
amplamente estimulada como atividade cotidiana para a vida dos en-
fermos, pois os resultados analisados evidenciaram fantásticas melho-
rias nos aspectos de atenção, memória, humor, interação e consciência. 
Palavras-chave:  Doença de Alzheimer; Musicoterapia; Qualidade de vida.

Introdução

 A musicoterapia consiste em uma intervenção não farmacológi-
ca com potencial de melhoria a longo prazo na área da neuropsiquia-
tria (RAY & MITTELMAN, 2017). Essa ferramenta se mostra como um 
grande benefício alternativo, uma vez que pode possibilitar o acesso 
para muitos indivíduos com a doença, principalmente, para aqueles com 
baixas condições socioeconômicas (RAGLIO et al., 2018). Ademais, a 
música é uma ferramenta essencial na reabilitação de doenças neuro-
degenerativas, como a doença de Alzheimer (SÄRKÄMÖ, 2017). 

 A Doença de Alzheimer abrange sintomas de agitação, transtor-
nos de ansiedade e de depressão (NAGY et al., 2019). Ela abrange tam-
bém o déficit cognitivo, resultando em alterações motoras, como a rigidez 
muscular, que causa redução da expressão facial e fala, tremores, postura 
instável, marcha e bradicinesia (SPILDOOREN et al., 2018).  A conjuntura 
clínica descrita acarreta em perdas na autonomia para realizar tarefas 
simples e rotineiras e, consequentemente, diminuição da qualidade de 
vida (SPILDOOREN et al., 2018). Por conseguinte, isso leva a uma maior 
prevalência de cuidados permanentes institucionalizados nos indivíduos 
acometidos pela patologia (SPILDOOREN et al., 2018).

 Os efeitos dos benefícios da musicoterapia para esses pacien-
tes são fundamentais, visto que a capacidade integrativa presente nas 
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regiões subcorticais do cérebro relativas à responsividade emocional ou 
da memória e à presença de melodias, apresentam baixas taxas de de-
terioração. Sendo assim, devido à preservação dessas áreas, é possível 
verificar maior interação e qualidade quanto a esse tipo de tratamento 
(NAGY et al., 2019). A intervenção da musicoterapia ativa permite ao pa-
ciente uma relação com suas expressões corporais, envolvendo ativida-
des musicais, como o uso de instrumentos e canto, que proporcionam a 
organização das experiências dos indivíduos, uma melhor qualidade de 
vida e a redução dos problemas comportamentais (RAY & MITTELMAN, 
2017). 

 Nessa perspectiva, esse presente estudo justifica-se pela impor-
tância de fazer uma análise acerca da musicoterapia como uma fer-
ramenta terapêutica não farmacológica que pode influenciar de forma 
positiva na qualidade de vida de pessoas com doença de Alzheimer. 
Visto que, pacientes com essa doença apresentam diversas alterações 
cognitivas e comportamentais, que, quando em estágio inicial, podem 
provocar transtornos devido a não aceitação dessa condição e dos 
efeitos adversos dos medicamentos prescritos. Dessa forma, terapias 
multimodais, como a musicoterapia, podem ser consideradas como pro-
messas de intervenção para melhorar a qualidade de vida desses indi-
víduos. Qualidade essa, que se refere a uma melhoria de bem-estar e 
participação, diminuição de sintomas depressivos e/ou comportamentos 
problemáticos por meio de uma construção superordenada.

Objetivo 

 Analisar, sintetizar e difundir, de maneira precisa, compreensível 
e imparcial, os conhecimentos existentes nas bases de dados, acerca 
dos benefícios da musicoterapia na qualidade de vida de pessoas diag-
nosticadas com a Doença de Alzheimer.

Metodologia

 Trata-se de um estudo elaborado em modelo de revisão inte-
grativa, produzido no mês de outubro de 2021, na qual foram validados 
os descritores “Music Therapy”, “Quality of life” e “Alzheimer” por meio 
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da plataforma DeCS (Descritores em Ciências de Saúde), e, com o au-
xílio do operador booleano AND entre eles, aplicou-se nas bases de 
dados National Library of Medicine (PUBMED) e Biblioteca Virtual de 
Saúde (BVS), resultando assim em 69 e 64 trabalhos encontrados, res-
pectivamente. Contudo, ao serem executados os seguintes filtros: Texto 
completo, data de publicação entre os últimos 5 anos (2016 até 2021), e 
idiomas em inglês e português, chegou-se ao número de 28 documen-
tos provenientes da PUBMED e 27 documentos provenientes da BVS. 
No entanto, foram eliminados os estudos replicados e sem coesão com 
o objetivo do estudo, logo, findou-se em 14 artigos como amostra final. 

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

 Várias meta-análises e revisões da literatura concluíram que tra-
tamentos não farmacológicos, incluindo musicoterapia, têm sido efica-
zes com comportamentos e sintomas psicológicos de demência (RAY & 
MITTELMAN, 2017). É visto que a musicoterapia vem se apresentando 
com um grande valor no tratamento dos sintomas da demência, afetan-
do positivamente a qualidade de vida desses enfermos. Tais avanços 
foram analisados pelo estudo de revisão produzido por Oliveira et al. 
(2018), music in the control of dementia-relates symptoms in the elderly, 
o qual utilizou pesquisas que se valeram de entrevistas com os cuidado-
res que tinham contato com os residentes tanto de grupos de interven-
ção, quanto daqueles de cuidado padrão. No estudo, foi relatado que 
além das melhorias neuropsiquiátricas, houve também evolução nas re-
lações interpessoais, no âmbito prejudicado pela demência, bem como 
avanço nas habilidades de comunicação, aumento do contato visual e 
mudanças na expressão facial durante as sessões musicais (OLIVEIRA 
et al., 2018). 

 Após a aplicação de variados testes como o visto no estudo de 
Oliveira et al. (2018), Music therapy and Alzheimer’s disease, com enfo-
que no Mini-Mental State Examination (MMSE), o qual avalia a memória 
verbal, linguagem, orientação no tempo e atenção, com escala de varia-
ção de 4 pontos e de severidade de sintomas de 3 pontos, foi possível 
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notar o aumento da pontuação do grupo submetido a musicoterapia, 
principalmente em linguagem, orientação e memória. Além disso, é im-
portante ressaltar a utilização da anamnese musical, visto no estudo 
de Oliveira et al. (2018), como um mecanismo que mostrou eficácia no 
remonte de memórias durante as sessões, com base nas músicas rela-
cionadas aos momentos importantes na vida dos pacientes. 

 Concomitante aos benefícios expostos, o estudo de Spildooren 
et al. (2018) analisou os benefícios da musicoterapia em pacientes com 
Doença de Alzheimer (DA). Cinco participantes com DA moderada fo-
ram recrutados em uma casa de, a fim de ser avaliada a implementação 
de exercícios grupais em vídeos, aliado a músicas, como fator diferen-
cial em pacientes com DA, tendo em vista a dificuldade comprovada 
em realizar atividades em grupos, devido a problemas com a atenção, 
fator característico da doença. O estudo foi realizado com período de 
intervenção de 30 minutos, 3 vezes por semana, durante 3 semanas, 
avaliando-se o efeito da música na performance e concentração. Ao 
fim da análise, a participação geral durante os exercícios foi de 84,1% 
e a qualidade do desempenho foi acima das pontuações de corte para 
todos os exercícios. O estudo demonstrou a necessidade da música 
para gerar motivação e melhor desempenho durante os exercícios fí-
sicos (SPILDOOREN et al., 2018), ao passo que, quando a música di-
minuía ou sessava, o desempenho dos participantes também diminuía 
ou parava completamente (SPILDOOREN et al., 2018). Sendo assim, é 
visto que o acompanhamento musical instrumental durante exercícios 
aumenta o foco e a participação de pessoas mais velhas com demência 
em exercícios em grupo (SPILDOOREN et al., 2018).

 A importância e as implicações da musicoterapia têm sido de-
terminadas mediante estudos, como o de Vanstone et al. (2016), o qual 
descreveu o desenvolvimento do Music Engagement Questionnaire (Mu-
sEQ), uma escala de 35 itens para medir o envolvimento com a música 
na vida diária, revelando os aspectos positivos da música no bem-es-
tar e na terapia de indivíduos que vivem com demência. Nesse estudo, 
foram incluídos 22 participantes de grupo de idosos neurotípicos e 16 
participantes com Doença de Alzheimer de leve a grave, juntamente 
com um familiar ou cuidador. A partir da relação entre a pontuação total 
do MusEQ e a avaliação qualitativa, demonstrou-se, de forma signifi-
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cativa, resultados positivos relacionados ao envolvimento com a músi-
ca e à experiência interna da música com os participantes, envolvendo 
a emoção e o significado pessoal, e promovendo, assim, mudança de 
comportamento em relação ao comprometimento neurológico.

 A eficácia da musicoterapia foi analisada no estudo de Kim et al. 
(2016), cujo objetivo foi avaliar o êxito de um programa de múltiplos do-
mínios, incluindo a música, em pacientes com DA. Os 53 participantes 
incluídos foram classificados em um grupo de programação cognitiva 
( n = 32) e grupo de controle ( n = 21), equivalente a 60,3% e 39,6%, 
respectivamente. A música, um dos domínios da estimulação cogniti-
va, foi estimulada nos participantes do primeiro grupo mencionado, que 
além de ser acompanhado pela farmacoterapia, recebeu a intervenção 
da música em um período de duração de 1 hora, sendo repetida 5 vezes 
por semana durante 6 meses. Esse estudo evidenciou uma mudança 
da função cognitiva em diferentes domínios da função neuropsicológica, 
incluindo fluência verbal, atenção, função de linguagem, estado mental 
geral, função executiva frontal, função visuoespacial, memória de lista 
de palavras e memórias visuais. No entanto, nessa mesma pesquisa, 
a mudança positiva não foi observada no grupo de controle, cujos pa-
cientes receberam apenas a intervenção da farmacoterapia, sendo, em 
contrapartida, explícita no grupo participante do programa cognitivo em 
conjunto com a terapia farmacológica, caracterizado por apresentarem 
melhores habilidades cognitivas e função cognitiva geral satisfatória. 
Outrossim, a música melhorou a memória, reduziu a depressão dos pa-
cientes e melhorou a qualidade de vida dos cuidadores.

 Nas observações descritas por Popa et al. (2021) em um estudo 
de caso-controle, como objeto central na ação antes e após as dinâmi-
cas da musicoterapia focados nos distúrbios de atividade, agressivida-
de e ansiedade, foi evidenciado mudanças positivas a curto prazo. Isso 
porque, após 4 semanas os efeitos haviam diminuído com interrupção 
da terapia. Nesse contexto, há a necessidade dessas ferramentas alter-
nativas com foco na música terem um caráter contínuo, para auxiliar os 
efeitos dos distúrbios comportamentais, dificuldades na fala, comporta-
mento social e depressão (POPA et al., 2021). Além disso, em estudos 
citados por Popa et al. (2021) por meio de explorações randomizadas 
em diferentes locais com idosos, utilizando a musicoterapia e aplicando 
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sessões por cerca de 18 semanas, os efeitos positivos foram confirma-
dos tanto na conduta perturbadora, quanto no menor uso de substân-
cias psicotrópicas usadas no período da terapia.

 A consciência refere-se à capacidade subjetiva que colabora 
para a construção da identidade pessoal (ARROYO-ANLLÓ; SÁNCHEZ; 
GIL, 2020). Na doença de Alzheimer, a autoconsciência é a afetada no 
reconhecimento da própria história e de fatos que contribuíram para a 
formação da identidade. Nesse contexto, a utilização do questionário de 
consciência (SCQ) permite avaliar se existem prejuízos nos fatores que 
podem determinar a autoconsciência (ARROYO-ANLLÓ; SÁNCHEZ; 
GIL, 2020).  Nesse sentido, a utilização dos estudos do SCQ evidenciou 
que pacientes com DA tinham prejuízos na autoconsciência (ARROYO-
-ANLLÓ; SÁNCHEZ; GIL, 2020). Assim, a musicoterapia em pacientes 
com DA demonstrou melhorias na qualidade de vida desses pacientes 
nos fundamentais aspectos do humor, da atenção e da memória, com-
parada a atividades ocupacionais (ARROYO-ANLLÓ; SÁNCHEZ; GIL, 
2020). Outrossim, um estudo experiencial descrito por Arroyo-Anlló, 
Sánchez e Gil (2020) revelou os efeitos da utilização de músicas que 
tivessem relação familiar em pacientes com DA que realizaram o SCQ. 
Em um grupo de 20 pacientes com DA leve-moderada foi feita a escuta 
regular de uma música de memória afetiva por cerca de 2 a 4 minutos, 3 
vezes por semana durante 3 meses, e no outro grupo com 20 pacientes 
com DA, a seleção de músicas era desconhecida. Sendo assim, os re-
sultados foram favoráveis para aquele grupo na presença da música de 
caráter familiar, com benefícios na autoconsciência por meio do aspecto 
emocional comparado ao grupo com a música que não despertava me-
mória afetiva. De igual modo, o estudo randomizado na tabela 1 (POPA 
et al., 2021) demonstra a beneficidade da terapia musical no nível de 
consciência e no humor durantes atividades estruturadas de recreação 
com foco na DA, ratificando a capacidade de melhorar a qualidade de 
vida desses pacientes no que concerne a autoconsciência.  

 O mecanismo da Musicoterapia pode ser dividido em duas ca-
tegorias: Ativa, em que o paciente está diretamente envolvido no canto, 
dança, ou tocando algum instrumento musical, e o Passivo, caracteri-
zado por utilizar um aparelho de som tocando determinada música e o 
paciente é estimulado a ouvir a canção e refletir sobre quais sentimentos 
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estão presentes naquele momento. Esse projeto de expansão de méto-
do não farmacológico, proposto por Nagy et al. (2019), possui sessões 
que duram duas horas e é dividido em duas partes. Durante a primeira 
hora, os engajadores, que são membros da comunidade ou estudantes, 
são pareados com um paciente e uma caixa de música de brinquedo, a 
qual é usada para incentivar o paciente a participar da produção musi-
cal de quaisquer forma. Na segunda hora, alguns objetos são inseridos 
nas caixas, como adereços coloridos, acessórios e instrumentos musi-
cais. Este estudo tornou possível comprovar a melhoria do bem-estar 
emocional do paciente com demência e o enriquecimento na vida dos 
membros da comunidade que integraram ao projeto sendo engajadores. 
Ademais, ajudou a minimizar os sintomas comportamentais e psicológi-
cos de demência e a fornecer uma fonte do conforto humano.

 Além disso, as vantagens da musicoterapia são afirmadas devi-
do à taxa lenta de deterioração da área subcortical do cérebro, a qual 
atua na memória musical e na resposta emocional. Com isso, foram 
apontados estudos que tem como intuito evidenciar os benefícios de 
programas que melhoram as condições de pacientes com Doença de 
Alzheimer, como o Projeto de Engajamento Musical (MEP), que foi ob-
jeto de análise por Gulliver et al. (2019). Esse estudo compreende ses-
sões com canto lideradas por engajadores em grupo de 45-60 minutos, 
com 15-20 residentes semanais durante 8 semanas, em uma unidade 
de demência segura, o Centro de cuidados para idosos em Canberra, 
na Austrália. As sessões MEP incluem o canto de repertório, levando em 
consideração a idade, a preferência cultural e o gosto musical. A avalia-
ção é conduzida por pesquisa visual com base nos gráficos desenvol-
vidos pela WONCA (Organização Mundial de Médicos de Família), que 
capturaram o bem-estar e a conexão social, e indicadores de depressão 
que mostram parâmetros da qualidade de vida associada ao humor, aos 
distúrbios comportamentais e ideológicos. Desse modo, esse estudo 
evidencia melhoria na saúde e bem-estar mental em paciente com de-
mência, sendo eficazes na diminuição de sintomas comportamentais, 
como agitação, ansiedade e depressão. Nessa perspectiva, é válido 
destacar que essa nova abordagem da MT pode evitar eventos adver-
sos associados ao uso de medicamentos psicotrópicos e estabilizado-
res de humor, tendo em vista as comprovações atuais de estudos sobre 
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os efeitos cognitivos, emocionais e psicológicos das atividades musicais 
de lazer em pacientes acometidos de doenças demenciais, como é o 
exemplo da Doença de Alzheimer.

 Os benefícios da musicoterapia foram sondados também no es-
tudo de Ray e Mittelman (2017) através da análise de resultados especí-
ficos para cada sintoma visado: depressão, agitação e errância  compor-
tamental. O estudo foi realizado com 132 idosos que viviam em casas 
de apoio, no qual cada paciente era seu próprio parâmetro não havendo 
comparação entre um participante e outro. O programa terapêutico con-
sistia na seleção de músicas com base na preferência dos participantes. 
Foram realizadas seis sessões ao total, três por semana, realizadas em 
uma sala privada na casa de apoio. Para uma obtenção mais fidedigna 
dos resultados foi utilizado o Teste de Esfericidade de Mauchly para 
cada sintoma visado e o Teste de Greenhouse-Geisser para corrigir as 
medidas repetidas. Ao final do estudo foi concluído que a terapia com a 
música reduz significativamente os sintomas de depressão e agitação, 
no entanto não demonstrou melhoria significativa na errância comporta-
mental.

 De igual modo, o estudo de Pongan et al. (2017) também ana-
lisou o efeito da música como terapia não farmacológica em pacientes 
com Doença de Alzheimer. Foi realizado um estudo clínico com 59 pa-
cientes com DA que tiveram contato durante 12 semanas com grupos 
de terapia multimodal, especialmente focados em canto, música e pin-
tura. A dor crônica , a ansiedade, a depressão e a qualidade de vida 
dessas pessoas foram avaliadas antes e um mês depois após o término 
das intervenções. Os resultados foram positivos para todos os sintomas 
listados, principalmente para redução significativa da dor, redução da 
ansiedade e melhoria na qualidade de vida.
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Tabela 1 - Análise comparativa de estudos referentes à musicoterapia 
na qualidade de vida de pacientes com Doença de Alzheimer.

Estudo Método Foco do 
estudo

Alternativa
Terapêutica

Efeitos nos 
pacientes Duração

POPA 
et al., 
2021

Estudo 
randomi-
zado con-

trolado

Doença 
de Al-

zheimer

Atividades 
recreativas 
(incluindo 

terapia mu-
sical)   

Melhoria 
no humor 
e nível de 

consciência

Atividades es-
truturadas de 
recreação (in-
cluindo terapia 

musical)

POPA 
et al., 
2021

Estudo 
de caso 
controle

Mode-
rada ou 
Grave 

Doença 
de Al-

zheimer

Terapia mu-
sical

Agitação 
reduzida e 
ansiedade

18 sessões de 
musicoterapia, 
cada um dura-
douro 30 min, 
três vezes por 
semana, por 6 

semanas.

POPA 
et al., 
2021

Estudo 
controla-
do rando-
mizado 
cross-o-

ver

Demên-
cia

Doença 
de Al-

zheimer

Programa de 
música em 

grupo

Aumento 
do compor-
tamento de 

verbalização

Intervenções 
com a musicote-
rapia, realizadas 
por 40 min, três 
vezes na sema-
na, durante oito 

semanas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Considerações Finais

 Depreende-se, a partir dos dados analisados, que a musicotera-
pia é um tratamento extremamente promissor para potencializar a qua-
lidade de vida daquelas pessoas que convivem com o diagnóstico de 
Alzheimer, tendo em vista o incremento das atividades mentais, físicas 
e sociais, que se reproduziu em acesso dos enfermos a memórias pas-
sadas, redução da depressão, menor uso de medicações psicotrópicas, 
menos isolamento, melhoria na participação de atividades em grupo, 
melhora no nível de movimentação, avanço na capacidade de lingua-
gem, progresso na atenção e orientação, além de, inclusive, aprimorar 
o desempenho dos indivíduos em escalas avaliativas do estado mental 
geral, como o Mini-Mental. Ademais, até mesmo os cuidadores foram 
beneficiados com melhora na qualidade de vida avaliada por meio da 
Escala de Zarit. Todavia, percebe-se a necessidade de mais estudos 
que comprovem a plena superioridade da musicoterapia como interven-
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ção efetiva no bem-estar global dos afetados para que seja permitida e 
indicada a sua execução a cada vez mais populações.
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RESUMO
Introdução: A neoplasia de mama é consequência de uma desregulação 
no processo de multiplicação celular, levando a uma exacerbação do pro-
cesso mitótico. A partir dos dados pesquisados, observou-se que além de 
sintomas físicos, o câncer de mama causa uma queda na autoestima, por 
afetar um órgão de tamanho signifi cado para uma mulher, gerando uma 
frustração e perda de identidade feminina. Objetivos: Elucidar as vanta-
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gens de um rastreamento e diagnóstico precoce, para as mulheres, em 
relação a descoberta de um câncer de mama. Metodologia: Trata-se de 
uma revisão de literatura, buscando artigos publicados nas bases de da-
dos Pubmed e Scielo compreendidos no período de 2015 a 2021. Foram 
usados 13 artigos nesse estudo com a utilização dos descritores “cân-
cer de mama”, “diagnóstico”, “mamografia” “neoplasia de mama” e “saúde 
da mulher”. Revisão de Literatura: São estimados 66.280 novos casos 
de câncer de mama feminino em 2021, segundo o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), o que equivale a 43,74 casos por 100 mil mulheres. Além 
disso, ainda conforme esse instituto, a neoplasia mamária é a principal 
causa de óbitos por câncer em pessoas do sexo feminino no Brasil. Nesse 
sentido, ao analisar os últimos dados a respeito da incidência do câncer 
de mama, foi observado que nos últimos anos o número de casos tem au-
mentado. Uma maneira de diminuir as taxas de mortalidade ocasionadas 
por essa neoplasia, é o início do tratamento ainda em sua fase inicial, uma 
vez que os índices de bom prognostico são maiores. A identificação des-
sa neoplasia pode ser realizada tanto em sua fase clínica como na fase 
pré-clínica. O autoexame das mamas é de grande valia para o diagnóstico 
precoce, por reconhecer a doença em sua fase clínica, quando os sinais 
e sintomas são evidentes. Já os exames de rastreamento, como a mamo-
grafia, são realizados por precaução em grupos de mulheres com indica-
ção, uma vez que não há indícios da presença da enfermidade, contudo 
neoplasias podem ser detectadas nesses exames em sua fase pré-clí-
nica, tornando-os importantes aliados da saúde da mulher. Conclusão: 
Dessa maneira, os exames de rastreamento e diagnóstico precoce são 
essenciais para a minimização da taxa de mortalidade ocasionadas pelo 
câncer de mama. Por fim, tem-se que isso irá contribuir, consequente-
mente, para a otimização da saúde das mulheres, uma vez que essa pato-
logia representa o tipo de câncer que mais mata pacientes desse público. 
Palavras-chave: Câncer de Mama; Diagnóstico; Mamografia; Neoplasia 
de Mama; Saúde da Mulher.

Introdução

O câncer de mama é definido como a multiplicação desordenada 
de células anormais do tecido mamário, formando um tumor capaz de 
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causar metástases, isto é, pode formar lesões a partir de uma primária, 
porém sem continuidade entre as duas lesões. 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de 
mama é a neoplasia mais comum, no Brasil, situando-se depois apenas 
do câncer de pele, sendo responsável pela maior parte das mortes por 
câncer em pessoas do sexo feminino, havendo cerca de 18.068 óbitos 
apenas no ano de 2019.  

Sabe-se que a mulher acometida pelo câncer de mama, além de 
sofrer com as manifestações clínicas da doença em si, passa por uma 
pressão psicológica, pois o seio é considerado símbolo de feminilidade 
e sexualidade, ou seja, há um prejuízo da autoestima e da essência fe-
minina, e, como consequência, há a perca de qualidade de vida. (BER-
GAMASCO RBB e ANGELO M, 2021).

A grande parte dos casos, quando descobertos e tratados ainda 
no estádio inicial do câncer, possui boa resposta. Dessa forma, o ras-
treamento e diagnóstico precoce da doença se faz necessário e é con-
siderado imprescindível para um bom prognóstico e resolução positiva 
da neoplasia (LOBO JLSL, et. al, 2020). 

Objetivos

 Considerando as dificuldades encontradas por mulheres ao des-
cobrirem e tratarem o câncer de mama, o objetivo desse presente traba-
lho é elucidar as vantagens de um rastreamento e diagnóstico precoce 
em relação a descoberta de um nódulo em suas regiões mamária, assim 
como coletar dados que justifiquem o investimento público em difundir 
conhecimento à cerca de pessoas do sexo feminino a adotarem esses 
hábitos quando for indicado, assim como o fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde em relação a essa doença.

Metodologia

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura realizado 
através de busca nas bases de dados Pubmed e Scielo, utilizando os 
descritores “Câncer de Mama”, “Diagnóstico”, “Mamografia”, “Neoplasia 
de Mama”, e “Saúde da Mulher” correspondentes à classificação dos 
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Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Definiu-se como critérios de 
inclusão artigos do tipo ensaio clínico, metanálise e revisão de literatu-
ra, publicados nos entre 2015 e 2021 sem restrições de idioma, foram 
excluídos artigos com modelos experimentais. Após a aplicação dos cri-
térios de inclusão e exclusão foram encontrados 92 artigos, sendo 61 
no Pubmed e 31 na Scielo, através da leitura completa destes, selecio-
nou-se 13 artigos, os quais demonstraram conteúdo com relevância em 
consideração ao objetivo do trabalho.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) são estimados, 
para o ano de 2021, 66.280 novos casos de neoplasia mamária femini-
na, representando uma taxa de incidência ajustada de 43,74 casos por 
100 mil mulheres. Na mortalidade proporcional por câncer em mulheres, 
em 2019, os óbitos por câncer de mama chegaram aos 16,1% do total, 
representando a primeira causa de morte por câncer nas mulheres bra-
sileiras. Essa patologia apresenta uma curva ascendente no número de 
mortos, tendo em vista que os valores a cada 100.000 mulheres, entre 
os anos de 2017, 2018 e 2019, foram, respectivamente, 32.793, 34.296 
e 35.640. A partir dos 40 anos, a incidência do câncer de mama em 
mulheres aumenta. Abaixo dessa faixa etária, a ocorrência da doença e, 
consequentemente, sua mortalidade é menor, tendo ocorrido menos de 
10 óbitos a cada 100 mil mulheres. Diferente do que ocorre a partir dos 
60 anos, em que o risco é 10 vezes maior.

Para plena efetivação da detecção precoce do câncer de mama, 
é relevante a capacitação dos profissionais de saúde, bem como das 
mulheres, as quais devem estar aptas para a realização do autoexame 
por meio do conhecimento prévio da anatomia das mamas e estruturas 
adjacentes, do reconhecimento dos sinais e sintomas sugestivos e tam-
bém dos principais fatores de risco associados para o desenvolvimento 
de neoplasia mamária, os quais são: mulheres com idade avançada, 
principalmente, acima dos 50 anos de idade, obesidade, presença de 
casos de câncer de mama na família, primeiro parto após os 35 anos 
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de idade, menarca precoce, menopausa tardia, pratica de reposição 
hormonal, sobretudo, os estimulantes estrogênicos por longos períodos, 
excesso de exposição à radiação ionizante, nuliparidade, consumo exa-
cerbado de alimentos com elevada concentração de gorduras, tabagis-
mo, etilismo, inatividade física e exposição a agrotóxicos. (INCA)

Tendo em vista a alta incidência do câncer de mama entre as mu-
lheres, é importante ressaltar os benefícios da realização do diagnóstico 
precoce, o qual contribui para a redução do estádio de apresentação 
da doença, aumentando a possibilidade de cura, tornando o tratamento 
menos oneroso e favorecendo a qualidade de vida e sobrevida da pa-
ciente. As estratégias para identificação precoce da neoplasia mamária 
incluem a facilitação do acesso aos serviços hospitalares de referência 
e a promoção da educação e da conscientização a fim de garantir que 
as mulheres e profissionais de saúde estejam aptos a reconhecer os 
sinais e sintomas suspeitos dessa patologia. 

São considerados sinais e sintomas suspeitos de câncer de 
mama e de referência urgente para a confirmação diagnóstica: nódu-
lo mamário, com qualquer forma de apresentação, em mulheres com 
idade superior a 50 anos ou aquele presente em pacientes com mais 
de 30 anos com tempo superior a um ciclo menstrual. Acrescenta-se 
a isso, nódulo na região em questão com consistência endurecida e 
fixo ou que está elevando de tamanho, independentemente da idade, 
quando houver descarga papilar sanguinolenta unilateral, presença de 
linfadenopatia na região axilar, quando a pele não estiver respondendo 
a tratamentos em presença de lesão eczematosa. Além disso, deve-se 
avaliar se há aumento progressivo do tamanho da mama com a presen-
ça de sinais, edema, retração, mudança na pele da mama e no formato 
do mamilo.

O autoexame é uma técnica acessível e eficaz para identificação 
dos sinais e sintomas supracitados. Tendo em vista que ele é realizado 
pela própria mulher por meio da palpação e inspeção das suas mamas e 
regiões adjacentes. A eficiência desse exame está pautada, sobretudo, 
na sua periodicidade. Uma vez que, a mulher, tendo como referência a 
palpação habitual normal das mamas, facilmente evidenciará possíveis 
alterações, as quais devem ser sinais de alerta. Tais sinais devem servir 
de estímulo para a procura dos serviços de saúde, os quais precisam 
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adequar-se para confirmar ou descartar a hipótese diagnóstica, em tem-
po oportuno, por meio da realização de exames complementares, como 
mamografia, ultrassonografia, tomografia e análises anatomo-histopato-
lógicas, priorizando mulheres sintomáticas.

Os exames de rastreamento são realizados com o intuito de detec-
tar a doença em sua fase pré-clínica, ou seja, sem sintomas aparentes. 
Diferentemente do autoexame realizado para diagnóstico precoce, o qual 
identifica a doença em sua fase clínica, isto é, sintomática (YULITA,2020).

O rastreamento deve ter como público alvo mulheres na faixa etária 
que, ao serem submetidas à realização dos exames, apresentem evidente 
queda na mortalidade por neoplasia mamária. Ou seja, os benefícios do 
rastreamento devem ser mais expressivos que os danos à saúde das pa-
cientes, evitando possíveis iatrogenias, haja vista que é possível o desen-
volvimento de câncer radioinduzido a partir da exposição à radiação emitida 
pelo mamógrafo, sendo um risco maior para as mulheres mais jovens.

O principal exame utilizado para esse rastreamento é a mamo-
grafia, uma vez que ela é considerada a forma de detecção precoce 
com maior eficiência e confiabilidade, pois lesões subclínicas podem 
ser identificadas, o qual contribui para a redução da mortalidade, entre 
mulheres com idade de 40 a 50 anos, em até 18% e nas mulheres com 
mais de 50 anos a redução chega aos 30% (INCA, 2018).

A mamografia é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde para 
as mulheres de 50 a 69 anos de forma bienal, que possuem risco habitual, 
bem como de forma anual para pacientes a partir dos 35 anos de alto ris-
co. Apesar disso, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) recomenda 
a realização anual desse importante exame de rastreamento a partir dos 
40 anos em mulheres com risco habitual e 30 anos com alto risco.

Contudo, a realização da mamografia é benéfica não só pela re-
dução índice de mortalidade, mas também para a antecipação de pro-
cedimentos cirúrgicos com menor complexidade e invasão, contribuindo 
para resultados estéticos mais satisfatórios e, consequentemente, maior 
promoção de qualidade de vida às pacientes acometidas pela doença.

É de suma importância pontuar que a existência de rastreamento 
não substitui as estratégias de diagnóstico precoce, uma vez que elas são 
abordagens complementares e devem ser amplamente trabalhadas para 
reverter o quadro de ascendência da curva de morte por essa neoplasia.
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Uma revisão sistemática realizada por meio da análise de estudos 
observacionais do mundo todo correlacionou a duração dos sintomas e 
a sobrevida dos pacientes. Concluindo que os pacientes com atrasos no 
diagnóstico de 3 meses ou mais, a partir do início dos sintomas, tiveram 
sobrevida 12% menor em 5 anos do que aqueles com atrasos mais curtos. 
Além disso, um estudo evidenciou que o estadiamento I foi responsável 
por 2,6 % das mortes em pacientes, o estadiamento, Ia por 18,4 %, IIb por 
31,6%, IIIa+IIIb por 23,7% e IV por 23,7% das mortes. As pacientes com 
estadiamento clínico acima de IIa apresentaram taxa de óbito significativa 
(Moraes et al (2016). Segue abaixo, para melhor compreensão do estudo 
apontado, dados a respeito da classificação dos tumores mamários ma-
lignos de acordo com União Internacional contra o Câncer (UICC).

Quadro 01 – Classificação dos Tumores Malignos TNM
ESTÁDIO T N M

0 Tis N0 M0

I T1 N0 M0

IIA
T0
T1
T2

N1
N1
N0

M0
M0
M0

IIB
T2
T3

N1
N0

M0
M0

IIIA

T0
T1
T2
T3
T3
T4

N2
N2
N2
N1
N2
N0

M0
M0
M0
M0
M0
M0

IIIB
T4
T4

N1
N2

M0
M0

IIIC Tqq N3 M0

IV Tqq Nqq M1*

Fonte: União Internacional contra o Câncer (UICC)
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Quadro 02 – Tamanho do Tumor
Tx tumor não pode ser avaliado Tis - carcinoma in situ 
T1 tumor com até 2 cm em sua maior dimensão

T1 mic carcinoma microinvasor (até 1 mm) 
T1a tumor com até 0,5 cm em sua maior dimensão
T1b tumor com mais de 0,5 e até 1 cm em sua maior dimensão
T1c tumor com mais de 1 cm e até 2 cm em sua maior dimensão
T2 tumor com mais de 2 e até 5 cm em sua maior dimensão
T3 tumor com mais de 5 cm em sua maior dimensão
T4 qualquer T com extensão para pele ou parede torácica

T4a extensão para a parede torácica

T4b edema (incluindo peau d’orange), ulceração da pele da mama, nódulos cutâ-
neos satélites na mesma mama

T4c associação do T4a e T4b
T4d carcinoma inflamatório

Fonte: União Internacional contra o Câncer (UICC)

Quadro 03 – Linfonodos Regionais (N)
Nx Os linfonodos regionais não podem ser avaliados
N0 Ausência de metástase
N1 Linfonodo(s) homolateral0(is) móvel(is) comprometido(s)

N2
Metástase para linfonodo(s) axilar(es) homolateral(is), fixos uns aos outros ou 
fixos a estruturas vizinhas ou metástase clinicamente aparente somente para 
linfonodo(s) da cadeia mamária interna homolateral

N2a Metástase para linfonodo(s) axilar(es) homolateral(is) fixo(s) uns aos outros ou 
fixos a estruturas vizinhas

N2b Metástase clinicamente aparente somente para linfonodo(s) da cadeia mamá-
ria interna homolateral, sem evidência clínica de metástase axilar 

N3

Metástase para linfonodo(s) infraclavicular(es) homolateral(is) com ou sem 
comprometimento do(s) linfonodo(s) axilar(es), ou para linfonodo(s) da mamá-
ria interna homolateral clinicamente aparente na presença de evidência clínica 
de metástase para linfonodo(s) axilar(es) homolateral(is), ou metástase para 
linfonodo(s) supraclavicular(es) homolateral(is) com ou sem comprometimento 
do(s) linfonodo(s) axilar(es) ou da mamária interna

N3a Metástase para linfonodo(s) infraclavicular(es) homolateral(is)

N3b Metástase para linfonodo(s) da mamária interna homolateral e para linfono-
do(s) axilar(es)

N3c Metástase para linfonodo(s) supraclavicular(es) homolateral(is)
Fonte: União Internacional contra o Câncer (UICC)
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Quadro 04 – Metástases (M)
Mx metástase à distância não pode ser avaliada
M0 ausência de metástase à distância
M1 presença de metástase à distância (incluindo linfonodos supraclaviculares)

Fonte: União Internacional contra o Câncer (UICC)

 Esses índices confirmam, sobretudo, as relações entre a taxa de 
mortalidade e o estadiamento da neoplasia mamária. 

Considerações Finais

A partir da revisão apresentada fica evidente as vantagens da 
realização dos exames de rastreamento entre os grupos de mulheres in-
dicados, bem como os exames de diagnóstico precoce, os quais devem 
tonar-se práticas rotineiras no cotidiano do público feminino. Uma vez 
que, de acordo com o exposto, a incidência da neoplasia em questão 
tem aumentado a cada ano, o que prova a necessidade de mais mulhe-
res realizarem os exames quando indicado com maior frequência, pois 
quanto menor o estádio no momento do início do tratamento melhor o 
prognóstico da doença, como redução do índice de mortalidade e uso 
de terapias menos agressivas e invasivas à paciente.
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RESUMO
Introdução: A equipe multidisciplinar é composta por especialistas de 
várias áreas correlacionadas que visam melhorar o tratamento, a qualida-
de de vida e os resultados de cada paciente. Nesse contexto, as equipes 
multidisciplinares são consideradas o veículo para a prestação de cuida-
dos oncológicos de alta qualidade, comprovados e equitativos.  No entan-
to, com a pandemia de covid-19 a sistemática no atendimento de saúde 
mudou, devido principalmente às medidas de distanciamento social apli-
cadas e ao risco de os profi ssionais de saúde contraírem a doença, a 
pandemia exigiu que os encontros fossem transferidos para plataformas 
virtuais. Objetivo: Verifi car a intervenção da equipe multidimensional, por 
meio da compreensão holística das apresentações clínicas dos pacientes 
oncológicos e avaliar a repercussão que a pandemia de covid-19 provo-
cou em sua atividade. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa, 
na qual objetiva sintetizar pesquisas publicadas selecionadas nas bases 
de dados LILACS, IBECS e MEDLINE, utilizando-se os descritores “equi-
pe” AND “multidisciplinar” AND “câncer” AND “paciente” AND “covid-19”.  
Revisão de literatura: O programa de cuidados multidisciplinares é es-
truturado com uma variedade de serviços para apoio ao paciente com 
câncer. Assim, há reuniões semanais dos profi ssionais com representa-
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ção de todas as subespecialidades para discutir planos de tratamento es-
pecíficos para o paciente e escolher a melhor forma de tratamento, que 
abrange não somente o tempo de sobrevida, mas também a qualidade de 
vida. No entanto, com o início da pandemia de covid-19 as atividades pre-
senciais que poderiam ser feitas de maneira remota foram remanejadas, 
o que incluiu as reuniões entre a equipe multidisciplinar. Nesse âmbito, 
foi-se observado que com a laboração virtual a maioria dos profissionais 
estavam satisfeitos com a profundidade da discussão e achavam que a 
tomada de decisão no diagnóstico e tratamento não havia sido prejudica-
da após a impossibilidade dos encontros presenciais. Conclusão:  Por-
tanto, as reuniões da equipe multidisciplinar realizadas de maneira eficaz 
e participativa com especialistas experientes são essenciais, especial-
mente no tratamento de cânceres raros. Ademais, as reuniões da equipe 
multidisciplinar de forma remota não prejudicaram o tratamento dos pa-
cientes oncológicos e tão pouco perderam a qualidade frente discussões 
presenciais, no entanto as relações interpessoais entre a equipe podem 
não se fortalecer tanto em comparação a encontros presenciais. 
Palavras-chave: Câncer; Covid-19; Equipe; Multidisciplinar; Paciente.

Introdução

 A equipe multidisciplinar (EM) é composta por especialistas de 
várias áreas correlacionadas que visam melhorar o tratamento, a qua-
lidade de vida e os resultados de cada paciente (DUBOIS et al., 2020). 
Com isso, o seu objetivo é otimizar a coordenação entre os profissio-
nais de saúde em suas decisões técnicas, beneficiando imensamente 
o atendimento ao paciente, assim o seu trabalho é fundamental para o 
tratamento do câncer na era moderna (AKHTAR et al., 2020). 

 Na atualidade as características genéticas e biológicas dos sub-
tipos de câncer estão mais compreendidas e as modalidades de tra-
tamento personalizado estão evoluindo em um ritmo rápido, com isso 
pacientes que recebem terapias combinadas requerem uma grande 
comunicação entre os profissionais da saúde para combater adequa-
damente as doenças malignas multifacetadas. Como resultado, clínicas 
multidisciplinares surgiram nas últimas décadas para promover uma me-
lhor coordenação entre esses especialistas (CRICHI et al., 2020).
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 O termo multidisciplinar é frequentemente usado de forma ampla 
e praticado de forma inconsistente, embora a intenção geral seja a oti-
mização do atendimento ao paciente, por meio de uma metodologia de 
equipe. (HUNG et al., 2020).  Assim, a abordagem multidisciplinar é ca-
racterizada por consultas em intervalos próximos de vários profissionais 
da saúde que coletivamente organizam e desenvolvem a sua opinião em 
reuniões semanais. (RAJASEKARAN et al., 2021) Como resultado, há 
melhora no atendimento ao paciente e nos resultados clínicos e também 
na satisfação do paciente, reduzindo o estresse e aumentando a conve-
niência (TAYLOR et al., 2021).

 Nesse contexto, as equipes multidisciplinares são consideradas 
o veículo para a prestação de cuidados oncológicos de alta qualidade, 
comprovados e equitativos, por meio de reuniões multidisciplinares re-
gulares que são uma parte obrigatória dos serviços de tratamento do 
câncer em muitos países. Ademais, essa prática tem influenciado posi-
tivamente a avaliação do paciente e o manejo no tratamento do câncer, 
especialmente na modificação do diagnóstico e a indicação de cuidados 
paliativos, garantindo assim que o plano de tratamento apropriado seja 
realizado (SWANNELL, 2021). 

 Além disso, estratégias como o feedback multidisciplinar, em que 
há um processo de avaliação, feedback e melhoria corroboram para 
melhorar o trabalho em equipe, já que os profissionais determinam suas 
necessidades de desenvolvimento e progresso, para gerenciamento de 
desempenho. Nesse contexto, o retorno das opiniões confirmou a via-
bilidade e aceitabilidade do método que levou ao aperfeiçoamento dos 
profissionais. Isso é importante, pois a propriedade das intervenções é 
conhecida por impactar o nível de engajamento da equipe e a implemen-
tação de melhorias (COURTNAGE et al., 2020).

 Não obstante, inesperadamente, a pandemia de covid-19 modifi-
cou a sistemática no atendimento de saúde em todo o mundo, incluindo 
os serviços mais urgentes, como câncer e trauma. Nesse panorama, os 
trabalhos essenciais continuaram, pois qualquer atraso no tratamento 
resultaria em resultados adversos para o paciente e também aumentaria 
a mortalidade. No entanto, manter a rotina das reuniões entre a equi-
pe multidisciplinar se tornou inconcebível, já que diversos empecilhos 
surgiram, devido principalmente às medidas de distanciamento social 
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aplicadas e ao risco de os profissionais de saúde contraírem a doença, a 
pandemia exigiu que os encontros fossem transferidos para plataformas 
virtuais (HERAUDET et al., 2020).

 Portanto, a formação de uma equipe multidisciplinar oferece muitas 
vantagens, como um diagnóstico mais preciso, menor tempo do diagnósti-
co ao tratamento, maior probabilidade de administrar todos os tratamentos, 
melhor comunicação de todos os membros e maior suporte para o manejo 
do paciente, mas a transferência parcial de seus trabalhos para o meio vir-
tual pode causar um impacto em suas demandas, já que a implementação 
do mesmo ocorreu em caráter emergencial. (HENDRIKS et al., 2020). 

Objetivo

 Verificar a intervenção da equipe multidimensional, por meio da 
compreensão holística das apresentações clínicas dos pacientes onco-
lógicos e avaliar a repercussão que a pandemia de covid-19 provocou 
em sua atividade. 

Metodologia 

 Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, elaborada con-
forme as recomendações Cochrane Collaboration. A busca eletrônica 
foi realizada no período setembro a outubro de 2021. Como aparato teó-
rico, realizou-se a busca de publicações contidas nas bases de dados: 
Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), Lila-
cs (Latino-Americana de informação bibliográfica em Ciências da Saú-
de) e Ibecs (Índice bibliográfico español en ciencias de la salud).

 Para a prospecção dos estudos foram utilizados os descritores 
de forma combinada por meio do operador booleano (AND). Nos bancos 
de dados considerou-se a combinação: “equipe” AND “multidisciplinar” 
AND “câncer” AND “paciente” AND “covid-19”. 

 Para inclusão dos estudos, adotaram-se os seguintes critérios 
de elegibilidade: artigos disponíveis na íntegra, estudos publicados em 
inglês ou espanhol, publicados no período de 2016 a outubro de 2021. 
Para exclusão das pesquisas, foi-se verificado se os estudos não se 
repetiam em mais de uma base, sendo cada artigo considerado uma 
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única vez, analisou-se também a fuga do objetivo deste estudo, a partir 
da leitura de título e resumo. 

 A extração dos dados dos artigos foi direcionada através das dire-
trizes recomendada pela literatura, abrangendo conhecimento que foram 
fundamentais para análise e aplicabilidade dos resultados: identificação 
do artigo (título do artigo, autoria, ano de publicação, base de dados, país), 
participantes (população, critérios de inclusão), base teórica utilizada, pe-
ríodo da intervenção, desfechos (desfechos avaliados e período de ava-
liação) e resultados. Foi utilizado o protocolo PRISMA com a finalidade de 
aprimorar a apresentação dos resultados deste estudo.

 Com isso, identificou-se 939 artigos. Por fim, foram aplicadas as 
ferramentas para avaliação qualitativa dos artigos: Escala Jadad (para es-
tudos randomizados) e escala Robbins (para estudos não randomizados). 
Ao final desta etapa, resultou-se uma amostra de 20 estudos inclusos, os 
quais foram considerados elegíveis e submetidos à análise quantitativa. 

Figura 1 - Fluxograma que vai ao encontro das delimitações 
do estudo esclarecidas anteriormente.

Fonte: Estudos primários incluídos na revisão integrativa de acordo com as bases de 
dados. Imperatriz (MA), Brasil, 2021.
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Desenvolvimento

Revisão de Literatura

 As equipes multidisciplinares (EMs), nas quais profissionais de 
saúde de várias áreas se reúnem para determinar os métodos de tra-
tamento para pacientes oncológicos, têm sido usadas desde a década 
de 1980 para melhorar a qualidade do tratamento dos pacientes. Assim, 
a abordagem da equipe multidisciplinar começa a partir da análise de 
prontuários clínicos dos casos vigentes, revisando-se as informações 
médicas disponíveis e, quando necessário, as imagens de encenação. 
Posteriormente, há uma experiência de cuidado totalmente coordenada 
em que os pacientes são normalmente vistos em um ambiente ambula-
torial por uma equipe principal, incluindo todos os profissionais da saúde 
que tenham algo a acrescentar naquele caso (ZERINI et al., 2021). 

 Essa estratégia ajuda à auxiliar e facilitar o agendamento de con-
sultas, obtenção de autorizações, facilitação de encaminhamentos e for-
necimento de informações relacionadas a recursos sociais, nutricionais 
e outros fatores relacionados ao estilo de vida. Em prosseguimento, os 
pacientes com suspeita de câncer são apresentados em uma conferên-
cia com representação de todas as disciplinas clínicas e explanação 
de métodos de trabalho e explicação sobre os próximos passos na sua 
trajetória contra o câncer. 

 Assim, há estruturação de um programa de cuidados multidis-
ciplinares bem coordenado com uma variedade de serviços de apoio 
ao paciente que conta com reuniões semanais dos profissionais com 
representação de todas as subespecialidades para discutir planos de 
tratamento específicos para o paciente e assim escolher a melhor forma 
de tratamento, que abrange não somente o tempo de sobrevida, mas 
também a qualidade de vida nesse meio. 

 A figura 2 ratifica os aspectos anteriores e demonstra a diferença 
no tempo médio de sobrevida em pacientes que não tiveram acompa-
nhamento com equipes multidisciplinares com pacientes que receberam 
cuidados holísticos. 
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Figura 2 - Tempo Médio de Sobrevida. Imperatriz (MA), Brasil, 2021

Fonte: Autoral

 Além disso, esse tipo de organização ajuda a explicar por que 
esses pacientes acompanhados por diversos profissionais são diagnos-
ticados em um estágio anterior e, portanto, são candidatos mais adequa-
dos para o tratamento cirúrgico. Como resultado, ver-se que uma equipe 
multidisciplinar bem coordenada provavelmente minimiza os atrasos nos 
testes e no tratamento, sendo que esses atrasos no atendimento im-
pactam negativamente os resultados do paciente, já que quanto mais 
cedo um paciente oncológico é diagnosticado, a maior probabilidade 
do câncer estar em estágio inicial, contribuindo para o seu prognóstico. 
Com isso, há um aporte na redução da mortalidade e indicação quando 
necessário de uma abordagem paliativa. 

 Nesse contexto, pacientes oncológicos podem ter uma carga 
significativa de sintomas resultantes das complicações clínicas como 
por exemplo, fadiga, dispneia, sangramento e infecções. (NEMESURE 
et al., 2020). Além disso, a carga psicológica costuma ser intensa para 
esse grupo de pacientes, com alta frequência de ansiedade e depres-
são. Assim, os cuidados paliativos podem ajudar na discussão de objeti-
vos de atendimento, planejamento de atendimento antecipado, melhorar 
o apoio psicossocial e facilitar o atendimento comunitário de pacientes 
com câncer e focar principalmente no conforto do paciente e na qualida-
de de vida (SAVITZ et al., 2021).
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 No entanto, com o início da pandemia de covid-19 as atividades 
presenciais que poderiam ser feitas de maneira remota foram remane-
jadas, o que incluiu as reuniões entre a equipe multidisciplinar, com isso 
houveram indagações sobre como o trabalho dos profissionais seria 
afetado, já que essa prática não era empregada anteriormente. Assim, 
foi-se observado que com a laboração virtual a maioria dos profissionais 
estavam satisfeitos com profundidade da discussão e achavam que a 
tomada de decisão no diagnóstico não havia mudado após a impossibi-
lidade dos encontros presenciais. (LEE e LEE, 2020).

 Ademais, todos os dados essenciais do paciente estavam dis-
poníveis para a tomada de decisões, o tempo para discursão dos casos 
foi suficiente para os profissionais abordarem o caso de maneira eficaz 
e mais da metade apoiaria o uso dos encontros virtuais após o térmi-
no da pandemia e consequente retorno ao trabalho normal, devido as 
facilidades do encontro virtual e seus benefícios. Também foi pontuado 
como vantagem o aumento na participação dos profissionais, já que não 
há limitação geográfica e uma melhor flexibilidade de agendamento da 
reunião. Contudo, há uma perda da comunicação presencial, o que não 
estabelece relacionamentos interpessoais mais fortes na equipe e tam-
bém conversas mais robustas.    

 Nesse âmbito, as principais limitações encontradas nos estudos 
foram o risco inerente de parcialidade e muitas vezes a resposta dos 
médicos pode não refletir sua verdadeira escolha, pois eles desejam for-
necer a resposta mais academicamente aceitável do que a mais apro-
priada, os estudos serem em sua maioria retrospectivos, portanto, havia, 
sem dúvida, algum viés de seleção. Outro fator limitante seria às dife-
renças nas características dos pacientes, os médicos podem escolher 
diferentes regimes diferentes de tratamento para a mesma classificação 
de câncer, o que pode confundir o resultado do estudo. Finalmente, as 
opções de tratamento aumentam e as diretrizes mudam com o passar 
do tempo e isso influencia nos resultados dos pacientes.

Considerações Finais

 Depreende-se, portanto, que reuniões da equipe multidisciplinar 
realizadas de maneira eficaz e participativa com especialistas experien-
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tes são essenciais, especialmente no tratamento de cânceres raros. 
Visto que, a colaboração entre os profissionais é uma experiência de 
aprendizagem mútua para todas as partes envolvidas. A longo prazo, 
esse sistema de trabalho estabelece as bases para uma abordagem 
mais coordenada, abrangente e sistêmica para as intervenções de saú-
de. Com isso, contribuirá, para fomentar o desenvolvimento de práticas 
organizacionais e políticas de recursos humanos que valorizem a multi-
dimensionalidade das questões da saúde de paciente oncológicos, tanto 
em seus determinantes como em suas consequências. 

 Nesse âmbito, a adoção de reuniões remotas e institucionaliza-
ção dessa abordagem em um número crescente de instituições contri-
buíram para melhorias em meio as adversidades advindas da pandemia 
de covid-19. Além disso, os trabalhos de forma remota têm o potencial 
de garantir maior viabilidade da força de trabalho no campo de tratamen-
to do câncer, a partir de reuniões frequentes da equipe multidisciplinar 
que ajudam as organizações a desenvolver melhores práticas de inter-
venção colaborativa e interdisciplinar. 

Assim, pode haver uma mudança positiva na percepção do pa-
ciente sobre o hospital e na confiabilidade dos métodos de tratamento, 
principalmente entre em pacientes mais jovens, que geralmente tendem 
a ficar menos satisfeitos com seu tratamento, já que a satisfação e per-
cepção do paciente têm relações diretas e indiretas com os resultados 
médicos do paciente.
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RESUMO
Introdução: Atualmente, no ano de 2021, é visível que a preocupação 
com a saúde mental tem crescido na sociedade. Por razões como essa 
a procura por atendimento psicológico e meios de tratamento para pato-
logias como ansiedade, depressão e transtorno bipolar tem se tornado 
cada vez mais frequente. Inobstante, o acesso a serviços e recursos 
que melhoram a saúde mental é cercado de obstáculos para diversos 
grupos sociais. A tecnologia está cada vez mais aliada aos meios de 
comunicação em relação à saúde mental, oferecendo mais praticidade 
e dinamismo, uma vez que podem ser acessados a qualquer hora e em 
qualquer lugar desde que se tenha um aparelho móvel e acesso à inter-
net. Conquanto, a promoção de saúde mental através de meios tecnoló-
gicos ainda traz consigo alguns desafios a serem superados. Objetivos: 
Descrever sobre o uso da tecnologia na promoção da saúde mental. 
Metodologia: A pesquisa foi realizada na base de dados PubMed, fo-
ram empregados os operadores booleanos AND e OR da seguinte ma-
neira: ((Information Technology) OR (Medical Informatics)) AND (Mental 
Health). Estabeleceu-se como critérios de inclusão: artigos publicados 
entre o ano de 2016 a 2021. Obteve-se 433 artigos, foi feita leitura dos 
textos resultantes e a seleção de 11 artigos para a revisão. Revisão 
de Literatura: A depressão e a ansiedade foram apontadas como prin-
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cipais contribuintes para danos à saúde mental, dentre as formas do 
manejo dessas patologias, pode-se pensar no uso da tecnologia e das 
redes sociais como um instrumento eficaz para o cuidado em saúde. O 
aplicativo mindfulness demonstrou ser uma ferramenta valiosa para a 
regulação de níveis elevados de sofrimento psicológico e ansiedade. O 
ensaio clínico randomizado de Huberty et al. (2019) analisou a eficácia 
do aplicativo móvel de meditação mindfulness Calm em estudantes uni-
versitários por 8 semanas, demonstrando que o aplicativo é eficaz em 
reduzir o estresse e melhorar a atenção plena e a autocompaixão em 
contextos de curto prazo. Ao analisar o contexto e especificidade de 
modo mais detalhado acerca de alguns grupos sociais é possível con-
cluir que embora exista alguns contratempos a serem superados, o uso 
da tecnologia, seja por meio de terapia cognitiva computadorizada ou 
aplicativos de meditação, mostra-se muito benéfico. O uso desse meio, 
através de aplicativos de celulares, e-mails ou suportes por telefone, é 
vantajoso pelo fato de que estão sendo facilmente acessíveis em meio 
à população mundial. Todavia, são de grande importância a manuten-
ção e atualização do software para aumentar a adesão e constância 
dos participantes. Conclusão: A tecnologia vem sendo utilizada como 
instrumento aliado ao cuidado da saúde da mente. Nesse viés, conclui-
-se que o meio tecnológico tem a capacidade de beneficiar minorias, 
que correspondem àqueles que possuem menor acesso aos serviços 
de saúde. Todavia, existem desafios representados pelas preocupações 
com a segurança dos dados, o que faz com que a taxa de aceitação seja 
menor, enfrentando problemas para manter os participantes envolvidos. 
Entretanto, aplicativos e plataformas de saúde mental podem ser capa-
zes de aumentar a acessibilidade às intervenções de promoção da saú-
de mental, o que fomenta a investigação de novas variáveis, bem como 
a implementação de maiores estudos acerca da introdução da tecnolo-
gia, com o objetivo de ampliar o acesso e a qualidade dos tratamentos 
existentes, influenciando positivamente no seu melhor funcionamento. 
Palavras-chave: Informática Médica; Saúde Mental; Tecnologia da In-
formação.
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Introdução

 Atualmente, no ano de 2021 é visível que a preocupação com 
a saúde mental tem crescido na sociedade. Estima-se que mais de um 
bilhão de pessoas em todo o mundo ocasionalmente serão acometidas 
por alguma doença mental durante suas vidas (HENSEL et al., 2019). 
A tecnologia está cada vez mais aliada aos meios de comunicação fa-
zendo com que se desenvolvam em um ritmo acelerado. Em relação à 
saúde mental esse desenvolvimento traz uma série de benefícios para 
a sociedade, dentre os quais é possível destacar a ampliação da aces-
sibilidade à população de baixa renda e minorias a diferentes tipos de 
tratamento, a redução da sobrecarga do sistema de saúde e a pratici-
dade trazida para o acesso a uma enorme variedade de ferramentas 
promotoras de saúde mental de forma fácil e eficiente (EVERITT et al., 
2021).

 Nesse sentido, há grande prevalência de problemas mentais em 
estudantes, principalmente entre os que cursam o ensino médio e supe-
rior. Fatores como ajuste a novos ambientes sociais, excesso de tarefas, 
alta competitividade e pressão por bom desempenho acadêmico são 
determinantes para desequilíbrios emocionais (BRUHNS et al., 2021). 
Por razões como essa, a procura por atendimento psicológico e meios 
de tratamento para patologias como ansiedade, depressão e transtorno 
bipolar tem se tornado cada vez mais frequente.

 Inobstante, o acesso a serviços e recursos que melhoram a 
saúde mental é cercado de obstáculos para diversos grupos sociais. A 
população afro-americana dos Estados Unidos, por exemplo, encontra 
barreiras para o acesso a serviços de atendimento psicológico, tendo 
em vista que lidam com disparidades no tratamento que recebem quan-
do comparado ao atendimento recebido pela população branca (JO-
NASSAINT et al., 2020).

 Ressalta-se, ainda, que grupos de imigrantes hispânicos e lati-
nos nos Estados Unidos se deparam com barreiras linguísticas e cul-
turais na busca por cuidados de saúde mental, devido, principalmente, 
a problemas como a dificuldade em falar inglês e a escassez de tra-
tamentos condizentes com sua cultura e particularidades (PRATAP et 
al., 2018). A limitação linguística é marcante, uma vez que cerca de 54 
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milhões de pessoas nos Estados Unidos falam idiomas diferentes do 
inglês e 21 milhões tem dificuldades em falar o referido idioma (SORKIN 
et al., 2019). Por estarem afastados de suas origens e sofrerem discri-
minação constante, essa parcela da população apresenta alta demanda 
por atendimento psicológico de qualidade. 

 Algumas ferramentas como aplicativos para monitoramento do 
humor e bem-estar, aplicativos móveis de meditação mindfulness, cha-
tbots e a terapia cognitiva comportamental on-line otimizam a promoção 
de saúde mental, oferecendo mais praticidade e dinamismo, uma vez 
que podem ser acessados a qualquer hora e em qualquer lugar desde 
que se tenha um aparelho móvel e acesso à internet. Dessa forma, os 
meios tecnológicos democratizam o acesso a mecanismos que promo-
vem saúde mental (BRUHNS et al, 2021). 

 Conquanto, a promoção de saúde mental através de meios 
tecnológicos ainda traz consigo alguns desafios a serem superados. 
(BRUHNS et al., 2021). Sendo assim, é nítido que a tecnologia se mos-
tra como importante meio de disseminação de tratamentos para a saúde 
da mente, principalmente para parcelas da população que por inúmeros 
motivos se veem distantes desses serviços. Porém existem questões a 
serem discutidas e solucionadas para que os resultados se tornem ain-
da mais positivos.

Objetivos

 O objetivo do presente estudo é descrever as tecnologias utiliza-
das na promoção da saúde mental, hodiernamente. Além de investigar 
os benefícios do uso do meio virtual, relacionados à acessibilidade, equi-
dade e maior alcance dos indivíduos. Por último, entender os possíveis 
desafios a serem superados para o sucesso no uso dessas tecnologias.

Metodologia

 Foi realizada pesquisa na base de dados PubMed para a realiza-
ção desta revisão integrativa da literatura, através da busca dos descri-
tores “Medical Informatics”, “Mental Health” e “Information Technology”, 
de acordo com a classificação dos Descritores em Ciências da Saúde 
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(DeCS). Foram empregados os operadores booleanos AND e OR da 
seguinte maneira: ((Information Technology) OR (Medical Informatics)) 
AND (Mental Health). Estabeleceu-se como critérios de inclusão: artigos 
publicados entre os anos de 2016 a 2021, a fim de obter informações 
recentes; estudos do tipo ensaio clínico randomizado; publicados em 
inglês. Foram excluídos os artigos publicados há mais de 5 anos atrás, 
revisões sistemáticas, revisões integrativas e meta-análises. Após se-
rem aplicados os critérios de inclusão e exclusão, obteve-se 433 artigos, 
foi feita a leitura dos textos resultantes e a seleção de 11 artigos para a 
revisão, por apresentarem maior foco no tema da saúde mental e uso 
de tecnologias, ademais, observou-se sua relevância para o objetivo do 
trabalho.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

 Dentre diversas formas do manejo dessas patologias, pode-se 
pensar no uso da tecnologia e das redes sociais como um instrumento 
eficaz para o cuidado em saúde. Um ensaio clinico randomizado que 
teve como participantes estudantes universitários e adultos, mostrou 
que terapias on-line, como a terapia cognitivo comportamental, é uma 
forma eficaz de prevenir doenças e promover a saúde da mente (MAK 
et al., 2017). 

 Outro aspecto interessante é a possibilidade que o meio tecno-
lógico tem de possibilitar benefícios entre populações que, geralmente, 
tem menos acesso aos serviços de saúde. Segundo Jonassaint et al. 
(2020) e o estudo referente que analisou diferenças raciais no uso da 
terapia cognitivo comportamental computadorizada (cCBT), pacientes 
afro-americanos podem se beneficiar mais com a cCBT do que os pa-
cientes brancos, já que estes últimos conseguem maior acesso a meios 
de prevenção e tratamento de problemas ligados à mente. 

 Somado a isso, o uso de aplicativos para monitorar o humor, 
bem-estar, e se manter informado a respeito de serviços disponíveis 
mais próximos é um aliado na promoção da saúde mental. Corrobora 
para essa afirmação um artigo que examinou, entre outras coisas, o im-
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pacto do uso de um aplicativo para dispositivos móveis, cuja função era 
acompanhar o estado do indivíduo e fornecer informações sobre cuida-
do em saúde mental. Concluiu-se, através desse estudo, que apesar de 
intervenções on-line não terem diferença significativa em comparação a 
outros modos de transmitir tais conhecimentos, é notório que a tecnolo-
gia é um recurso fundamental. Também houve um pequeno aumento da 
busca de ajuda a partir do uso desse aplicativo, apesar de o autor dizer 
ser necessário contextualizar tais achados (WILJER et al., 2020).

1. Mindfulness e Terapia Cognitivo Comportamental

 O mindfulness demonstrou ser uma ferramenta valiosa para a 
regulação de níveis elevados de sofrimento psicológico e ansiedade, 
nesse contexto, os aplicativos móveis de meditação mindfulness torna-
ram-se uma forma econômica e mais conveniente de realizar tal prática. 
Ao comparar os resultados de mindfulness em programas baseados em 
consciência pessoal, com aplicativos e presenciais, concluiu-se que am-
bos promoveram melhorias nos níveis de ansiedade, autocompaixão e 
atenção plena quando comparado ao grupo controle, que não recebeu 
nenhuma intervenção. Ademais, o grupo que realizou programas basea-
dos em consciência pessoal com aplicativos obteve maior redução dos 
níveis de ansiedade quando comparados ao grupo presencial e contro-
le, demonstrando que a prática de mindfulness via aplicativo apresenta 
benefícios semelhantes aos meios tradicionais (OROSA-DUARTE et al., 
2021).  

 O ensaio clínico randomizado de Huberty et al. (2019) analisou 
a eficácia do aplicativo móvel de meditação mindfulness Calm em estu-
dantes universitários por 8 semanas, o estudo demonstrou que o apli-
cativo é eficaz em reduzir o estresse, melhorar a atenção plena e a au-
tocompaixão em contextos de curto prazo em estudantes universitários 
estressados, apresentando resultados semelhantes aos programas de 
atendimento presencial. O treinamento mindfulness baseado na internet 
e a terapia cognitivo comportamental (TCC) proporcionaram melhorias 
do bem-estar mental, sofrimento psicológico, satisfação com a vida, ní-
vel de energia, distúrbios do sono e dor após as 8 semanas do progra-
ma, com isso é destacado a importância dos profissionais da saúde se 
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aliarem aos cientistas da computação para a elaboração de ferramentas 
online como essa (MAK et al., 2017).

 Os chatbots, programas de computação que simulam a comuni-
cação humana tornaram-se um novo meio para conduzir a TCC, essa 
ferramenta digital é capaz de proporcionar acessibilidade e tratamento a 
pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). 
O estudo piloto não cego randomizado de Jang et al. (2021) comparou 
os efeitos do chatbot “Todaki” de TCC a um livro de gerenciamento de 
sintomas do déficit de atenção e os resultados foram que o chatbot pro-
porcionou melhores efeitos na redução dos sintomas do TDAH em 4 se-
manas. Dessa forma o TCC em chatbot é uma opção terapêutica viável 
para os sintomas do TDAH, contudo o fluxo não natural da conversa 
ainda é um ponto negativo dessa ferramenta (JANG et al., 2021). 

2. Incentivo ao Cuidado da Saúde Mental

 Com base nos autores que fundamentaram essa discussão, é 
possível afirmar que a implementação da tecnologia no cuidado da saú-
de mental, por intermédio de alguns aplicativos, possibilitou e incentivou 
o alcance de diversos grupos, os quais muitas vezes eram negligen-
ciados no âmbito da saúde pública, bem como permitiu a continuidade 
nos tratamentos propostos, uma vez que facilitou alguns aspectos desse 
processo (PRATAP et al., 2018).

 Dessa forma, é essencial destacar que alguns estudos demos-
traram que uma parcela considerável da população que padece de 
transtornos mentais não adquirem cuidados satisfatórios para suas pro-
blemáticas, em especial algumas minorias sociais, como os hispânicos, 
os quais são historicamente mais difíceis de aliciar para realização de 
trabalhos clínicos, haja visto que o acesso aos meios eletrônicos era 
em menor quantidade, embora esse cenário esteja se modificando, o 
que facilita o processo de abordagem e também o acesso as diferentes 
formas de tratamento fomentadas com o desenvolvimento tecnológico 
(PRATAP et al., 2018).

 Ademais, no âmbito das minorias raciais, os estudos avaliados 
revelam que as populações negras são menos favorecidas no domínio 
da cCBT, quando comparada às populações brancas, haja vista que o 
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cuidado da saúde mental não era, e continua não sendo vislumbrado 
como prioridade por essa comunidade, a qual está historicamente mar-
ginalizada em diversos setores sociais, em especial na área da saúde 
(JONASSAINT et al., 2020).

 Além disso, tratando-se de grupos sociais, relacionados à ques-
tão cultural, a abordagem do uso da tecnologia no tratamento da saúde 
mental ganha destaque na esfera estudantil, principalmente no curso 
de Medicina, haja vista que esse grupo alude altos níveis de estresse e 
tem, em sua grande maioria, amplo acesso aos meios tecnológicos, seja 
para redes sociais ou estudos. Nessa perspectiva, as pesquisas revela-
ram que o uso de aplicativos como “meditação mindfulness” apresenta 
ampla adesão em meio aos telefones móveis dos universitários e tam-
bém apresenta resultados positivos ao minimizar o estresse, bem como 
melhorar a atenção e autocompaixão plena dos estudantes avaliados 
(HUBERTY et al. 2019).

 Logo, ao analisar o contexto e especificidade de modo mais deta-
lhado acerca de alguns grupos sociais é possível inferir que embora exista 
alguns contratempos a serem superados, o uso da tecnologia, seja por meio 
da cCBT ou aplicativos de meditação, mostra-se muito benéfico. Posto que 
permite aos médicos um maior acesso aos dados do tratamento terapêuti-
co, devido à facilidade de acesso, o que reduz a desistência ao tratamento 
e também permite uma maior interatividade e autogerenciamento da saúde 
mental (HUBERTY et al., 2019; JONASSAINT et al., 2020).

 Outrossim, os artigos analisados em grande parte revelam que 
os pacientes que aderiram a essas formas de tratamento, demostraram 
uma melhora significativa do seu quadro clínico bem como confirmar 
que a tecnologia pode ser tão eficiente quanto os demais no combate as 
patologias mentais. Consequentemente, torna-se imprescindível que os 
estudos acerca da implementação das tecnologias sejam mais incenti-
vados nesse âmbito, ampliando a acessibilidade e a qualidade dos trata-
mentos existentes. (HUBERTY et al., 2019; JONASSAINT et al., 2020).

3. Acessibilidade

 Visto as diversas opções utilizadas para promoção da saúde 
mental, aquelas que estão inseridas dentro da internet e em união aos 
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meios tecnológicos obtiveram resultados satisfatórios. O uso desse 
meio, através de aplicativos de celulares, e-mails ou suportes por te-
lefone, é vantajoso pelo fato de que estão sendo facilmente acessíveis 
em meio à população mundial, como diz um estudo feito na Alemanha, 
que aproximadamente 99% dos indivíduos entre 16 e 44 anos usam a 
internet. Além disso, o uso dessas assistências on-line permite que es-
sas intervenções tenham o apoio de um profissional, ou pessoa treinada 
na área (intervenções guiadas) ou não (intervenções autoguiadas), esta 
última permite uma maior autonomia ao indivíduo e possui um menor 
custo, já que não necessita de vários auxiliares qualificados, propor-
cionando uma maior abrangência, ao permitir que indivíduos de menor 
condição usufrua desses benefícios de autoajuda (BRUHNS et al, 2021).

 Outrossim, é relatado que 70% das condições relacionadas à 
saúde mental inicia-se durante o período entre 16 a 29 anos, durante 
a transição da fase jovem a fase adulta, período em que os dispositi-
vos móveis estão presentes, quase a todo o momento, na maioria da 
vida dessas pessoas. Logo, buscar alternativas que estão dentro des-
ses dispositivos facilitaria o acesso a programas de ajuda (WILJER et 
al., 2020). Ademais, por serem alternativas que estão presentes nos 
próprios smartphones, as pessoas conseguem acessar esses conteú-
dos em um curto período de tempo, em qualquer local e em qualquer 
momento que estiverem disponíveis ou que tiverem vontade. Pensando 
nesse aspecto, vários aplicativos utilizam as intervenções “just-in-time”, 
que proporcionam uma resposta naquele mesmo momento em que algo 
é solicitado pelo indivíduo, visando proporcionar uma ajuda mais eficaz, 
já que tem como objetivo produzir benefícios imediatos nos sintomas 
apresentados (EVERITT et al., 2021).  

 Dessa forma, os meios tecnológicos são espaços alternativos 
utilizados para propagar uma medicina complementar, moderna e di-
gital, com objetivo de promover uma promoção da saúde mental cada 
vez mais eficiente. É um espaço que permite o anonimato daqueles que 
procuram ajuda, por não necessitar do contato direto entre pessoas, um 
ponto vantajoso devido ao fato de que cerca de 66% de pessoas que 
sofrem de algum transtorno mental não procuram ajuda por causa do 
estigma social presente quando se procura serviços de saúde mental 
(MAK et al., 2017). Ao observar a grande prevalência de dispositivos 
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móveis entre os indivíduos e os resultados satisfatórios de tratamentos 
feitos por meio de recursos da internet, pode-se concluir que aplicativos 
e plataformas de saúde mental são capazes de superar barreiras e au-
mentar a acessibilidade às intervenções de promoção da saúde mental 
(PRATAP et al., 2018).

4. Desafios 

 Tendo em vista a importância do uso de aplicativos para a me-
lhoria da saúde mental, podemos ressaltar que ainda existem alguns 
desafios. Assim, é de grande importância a manutenção e atualização 
do software para aumentar a adesão e constância dos participantes, a 
fim de obter melhores resultados no tratamento da depressão. Desafios 
como preocupações com a segurança dos dados faz com que a taxa de 
aceitação do aplicativo seja menor, o que leva a investigar novas variá-
veis que poderão influenciar positivamente no melhor funcionamento do 
programa (BRUHNS et al., 2021).

 As estratégias utilizadas para melhorar a adesão dos usuários, 
são propostas de diversas maneiras, variando com o nível de aceitação 
dos participantes e com a constância destes nos aplicativos voltados 
para promoção da saúde mental. No estudo randomizado e totalmente 
remoto de Pratap et al. (2018), utiliza anúncios na internet e panfletos 
tradicionais em locais selecionados, com o objetivo de atrair grupos bem 
diversificados de participantes, mas enfrentam problemas para manter 
os participantes envolvidos. A fim de proporcionar melhorias do softwa-
re, a literatura relata necessária uma mudança no design do aplicativo 
voltado para o usuário, utilizando recursos que aumentam o engajamen-
to dos participantes.

 Na realização de outros estudos, foi observado um declínio em 
relação ao número de usuários nos primeiros 90 dias. Com o feedback 
dos participantes, isso ocorre devido à limitação da literatura utilizada, 
má funcionalidade do software, limitação de idiomas e um design ruim 
do programa. Dessa forma estratégias para atenuar o declínio do núme-
ro de participantes, estes aplicativos devem se preocupar com compo-
nentes como prestação de contas, rastreamento progresso, lembretes 
ou notificações push, e diminuir as limitações observadas inicialmente. 
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Assim, a atualização do aplicativo com a devida correção dos problemas 
observados, proporcionará melhores resultados aos participantes (HU-
BERTY et al., 2019).

Considerações Finais

 Em vista do exposto, assume-se que aspectos associados à 
saúde mental configuram pauta de importância ascendente sociedade 
adentro, o que vislumbra a necessidade de seu estudo. Concomitante 
a essa percepção, em igual relevância, a tecnologia vem sendo utili-
zada como instrumento aliado ao cuidado da saúde da mente. Nesse 
viés, conclui-se que o meio tecnológico tem a capacidade de beneficiar 
minorias, que correspondem àqueles que possuem menor acesso aos 
serviços de saúde. Aplicativos como o mindfulness se tornaram uma 
forma econômica e de conveniente adesão, apresentando benefícios 
semelhantes aos meios tradicionais.

 Embora existam contratempos, o efeito do uso da tecnologia no cui-
dado da saúde mental é benéfico, posto que os médicos possuem maior 
acesso aos dados do tratamento terapêutico, o que reduz a desistência ao 
tratamento e destaca a importância de os profissionais de saúde se aliarem 
aos cientistas da computação para a elaboração de ferramentas on-line. 
Entre as vantagens, o espaço permite o anonimato daqueles que procu-
ram ajuda, o que isenta os indivíduos do estigma social vigente. Todavia, 
existem desafios representados pelas preocupações com a segurança dos 
dados, o que faz com que a taxa de aceitação seja menor, enfrentando pro-
blemas para manter os participantes envolvidos. Dessa maneira, estraté-
gias devem ser elaboradas com o intuito de amenizar o declínio do número 
de participantes, proporcionando melhores resultados.

 Sabe-se, portanto, que a tecnologia pode ser tão eficiente quanto 
os demais no combate às patologias mentais. Aplicativos e plataformas 
de saúde mental podem ser capazes de aumentar a acessibilidade às 
intervenções de promoção da saúde mental, o que fomenta a investiga-
ção de novas variáveis, bem como a implementação de maiores estudos 
acerca da introdução da tecnologia, com o objetivo de ampliar o acesso 
e a qualidade dos tratamentos existentes, influenciando positivamente 
no seu melhor funcionamento.



506

Referências Bibliográficas

BRUHNS, A.; LÜDTKE, T.; MORITZ, S.; BÜCKER, L. A Mobile-Based 
Intervention to Increase Self-esteem in Students With Depressive Symp-
toms: Randomized Controlled Trial. JMIR Mhealth Uhealth, v. 9, n. 7, p. 
e26498, jul. 2021.

EVERITT, N.; BROADBENT, J.; RICHARDSON, B.; SMYTH, J. M.; HE-
RON, K.; TEAGUE, S.; FULLER-TYSZKIEWICZ, M. Exploring the featu-
res of an app-based just-in-time intervention for depression. Journal of 
Affective Disorders, v. 291, p. 279–287, ago. 2021.

HENSEL, J. M.; SHAW, J.; IVERS, N. M.; DESVEAUX, L.; VIGOD, S. N.; 
COHEN, A.; ONABAJO, N.; AGARWAL, P.; MUKERJI, G.; YANG, R.; 
NGUYEN, M.; BOUCK, Z.; WONG, I.; JEFFS, L.; JAMIESON, T.; BHA-
TIA, R. S. A Web-Based Mental Health Platform for Individuals Seeking 
Specialized Mental Health Care Services: Multicenter Pragmatic Rando-
mized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, v. 21, n. 
6, p. e10838, jun. 2019. 

HUBERTY, J.; GREEN, J.; GLISSMANN, C.; LARKEY, L.; PUZIA, M.; 
LEE, C. Efficacy of the Mindfulness Meditation Mobile App “Calm” to 
Reduce Stress Among College Students: Randomized Controlled Trial. 
JMIR Mhealth And Uhealth, v. 7, n. 6, p. e14273, jun. 2019. 

JANG, S.; KIM, J.; KIM, S.; HONG, J.; KIM, S.; KIM, E. Mobile app-based 
chatbot to deliver cognitive behavioral therapy and psychoeducation for 
adults with attention deficit: a development and feasibility/usability study. 
International Journal of Medical Informatics, v. 150, p. e104440, jun. 
2021. 

JONASSAINT, C. R.; BELNAP, B. H.; HUANG, Y.; KARP, J. F.; ABEBE, 
K. Z.; ROLLMAN, B. L. Racial Differences in the Effectiveness of Interne-
t-Delivered Mental Health Care. Journal of General Internal Medicine, 
v. 35, n. 2, p. 490–497, fev. 2020. 

MAK, W. W.; CHIO, F. H.; CHAN, A. T.; LUI, W. W.; WU, E. K. The Effi-
cacy of Internet-Based Mindfulness Training and Cognitive-Behavioral 
Training With Telephone Support in the Enhancement of Mental Health 
Among College Students and Young Working Adults: Randomized Con-
trolled Trial. Journal of Medical Internet Research, v. 19, n. 3, p. e84, 
mar. 2017.



507

OROSA-DUARTE, Á.; MEDIAVILLA, R.; MUÑOZ-SANJOSE, A.; PALAO, 
Á.; GARDE, J.; LÓPEZ-HERRERO, V.; BRAVO-ORTIZ, M.; BAYÓN, C.; 
RODRÍGUEZ-VEGA, B. Mindfulness-based mobile app reduces anxie-
ty and increases self-compassion in healthcare students: A randomised 
controlled trial. Medical Teacher, v. 43, n. 6, p. 686-693, jun. 2021.

PRATAP, A.; RENN, B. N.; VOLPONI, J.; MOONEY, S. D.; GAZZALEY, 
A.; AREAN, P. A.; ANGUERA, J. A. Using Mobile Apps to Assess and 
Treat Depression in Hispanic and Latino Populations: Fully Remote Ran-
domized Clinical Trial. Journal of Medical Internet Research, v. 20, n. 
8, p. e10130, ago. 2018.

SORKIN, D. H.; RIZZO, S.; BIEGLER, K.; SIM, S. E.; NICHOLAS, E.; 
CHANDLER, M.; NGO-METZGER, Q.; PAIGNE, K.; NGUYEN, D. V; 
MOLLICA, R. Novel Health Information Technology to Aid Provider Re-
cognition and Treatment of Major Depressive Disorder and Posttrauma-
tic Stress Disorder in Primary Care. Medical Care, v. 57 Suppl 6 Suppl 
2, p. S190–S196, jun. 2019.

WILJER, D.; SHI, J.; LO, B.; SANCHES, M.; HOLLENBERG, E.; JOHNSON, 
A.; ABI-JAOUDÉ, A.; CHAIM, G.; CLEVERLEY, K.; HENDERSON, J.; 
ISARANUWATCHAI, W.; LEVINSON, A.; ROBB, J.; WONG, H. W.; VOI-
NESKOS, A. Effects of a Mobile and Web App (Thought Spot) on Mental 
Health Help-Seeking Among College and University Students: Rando-
mized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, v. 22, n. 
10, p. e20790, out. 2020.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shi+J&cauthor_id=33124984
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sanches+M&cauthor_id=33124984
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hollenberg+E&cauthor_id=33124984
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Johnson+A&cauthor_id=33124984
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abi-Jaoud%C3%A9+A&cauthor_id=33124984
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chaim+G&cauthor_id=33124984
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cleverley+K&cauthor_id=33124984
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Henderson+J&cauthor_id=33124984
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Isaranuwatchai+W&cauthor_id=33124984
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Levinson+A&cauthor_id=33124984
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Robb+J&cauthor_id=33124984
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wong+HW&cauthor_id=33124984
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Voineskos+A&cauthor_id=33124984
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Voineskos+A&cauthor_id=33124984


508

 O USO DA TELEMEDICINA COMO FATOR AUXILIAR NA 
PROMOÇÃO DA SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19

 Andressa Lisboa de Carvalho Facundo
Faculdade de Medicina de Nova Esperança – FAMENE

João Pessoa-PB
andressalisboacf@hotmail.com

 Anna Gabriela Figueiredo de Almeida
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCM/AFYA

João Pessoa-PB
annagabifa@gmail.com

 Anna Rebecka Rodrigues Silva de Freitas
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCM/AFYA

João Pessoa-PB
rebeckarodriguez123@gmail.com

 Candice de Oliveira Lima Batista
Faculdade de Medicina de Nova Esperança – FAMENE

João Pessoa-PB
dicelima@gmail.com

 Izadora Barbosa Mendes
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCM/AFYA

João Pessoa-PB
izadorabarbosamendes@gmail.com

 Manuelli Monteiro Meira Bastos
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCM/AFYA

João Pessoa-PB
manuellimonteiro@hotmail.com

 Mariana Cordeiro de Sousa
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba - FCM/AFYA

João Pessoa-PB
maricordeirosousa@gmail.com



509

Vinícius André Barros Seixas
Faculdade de Medicina de Nova Esperança – FAMENE

João Pessoa-PB
viniciuseixas11@gmail.com

Victor de França Oliveira
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira

Recife-PE
vdefrancaoliveira@gmail.com

RESUMO
Introdução: Diante da pandemia causada pelo novo coronavírus 
(SARS- CoV-2), foi de suma importância que houvesse o distanciamen-
to social a fim de evitar aglomerações, para prevenção ou tratamento 
da infecção pela COVID-19. Dessa forma, a telemedicina serviu como 
fator auxiliar na promoção da saúde durante esse período, garantindo a 
todos o direito à saúde, reduzindo as distâncias e mantendo o isolamen-
to importante nesse contexto. Assim, evitando o contato físico entre o 
paciente e profissional naqueles atendimentos que eram considerados 
não essenciais ou eletivos. Objetivos: Avaliar a abordagem da plata-
forma de telemedicina na promoção da saúde durante a pandemia da 
Covid-19. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura 
dos anos de 2020 a 2021, analisando estudos publicados nas bases de 
dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed. Utilizaram-se os 
descritores: “Covid-19”, “Telemedicina” e “Atenção primária”, combina-
dos com o operador booleano “AND” e foram encontrados 1.026 traba-
lhos, posteriormente submetidos à filtros e critérios de seleção. Assim, 
16 artigos foram selecionados para compor o presente estudo. Revisão 
de Literatura: A transmissão do COVID-19 é dada pela disseminação 
de pequenas partículas líquidas quando as pessoas infectadas tossem, 
espirram, e por isso se fez necessário que o vírus não se espalhasse por 
toda uma população. Assim, a pandemia do Covid-19 se tornou desa-
fiadora para os sistemas de saúde, limitando as atividades presenciais 
e o isolamento sendo cada vez mais frequente. Por isso, o Ministério 
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da Saúde regulamentou, no contexto da pandemia, o uso da teleme-
dicina com o objetivo de monitorar e orientar pessoas contaminadas 
com esse vírus. A telemedicina tomou um destaque maior por possi-
bilitar o acompanhamento de pacientes em seus domicílios através da 
teleconsulta, também auxiliando os profissionais e agentes de saúde 
na prevenção, diagnóstico e tratamento. Além disso, essa ferramenta 
auxilia na divulgação de informações, facilita o acesso de pessoas ao 
sistema de saúde e minimiza as aglomerações nesses serviços. Apesar 
de tantos benefícios destacados nesse contexto, a telemedicina ainda 
enfrenta alguns obstáculos como a qualidade de som e vídeo em vi-
deochamadas, falta de acesso universal à internet, impossibilidade de 
emitir receitas e solicitação de exames, entre outros. Por outro lado, a 
telemedicina via whatsapp mostrou ser viável, agilizando os atendimen-
tos, pois existem rápida resposta e resolução. Conclusão: As telecon-
sultas são parte da chamada telemedicina, um conjunto de tecnologias 
utilizada para facilitar não só a vida do paciente, mas dos profissionais 
também, são muitos os benefícios trazidos pela teleconsulta assim 
como ainda existem muitos desafios a serem superados na melhoria do 
acesso virtual, médico-paciente, todavia, a medicina é uma ciência que 
exige um exame físico minucioso e é essencial que não seja substituído 
sem restrições, o contato com o paciente. Consultas em vídeos devem 
ser utilizadas de forma criteriosa e bem avaliada pelo profissional ca-
pacitado para promover a saúde e qualidade de vida com segurança. 
Palavras-chave: Atenção primária; Covid-19; Telemedicina.

Introdução

 A pandemia do SARS-CoV-2, vírus causador da doença por co-
ronavírus de 2019, tem sido marcada desde o primeiro semestre do ano 
de 2020, sendo espalhada por todo o mundo, incluindo o Brasil, de for-
ma rápida. Foi estimado que, a elevada transmissibilidade do vírus, em 
um curto intervalo de tempo, causará um aumento substancial na de-
manda por serviços de saúde, ocasionando sobrecargas e dificuldades 
(CASTRO et al., 2020).

O contexto pandêmico carregou consigo inúmeros desafios, nun-
ca pensados anteriormente para o século XXI. Gerou novas organiza-
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ções nas suas rotinas de lazer, familiares e ambiente de trabalho. Além 
da mudança, tanto de bens como de serviços, na sua relação com con-
sumos (DIMER et al., 2020).

 Particularmente neste período, foi recomendado que houvesse 
o distanciamento social internacionalmente e regionalmente, para pre-
venção ou tratamento da infecção pela COVID-19. Durante esse tempo, 
alguns serviços de saúde considerados não essenciais ou eletivos so-
freram interrupções. Sendo estes, atendimentos que não eram conside-
rados urgência e emergência, e consequentemente, não necessitavam 
de uma assistência em um curto período de tempo. Dessa forma, impos-
sibilitando que alguns usuários pudessem receber atendimento durante 
este período (DIMER et.al, 2020).

 Tendo em vista a alta disseminação da COVID-19 e o fato de que 
os estabelecimentos de saúde são possíveis focos de contágio, houve 
uma maior atenção aos novos modelos de cuidados por evitarem o con-
tato físico entre o paciente e profissional de saúde, como a telemedicina. 
Para assim, haver uma redução da busca presencial pelos serviços de 
saúde no momento de isolamento social. (CASTRO et al., 2020).

 A teleconsulta é compreendida como uma medida que visa utili-
zar a tecnologia da informação e comunicação (TIC) para ofertar servi-
ços de saúde a distância, sendo eles, atendimento pré-clínico, suporte 
assistencial, diagnóstico e monitoramento, tanto no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS) como no sistema privado. Com isso, o uso da te-
lemedicina se mostra muito importante para a garantia do direito à saú-
de, reduzindo as distâncias e mantendo o isolamento importante nesse 
contexto  (CASTRO et al., 2020).

Objetivos

 Considerando a importância da propagação do uso da telessaú-
de, o presente artigo de revisão busca avaliar a abordagem da plata-
forma de telemedicina na promoção da saúde durante a pandemia da 
Covid-19.
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Metodologia

 O estudo trata-se de revisão integrativa da literatura dos anos de 
2020 a 2021, realizado no mês de novembro de 2021, caracterizando-se 
por possuir um caráter sistematizador na revisão dos diferentes resulta-
dos e rastreio de artigos, pretendendo o entendimento e descoberta do 
tema proposto e levando em consideração os diversos estudos selecio-
nados. Dessa forma, busca responder a seguinte pergunta: O uso da 
telemedicina serviu como fator auxiliar na promoção da saúde durante a 
pandemia da Covid-19?

 Selecionaram-se os artigos seguindo as recomendações do 
PRISMA que divide o processo de busca em quatro etapas (identifica-
ção, seleção, elegibilidade e inclusão).

 Na fase de identificação, buscaram-se estudos publicados nas 
bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed. Com o 
objetivo de captar um número maior de estudos, um cruzamento de ter-
mos foi realizado: “Covid-19”, “Telemedicina”, “Atenção primária”, combi-
nados com o operador booleano “AND”, sendo encontrados um total de 
1.026 resultados com a utilização dos descritores.

 Na fase de seleção, a aplicação dos seguintes filtros foi reali-
zada: artigos com texto completo e até 1 ano de publicação. Na BVS, 
foram usados também os filtros: assuntos principais “Covid-19” e “Tele-
medicina”, e idioma português. Já no PubMed foram utilizados outros, 
como: tipo de artigo teste controlado e aleatório, e idiomas inglês e por-
tuguês. Das pesquisas, obtiveram-se 21 resultados.

 A terceira fase (elegibilidade) remeteu à leitura dos artigos para 
seleção dos que respondiam aos seguintes critérios de inclusão: dispo-
nibilizados na íntegra, com nível de relevância científica e que abordas-
sem exatamente o tema proposto. Os estudos selecionados para a fase 
de inclusão foram lidos minuciosamente para que os seguintes critérios 
de exclusão fossem aplicados: artigos duplicados ou que não aborda-
vam diretamente a questão norteadora.

 Realizou-se a busca, durante todo o processo, por dois inves-
tigadores independentes, seguindo as recomendações de duplo cega-
mento preconizadas pelo PRISMA, e em caso de divergências entre os 
pesquisadores, resolveu-se por meio de um terceiro investigador que 
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deu seu parecer final. Assim, dos 1.026 artigos encontrados inicialmen-
te nas bases de dados, 16 foram selecionados para compor o presente 
estudo.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

 O vírus causador da Doença por Coronavírus de 2019 (CO-
VID-19) apresentou disseminação global causando a morte de milhões 
de pessoas no mundo todo, como dito anteriormente.  Por se tratar 
de uma doença infecciosa e seu contágio se dar pela disseminação de 
pequenas partículas líquidas quando pessoas infectadas tossem, espir-
ram, falam ou respiram, o isolamento, principalmente de pessoas conta-
minadas, fez-se necessário para que o vírus não se espalhasse e conta-
minasse uma população inteira, já que sua taxa de transmissibilidade é 
bastante elevada (SILVA et al., 2020).

 De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (2020), 
a pandemia do COVID-19 se tornou desafiadora para os sistemas de 
saúde de todo o mundo limitando, assim, as atividades presenciais e tor-
nando o isolamento cada vez mais frequente tanto de pessoas infecta-
das como também de pessoas que fazem parte do grupo de risco como 
idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas, entre outros.  Dessa 
forma, o Conselho Federal de Medicina passou a reconhecer o uso de 
ferramentas, como telemedicina e outras plataformas digitais, por mé-
dicos com o objetivo de orientar, encaminhar e monitorar pessoas sus-
peitas ou com COVID-19. E então o Ministério da Saúde regulamentou 
o uso da telemedicina no contexto da pandemia de COVID-19 (SARTI et 
al., 2020).

 A telessaúde e a telemedicina, que antes eram consideradas 
apenas um serviço de apoio ao sistema de saúde, agora tomam desta-
que maior por tornar possível a coordenação e monitoramento, através 
do telemonitoramento, de pacientes em seus domicílios tendo toda a 
assistência necessária, através da teleconsulta, tanto com relação à sua 
saúde como com relação à saúde de seus familiares (SILVA et al., 2020); 
além de auxiliar na ampliação de ações de profissionais e agentes de 
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saúde mantendo um mecanismo de atendimento contínuo para preven-
ção, diagnóstico e tratamento (DIMER et al., 2020). Segundo a Orga-
nização Pan-Americana da Saúde (2020), durante a pandemia, muitos 
dos serviços de saúde de vários países entraram em colapso e o uso 
da telemedicina, principalmente na atenção primária, veio também para 
evitar a sobrecarga de consultas que podem ser realizadas usando as 
tecnologias da informação em meios virtuais.

 Além disso, os serviços de telessaúde e telemedicina ainda pro-
porcionaram um certo apoio aos profissionais de saúde com o forneci-
mento de teleconsultorias voltadas para dúvidas relacionadas ao CO-
VID-19, principalmente no início da pandemia quando tudo era novidade 
e não existia ainda conhecimento suficiente sobre o vírus causador da 
doença (SILVA et al., 2020). Portanto, os serviços de telessaúde e tele-
medicina se tornaram fundamentais sejam eles como serviços seguros 
de telefonia, videoconferência, e-mail, mensagens e aplicativos para 
dispositivos móveis com ou sem conexão de vídeo (DIMER et al., 2020).

 Muitos dos serviços de telemedicina funcionam seguindo um 
fluxograma de atendimento por parte dos profissionais para facilitar o 
atendimento, que deve ser feito de forma rápida sem perder a eficácia. 
As equipes, que são compostas por agente comunitário de saúde (ACS), 
enfermeiro, médico e auxiliar ou técnico de enfermagem, organizam-se 
com o objetivo de oferecer agilidade e segurança para as equipes e re-
duzir o fluxo de pacientes nas unidades de saúde (Ministério da Saúde, 
2020).

 Essencialmente, esse sistema de teleatendimento pode agilizar 
a triagem adequada de pacientes e permitir que os médicos cuidem de 
vários pacientes em tempo real, usando linhas digitais de comunicação, 
para fornecer cuidados de alta qualidade e seguros, à distância (JONES 
et al., 2021).

 Algumas das vantagens desses serviços foi o fato de o telea-
tendimento não envolver recursos como transporte, necessidade de es-
paço físico para consultas, oferta de horários mais flexíveis tanto para 
os profissionais como para os pacientes, disseminação da informação, 
entre outros (DIMER et al., 2020). Outras vantagens foram a redução de 
custos e redução da jornada de trabalho (DARMERY et al., 2020). O au-
mento da capacidade de atendimento do sistema de saúde, facilitando o 
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acesso das pessoas também é uma das vantagens a ser levada em con-
sideração (KLARSKOV et al., 2020). E, além de tudo, ainda foi possível 
evitar que pacientes portadores de comorbidades, por exemplo, sejam 
expostos desnecessariamente durante o distanciamento social (ALESSI 
et al., 2021). Outro ponto a ser considerado é a questão dos benefícios 
do monitoramento remoto, em relação aos pacientes com câncer, que 
iniciam nos primeiros três ciclos de tratamento e são mantidos ao longo 
do tempo, por isso, a telemedicina deve ser pensada como uma estraté-
gia desde o início do tratamento (MAGUIRE, et al., 2021).

 A área da fisioterapia também precisou se desdobrar para lidar 
com o teleatendimento e isso ficou bastante evidente com a criação de 
programas destinados a educar fisioterapeutas sobre as melhores práti-
cas de gerenciamento de osteoartrite de joelho, através de videoconfe-
rência (JONES et al., 2021).

 É fato que os cuidados virtuais foram associados a um aumen-
to considerável na detecção e correção de erros de medicamentos e 
uma diminuição da dor, reduziram o risco de atendimento hospitalar agu-
do, atendimento hospitalar agudo breve e visitas a um departamento 
de emergência (MCGILLION, et al., 2021). Com isso, é possível que o 
teleatendimento se torne uma prática normal e comum mesmo após o 
período da pandemia do COVID-19 (WONG et al., 2021).

 Apesar das várias vantagens que o teleatendimento vem apre-
sentando, alguns obstáculos também são notados, como as dificuldades 
na qualidade de som e vídeo durante as videochamadas, a dificuldade 
de adaptação principalmente de usuários com idade mais avançada ou 
até mesmo daqueles que não têm acesso à tecnologia e a insegurança 
por parte dos pacientes por não estarem frente aos profissionais (DIMER 
et al., 2020). A falta de um prontuário eletrônico em muitas unidades de 
saúde, a impossibilidade de emitir receitas e solicitações de exames, 
entre outros, também são problemas enfrentados com o aumento do 
uso da telemedicina (SARTI et al., 2020).

 De acordo com Castro et al. (2020), quando se trata de um con-
texto rural, as dificuldades são ainda maiores. A introdução de telecon-
sultas tem como desafio as habilidades de comunicação nessa modali-
dade, uso da transmissão de áudio e som, identificação adequada não 
presencial do paciente, sendo dificuldades e limitações apontadas por 
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falta de experiência, principalmente por ser uma ferramenta pouco utili-
zada na saúde, ainda mais na zona rural com a falta de acesso universal 
à internet na comunidade. Mas, por outro lado, o uso da telemedicina 
via whatsapp mostrou ser viável e cheio de benefícios, pois há rápida 
resposta e resolução do problema, redução da circulação de usuários 
na unidade, sendo menor a aglomeração de pessoas, como também 
menor carga de trabalho para os agentes comunitários de saúde.

Considerações Finais

 As teleconsultas são parte da chamada telemedicina, um 
conjunto de tecnologias utilizada para facilitar não só a vida do paciente, 
mas dos profissionais também. No entanto, verifica-se que apesar de 
ser uma ideia atrativa, existem prós e contras que devem ser avaliados, 
além das dificuldades de implementar essa modalidade de atendimento 
de maneira ampla, uma vez que requer recursos dos sistemas de saúde 
e do paciente.

 Partindo da necessidade de que as informações devem estar 
em todos os pontos de cuidado, embora já exista a tecnologia neces-
sária para que os sistemas de informação sejam interoperáveis, ainda 
persistem obstáculos como a falta de uma cultura de compartilhamento 
de informações, os aspectos legais e normativos e a ineficiência admi-
nistrativa. Um grande serviço de telessaúde, como o apresentado neste 
artigo, com múltiplas tarefas, permite a racionalização no gasto dos re-
cursos de saúde, ainda que esses recursos sejam insuficientes. Devem 
estar articuladas diferentes ações, como teleconsultoria, teleconsulta, 
telemonitoramento, telediagnóstico e teleducação, o que torna possível 
reduzir encaminhamentos desnecessários, utilização desnecessária de 
alta densidade tecnológica, além de reduzir a circulação física de pes-
soas, importante agora e na situação pós-Covid-19.

 Por conseguinte, direcionar os pacientes dentro dos sistemas de 
saúde, verificando necessidades de acordo com a complexidade dos 
casos e preparando a APS, serviços de urgências e emergências, e 
hospitais para recebê-los será tarefa cada vez mais necessária, e a te-
lessaúde aparece como importante protagonista dessa ação de coorde-
nação dos diferentes agentes do sistema de saúde.
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 A grande maioria dos serviços que utilizam as teleconsultas é 
privada, de convênios médicos ou consultas particulares, por esse mo-
tivo, o acesso de uma parte da população à telemedicina se torna mais 
restrito. O Sistema Único de Saúde tem poucos exemplos, e carece de 
políticas públicas, estrutura e equipes disponíveis preparadas para esse 
tipo de atendimento, desde a forma de abordar os pacientes até a sim-
plificação ao acesso as redes de internet e tecnologias da informação, 
uma vez que refletirá na adesão ao tratamento e a fidelidade às próxi-
mas consultas.

 Logo, para que os pacientes se sintam seguros nesta nova mo-
dalidade de atendimento, a comunicação é uma componente fundamen-
tal deste, devendo ser precisa, clara, dinâmica e de fácil compreensão, 
pois ela pode ocasionar um distanciamento terapeuta-paciente, gerando 
uma não adesão à teleconsulta, por insegurança, questionamentos e 
conflito. O ideal é realizar um treinamento das competências comunica-
tivas, para que se obtenha o retorno esperado.

 Por fim, frisa-se ainda que a Lei 13.989, de abril de 2020, que 
regularizou a telemedicina no país, define que é dever do médico infor-
mar ao paciente todas as limitações de não ter uma consulta presencial. 
Até o momento, a regulamentação só está em vigor enquanto durar a 
pandemia de Covid-19, e a regulamentação permanente está em debate 
na Câmara dos Deputados. Portanto, é importante salientar que são 
muitos os benefícios trazidos pela teleconsulta e que ainda existem mui-
tos desafios a serem superados neste contato virtual médico-paciente. 
Todavia, a medicina é uma ciência que exige um exame físico minucioso 
e é essencial que não seja substituído sem restrições, o contato com o 
paciente. Consultas em vídeos devem ser utilizadas de forma criteriosa 
e bem avaliada pelo profissional capacitado para promover a saúde e 
qualidade de vida com segurança.
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RESUMO
Introdução: Diante do contexto pandêmico, a telemedicina auxiliou na 
diminuição da sobrecarga do sistema e dos profissionais da saúde oca-
sionada pela disseminação do coronavírus. Nessa perspectiva, esse tipo 
de atendimento médico foi essencial tanto para a assistência referente 
a infecção pelo Sars-Cov-2, quanto para o acompanhamento de outras 
doenças. Dessa forma, mesmo com alguns empecilhos para a satisfató-
ria aplicação da telessaúde, a sua utilização em caráter emergencial se 
mostrou importante para amenizar os impactos da pandemia e das en-
fermidades transmissíveis no sistema de saúde. Objetivos: Elucidar a 
importância da utilização da telemedicina para a intervenção médica de 
doenças infectocontagiosas. Metodologia: Trata-se de uma revisão bi-
bliográfica feita a partir de literaturas nacionais e internacionais pesqui-
sadas no SciELO, Sociedade Brasileira de Infectologia (SIB), Pubmed e 
Google Acadêmico. Foram utilizados os descritores de ciência e saúde: 
Telemedicina, Doença Infectocontagiosa, Pandemia e Evolução Clínica. 
Para esse trabalho, usou-se 28 artigos como fonte de pesquisa. Revi-
são de Literatura: A telemedicina surgiu como uma inovação tecnológi-
ca, que revolucionou o atendimento médico no meio digital, o qual trouxe 
vários benefícios tanto para o serviço de saúde, quanto para a popula-
ção em geral. Ademais, observa-se que o uso crescente desse tipo de 
atendimento médico proporcionou o aprimoramento dessa ciência, em 
consequência disso, há maior qualidade para os pacientes que necessi-
tam da realização de consultas pelo meio virtual a fim de terem melhor 
perspectiva no seu prognóstico. Nota-se que é de suma importância a 
utilização dessa ferramenta em relação às doenças infectocontagiosas 
para a diminuição da taxa de transmissibilidade e a melhor interação 
entre o médico e seu paciente. Nesse contexto, percebe-se que a teles-
saúde auxilia no diagnóstico e tratamento de diversas patologias, como a 
Covid-19, HIV/AIDS e a Hanseníase, que são doenças que possuem um 
alto grau de prevalência e relevância epidemiológica e clínica. Conclu-
são: A telemedicina teve seu ápice de utilização devido a era das doen-
ças infectocontagiosas que se vive hoje, como de exemplo a COVID-19, 
contribuindo para a diminuição da disseminação da doença, segurança 
e supervisionamento do paciente de forma eficaz. Além disso, essa tec-
nologia realiza o controle individualizado, o qual proporciona atendimen-
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tos sem riscos aos pacientes contaminados e a equipe de saúde, que 
na maioria das vezes fica vulnerável e sem condições de se resguardar.  
Palavras-chaves: Acesso a Tecnologias em Saúde; Doenças Infecto-
contagiosas; Técnicas e Procedimentos Diagnósticos; Telemedicina.

Introdução

 A telemedicina diz respeito ao oferecimento de serviços de aten-
ção à saúde de maneira remota, por meio da utilização das tecnologias 
com o intuito de prevenção e promoção da saúde. Na atual conjuntura 
proporcionada pelo novo coronavírus, essa forma de atendimento médi-
co passou a ser regulamentada em caráter emergencial no Brasil para 
amparar os indivíduos, uma vez que diversas consultas médicas foram 
canceladas e adiadas devido às circunstâncias impostas pela pande-
mia. Dentre os indivíduos que necessitavam de controle e de assistência 
médica e que foram beneficiados pela telessaúde estão os portadores 
de comorbidades, como diabetes e hipertensão (BINDA FILHO et al., 
2020).

 Segundo o projeto desenvolvido pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2007, o serviço de teleconsulta tem 
como função a qualificação dos especialistas em atenção primária do 
estado e o suporte às escolhas dos médicos da Estratégia Saúde da 
Família (ESF). No decorrer do ano de 2020, houve mais de 50 mil as-
sistências por atendimentos on-line, no qual 17 % foram referentes ao 
coronavírus. Ademais, desde o começo desse programa executou-se 
mais de 200 mil teleconferências com intuito de auxiliar todos os neces-
sitados em território nacional (MOROSINI et al., 2021).

 Durante a pandemia, a legitimação de uma proposta de lei vi-
sando permitir o exercício da telemedicina teve como objetivo diminuir 
a sobrecarga dos hospitais e centros de saúde com o atendimento de 
pacientes mediados pelos recursos tecnológicos (BINDA FILHO et al., 
2020). Além disso, a adoção da consulta virtual pode garantir a eficiên-
cia do sistema de saúde, evitando o esgotamento psicológico dos profis-
sionais da área da saúde devido à sobrecarga imposta pela COVID-19. 
Essa comunicação virtual propicia acesso aos cuidados à saúde com 
qualidade em situações que envolvem o distanciamento social, posto 
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que a avaliação médica usando videoconferência não oferece risco in-
fectocontagioso e permite a observação de algumas queixas clínicas, 
como corrimento nasal, tosse (seca ou produtiva) e, também, dispneia, 
pela aplicação do score de Roth (ACCORSI et al., 2020).

 No que tange a avaliação dos sintomas respiratórios agudos du-
rante a pandemia do novo coronavírus, a telemedicina proporcionou a 
avaliação da infecção causada pelo COVID-19 e o reconhecimento de 
pacientes de risco, demonstrando que esse modelo de oferecimento de 
cuidados à saúde, além de ser estratégico, apresenta boa relação custo-
-benefício para atendimentos iniciais (ACCORSI et al., 2020). Contudo, 
a telemedicina encontra empecilhos à sua satisfatória aplicação, como 
as questões administrativas e éticas, o inconclusivo diagnóstico de al-
gumas patologias por aplicativos de telessaúde e a desigualdade social, 
que impossibilita o pleno acesso à tecnologia pela população brasileira. 
Nessa perspectiva, se devidamente regulamentada, supervisionada e 
aplicada, a telemedicina pode consolidar os sistemas em saúde benefi-
ciando a população (BINDA FILHO et al., 2020).

Objetivos

 No ínterim dos empecilhos ao acesso dos meios de saúde, o obje-
tivo do presente estudo é evidenciar o quão benéfico pode ser a utilização 
dos avanços tecnológicos dentro da medicina e como os profissionais da 
saúde podem realizar uma assistência completa aos pacientes portado-
res de doenças infectocontagiosas a partir de uma teleconferência. 

Metodologia

 O devido estudo trata-se de uma Revisão Bibliográfica, no qual 
foi realizado através de pesquisas científicas nacionais e internacionais 
em base de dados do Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Socie-
dade Brasileira de Infectologia (SIB), Pubmed e Google Acadêmico, com 
uma abordagem sobre a utilização da telemedicina no diagnóstico e no 
tratamento de doenças infectocontagiosas.

 Em relação à busca por bibliografias utilizou-se os seguintes 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do sistema Medical Subject 
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Headings (MeSH): “Telemedicina”, “Doença Infectocontagiosa”, “Pande-
mia” e “Evolução Clínica”. Foi pesquisado o impacto da telemedicina no 
cenário atual, bem como os benefícios do uso dessa tecnologia no au-
xílio da melhora do prognóstico dos pacientes. Além disso, houve uma 
análise criteriosa das principais doenças que possuem uma alta taxa 
de infectividade e prevalência na atualidade. Optou-se pelas patologias 
com maiores relevâncias enquanto problema de saúde pública no Brasil, 
no qual foram observados dados disponíveis no DATASUS. As enfermi-
dades escolhidas, conforme a Classificação Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10, Capítulo I, código de A00 
a B99), foram: hanseníase (A30); doença pelo vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) (B20 a B24); e coronavírus (B97.2).

 Por conseguinte, selecionou-se as literaturas que mais se ade-
quavam ao tema proposto pelo estudo, considerando como critério de 
aptidão para ser eleito os meios de publicação: manuais de saúde e 
artigos científicos; bibliografias publicadas a partir do ano de 2020; e 
pesquisas que tinham como finalidade promover a utilização da teleme-
dicina no combate de doenças infectantes. Ademais, para seleção das 
literaturas utilizadas foi feito uma leitura do resumo ou do artigo com-
pleto buscando por informações que agregavam ao trabalho realizado. 
Foram descartadas todas as bibliografias que não se enquadravam den-
tro desses métodos de avaliação. Após a aplicação de todos os filtros 
relatados anteriormente, teve como resultado 28 artigos científicos que 
eram condizentes com a temática proposta pelos autores. 

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

 A temática da telessaúde ganhou ainda mais notoriedade com 
a pandemia do Novo Coronavírus em 2020. Devido à necessidade de 
isolamento e distanciamento social, fez-se necessária uma adaptação 
de diversas áreas para a continuidade de atendimentos, o que ocorreu 
também na área da saúde. A impossibilidade de realização de procedi-
mentos médicos e consultas presenciais solicitou uma rápida resposta 
da área médica. Dessa forma, a telessaúde foi uma importante ferra-
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menta para o tratamento de pacientes, sendo fundamental no auxílio ao 
combate de diversas doenças (CAETANO et al, 2020). 

 Por se tratar de uma doença infectocontagiosa, a telemedicina 
conseguiu ser ainda mais eficiente no combate à pandemia da CO-
VID-19, de forma que contribuiu com a redução do contágio e propa-
gação viral por meio de teleconsultas de rastreio e monitoramento de 
pacientes considerados clinicamente estáveis (CAETANO et al., 2020; 
CARVALHO et al., 2020).  Essa intervenção na saúde, com a telemedici-
na, também pode ser usada quando se trata de outras doenças infecto-
contagiosas. Dessa maneira, ao permitir que o tratamento seja iniciado 
por intermédio da tecnologia e consulta on-line é possível diminuir a 
transmissão de doenças com alta transmissibilidade. 

 No Brasil, desde o ano de 2002 a telemedicina é regulamenta-
da pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) como uma atribuição da 
medicina que utiliza da tecnologia para a Atenção Básica com a preven-
ção de doenças, lesões, promoção de saúde, assistência e pesquisa. 
Quando se utiliza dos meios tecnológicos como forma de atendimento 
principal, por exemplo ao se tratar de doenças infecciosas, é evidente as 
vantagens, como a diminuição da transmissão dessas (BINDA FILHO et 
al., 2020). No entanto, não é possível afirmar com certeza a realização 
de diagnósticos precisos apenas com consultas on-line e sem a reali-
zação de exames mais específicos. Vê-se que a telemedicina se tornou 
uma importante aliada aos profissionais da área da saúde no contexto 
da pandemia atual, dessa forma é preciso adaptá-la cada vez mais para, 
assim, conseguir uma eficiência tão parecida quanto uma consulta pre-
sencial. 

 A telessaúde é caracterizada por ser um instrumento fundamental, 
visto que ela possibilita a diminuição da circulação de pessoas nas ins-
tituições de saúde. Dessa forma, esse recurso pode auxiliar na redução 
do risco de contaminação dos indivíduos e na disseminação de certas 
doenças. Ademais, esse meio facilita o acesso em lugares com uma es-
trutura precária e viabiliza a liberação de leitos e enfermaria no ambiente 
hospitalar. Pacientes que possuem comorbidades e são impossibilitados 
de adentrarem o serviço de saúde de forma presencial, podem utilizar 
dessa tecnologia para melhorar o seu quadro clínico e o bem-estar so-
cial, com isso, não é preciso que os necessitados se dirijam em busca do 
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atendimento e se exponham para o risco de adquirirem novas doenças 
(PORTNOY et al., 2020; ZHAI et al., 2020). Essa ciência também propor-
ciona serviços e capacita assistentes para o cuidado de enfermos que 
tem algum tipo de dificuldade de acesso no comparecimento ao sistema 
de saúde (CAETANO et al., 2020; CARVALHO et al., 2020).  

 Por conseguinte, além de todos os benefícios citados anterior-
mente do uso desse avanço tecnológico, como segurança e conforto, 
há indícios da efetividade da telemedicina na condução de pacientes 
de alto risco para procura médica especializada e na instrução de indi-
víduos que apresentam baixo risco. Esse recurso deve promover uma 
qualidade no atendimento e cuidado semelhante a uma consulta física, 
com exclusão do exame físico que pode ficar um pouco defasado em 
decorrência das barreiras enfrentadas pelo trabalho remoto (ACCORSI 
et al., 2020). 

 Entretanto, diversos métodos de exame clínico à distância con-
tribuem para melhorar a excelência da teleconsulta e, assim agregam 
ainda mais a anamnese do paciente, o que facilita no diagnóstico clínico 
correto. Assim, essa inspeção médica tem objetivo essencial no reco-
nhecimento dos sinais de alarme e alerta em enfermos com sintomato-
logia de doenças respiratórias agudas (ACCORSI et al., 2020; GREE-
NHALGH et al., 2020). 

 Através da implementação desse programa de auxílio remoto 
para a população, houve uma redução de casos de contaminação das 
pessoas durante surtos de doenças infectocontagiosas, visto que essa 
tecnologia oferece a triagem de quadros clínicos e um suporte individua-
lizado para cada enfermo (OHANNESSIAN et al., 2020). 

 Nesse sentido, observa-se que a telemedicina possibilita que os 
cidadãos possam ser examinados, de uma maneira segura e eficaz a 
respeito de patologias infecciosas, o que evita a disseminação dos mi-
crorganismos para os enfermos no ambiente hospitalar e para os pro-
fissionais da saúde. Ela também garante acesso à informação aos in-
divíduos, de forma objetiva e prática, sobre as doenças que podem ser 
transmitidas pelo contato com outras pessoas. Com isso, percebe-se 
que esse recurso é um elemento importante para assegurar os cuidados 
em saúde e para reorganização das instituições ambulatoriais (BINDA 
FILHO et al., 2020). 
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 As patologias infectocontagiosas possuem uma enorme relevân-
cia para a saúde pública devido ao fato delas estarem ligadas de modo 
direto a situações de vidas mais precárias. O surgimento de doenças in-
fecciosas, como o HIV, SARS e o COVID, e a insistência de outras en-
fermidades contagiosas já existentes causam apreensão nos estados e 
nos habitantes em geral (DE SOUZA et al., 2020; PASTOR et al., 2020). 
Devido a essa situação de calamidade ocasionada por essas moléstias 
a telemedicina tem sido um instrumento próspero e que trouxe grande 
inovação tecnológica e ampla abrangência no combate dos agentes pato-
lógicos causadores de agressões aos indivíduos (GARCIA et al., 2020). 

 A atual pandemia instalada no mundo no ano de 2020 pelo novo 
coronavírus (COVID-19) engrandeceu a telemedicina ao nível de um re-
curso indispensável para o âmbito da saúde, pelo fato desse programa ter 
a habilidade de garantir atendimento para um grande número de pessoas 
de maneira segura e efetiva, com um bom custo-benefício (HOLLANDER 
et al., 2020). O uso da telessaúde foi adotado por países como ideia prin-
cipal para o controle da proliferação desse vírus (NOGAROLI, 2020). 

 No Brasil, a instabilidade provocada pelo COVID-19 acarretou 
dificuldades e desafios ao serviço de saúde, o que aumentou a deman-
da de pacientes para pouco número de profissionais dessa área em um 
curto espaço de tempo e sem estimativa de término. Para fins de auxi-
liar ao enfrentamento da referida crise, foram utilizados teleconsultas no 
diagnóstico de pacientes com suspeita dessa patologia. Ademais, ela 
foi utilizada também para monitorização dos pacientes infectados e que 
apresentavam sintomas leves (JUNIOR, 2020). 

 O COVID-19 se caracteriza por ser uma doença respiratória agu-
da, podendo ou não ser grave, causado por um coronavírus, que de 
modo oficial é chamado de SARS-CoV2 (TESINI, 2020). Esse microrga-
nismo é transmitido mais comumente no ar, no qual o indivíduo infectado 
espirra ou tosse e libera perdigotas que ao entrarem em contato com o 
hospedeiro ficam no período de incubação, cerca de 5 dias, até surgir 
os sintomas. Nesse tempo o vírus pode ser transmitido de forma imper-
ceptível (GAO et al., 2020; WANG et al., 2020).

Segundo o Ministério da Saúde (BR) a manifestação mais co-
mum é a síndrome gripal (SG), que é designada como um quadro agudo 
respiratório, no qual pode ser acompanhada de um estado febril, tosse 
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ou dor de garganta, dispneia ou coriza. Quando o paciente apresenta 
dificuldade respiratória, conceitua-se a existência de uma síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), ou seja, o enfermo vai apresentar uma 
SG acrescida de dispneia, saturação de O2 menor que 95%, cianose na 
face ou presença de pressão persistente na região do tórax (BRASIL, 
2020). Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) comple-
menta alguns sintomas que a pessoa infectada pode apresentar, como 
mal-estar, fadiga, anorexia, diarreia, dor no corpo, mialgia, dor de cabe-
ça, náusea, vômito e congestão nasal (DAGUR et al., 2020).  

 O tratamento para o COVID-19 se dá por protocolos terapêuti-
cos que visam diminuir a sintomatologia causada pelo vírus. (MAHASE, 
2020). A profilaxia mais eficiente para essa doença é evitar o contato 
com o vírus causador da patologia. Com isso, o indivíduo deve tomar al-
gumas medidas de segurança como: fazer o uso de máscaras; lavar as 
mãos com água e sabão por cerca de 20 segundos; higienizar as mãos 
com álcool quando não é possível lava-las; caso seja exposto a alguma 
pessoa doente, é necessário se manter em isolamento; evitar tocar nas 
mucosas orais e oculares com as mãos sujas (TESINI, 2020). 

 A telemedicina pode ser utilizada para outras aplicações, uma 
delas é no monitoramento de enfermos com infecção pelo Vírus da Imu-
nodeficiência Humana (HIV). Esse microrganismo é classificado como 
um retrovírus, que atinge principalmente as células do sistema imune 
denominadas de linfócitos TCD4+ (COELHO et al., 2020). Após o contá-
gio pelo vírus pode ocorrer três fases: infecção aguda, nesse período o 
doente pode apresentar sintomas similares aos da gripe em cerca de 2 a 
4 semanas depois de entrar em contato com o patógeno; fase de latên-
cia clínica, nesse estágio o paciente infectado pelo HIV pode se manter 
assintomático durante um longo tempo, por volta de anos, ocorrendo 
uma interação muito forte entre as mutações do vírus e as células do 
sistema de defesa, porém sem decorrência de enfraquecimento do hos-
pedeiro; fase da síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), essa 
etapa é caracterizada por um alto grau de redução dos linfócitos TCD4+ 
e o aparecimento de sintomas como emagrecimento, febre, diarreia e 
sudorese noturna (FERMO et al., 2021).  

 A contaminação por esse vírus se dá pela exposição aos fluidos 
do corpo: leite materno, sangue, fluidos retais e vaginais, fluido pré-ejacu-
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latório e sêmen. A transmissão decorre quando essas secreções corpo-
rais entram em contato com tecidos lesionados ou com a mucosa ou são 
inseridos diretamente no sangue do hospedeiro (FERMO et al., 2021).  

 Na teleconsulta o médico deve se atentar e questionar por sinais 
e sintomas que o enfermo pode apresentar, os quais podem indicar a 
presença da patologia e verificar se há adesão ao tratamento. Por exem-
plo, o profissional deve indagar por alterações pulmonares e genitais; se 
há efeitos colaterais do tratamento; buscar por mudanças psicológicas 
como indícios depressivos, uso de álcool, drogas e tabaco, perdas cogni-
tivas, desorientação; ele também precisa observar se teve modificações 
da saúde sexual e verificar se houve alterações no peso do indivíduo, se 
possível realizar o cálculo do IMC (PACK BRASIL ADULTO, 2020).

 Para o diagnóstico do HIV existe uma recomendação da OMS que 
consiste na realização de três testes reativos sucessivos, com a finalidade 
de verificar a soropositividade. Há os testes rápidos que ficam prontos em 
cerca de 30 minutos e os testes do tipo ácido nucleico que ficam prontos 
por volta de alguns dias. Esses exames podem ser diretos, quando reali-
zam a pesquisa de antígenos e indiretos, quando buscam pela presença 
de anticorpos. Já a AIDS é diagnosticada a partir da contagem dos lin-
fócitos TCD4, mais especificadamente quando esse valor é encontrado 
abaixo de 200 células por milímetro cúbico ou quando começa a ocorrer 
o aparecimento de patologias oportunistas (FERMO et al., 2021).

 Embora ainda não exista uma cura para o HIV, a replicação des-
se vírus e os seus danos no organismo podem ser controlados por meio 
da terapia antirretroviral (TARV), um tratamento apto para prolongar de 
modo significativo a vida dos portadores da doença e mantê-los hígidos, 
o que diminui notavelmente a chance de transmissão entre as pessoas 
em consequência da baixa carga viral (FERMO et al., 2021).

 Em relação ao cuidado do enfermo que possui HIV/AIDS, nota-
-se empecilhos no acesso aos serviços especializados de saúde, o que 
pode ser devido à grande demanda ou pela marginalização feita a esses 
pacientes (COELHO et al., 2020). Nessa conjuntura, os avanços tecno-
lógicos (aplicativos, websites, meios de telecomunicação, entre outros) 
têm sido ferramentas imprescindíveis na assistência desses doentes, 
visto que os mesmos podem se sentir mais à vontade e seguros em 
realizar consultas no conforto de sua residência. 
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 Segundo a pesquisa “as melhores práticas de gestão no cuidado 
às pessoas que vivem com HIV em uma capital do sul do Brasil”, Celuppi 
(2021), maiores resultados de intervenção médica estão correlaciona-
dos com as instituições que adotavam a aplicação da tecnologia para o 
auxílio dos pacientes infectados com o vírus. 

 De acordo com o projeto “Rumo à zero hanseníase” da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS, 2020), que consiste em planos para er-
radicar a doença do mundo, um dos meios de alcançar a meta proposta 
por eles seria a implementação da telessaúde no cuidado e monitora-
mento de pacientes que apresentam essa patologia. 

 O Mal de Hansen é uma enfermidade causada por um microrga-
nismo intracelular obrigatório, chamado de Mycobacterium leprae. Esse 
patógeno é um bacilo, que possui pouca patogenicidade e grande infec-
tividade, ou seja, ele pode infectar um alto número de pessoas, porém 
poucos indivíduos vão manifestar a doença. Essa bactéria acomete ner-
vos, principalmente as células de Schwann, e provoca alterações moto-
ras e sensoriais significativas, o que causa problemas físicos, sociais e 
econômicos na população afetada, visto que o agente microbiano pos-
sui um intenso potencial incapacitante (TAKIZAWA et al., 2021). 

 O diagnóstico da Hanseníase pode ser realizado totalmente de for-
ma clínica e epidemiológica, com auxílio de exames físicos gerais e neuro-
dérmicos, através de avaliação da sensibilidade, palpação das estruturas 
nervosas e testes das funções motoras, sensitivas e autonômicas (TAKI-
ZAWA et al., 2021). Com isso, nota-se que essa patologia pode ser detec-
tada por meio de uma teleconsulta, no qual o profissional da saúde poderá 
pedir para o paciente aplicar autoexames para verificar a sensibilidade e a 
motricidade nos membros afetados. Além disso, para complementação da 
suspeita diagnóstica e diferenciação do tipo de lesão (multibacilar ou pauci-
bacilar) pode ser executada a baciloscopia, um teste direto e de baixo custo 
que consiste na coleta da linfa nas regiões periféricas (orelhas, cotovelos, 
lesões da pele). Caso haja necessidade, ainda pode ser realizado a biópsia 
da lesão (DA SILVA et al., 2020; TAKIZAWA et al., 2020).

 O tratamento do indivíduo que possui Mal de Hansen é compos-
to pela poliquimioterapia (PQT), a qual se caracteriza por um recurso 
terapêutico quimioterápico específico, que pode durar de 6 meses até 
24 meses de acordo com o grau e forma da enfermidade. Os fármacos 
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para esse tratamento são oferecidos de forma gratuita em todo território 
nacional e após o início da terapia a transmissão da doença é interrom-
pida (DA SILVA et al., 2020; TAKIZAWA et al., 2020).

 Diante desse cenário, a utilização da telemedicina tornou-se 
uma ferramenta indispensável e eficiente no combate de doenças in-
fecciosas, visto que ela tem aptidão em propiciar triagem, tratamento e 
cuidados remotos dos pacientes necessitados em questão. Outrossim, 
esse utensílio tecnológico visa assegurar o monitoramento, a identifica-
ção e o acompanhamento dos casos infectados, bem como ampliar os 
métodos de profilaxia das patologias transmissíveis e estimular a partici-
pação dos indivíduos nesse processo (CARVALHO et al., 2020). 

Considerações Finais

 Os eixos de discussão do referido estudo evidenciam o uso da 
telemedicina como intervenção médica no auxílio clínico de doenças 
infectocontagiosas, principalmente nos tempos da pandemia da CO-
VID-19. Por essa se tratar de uma patologia com alto potencial de trans-
missibilidade fez-se necessárias mudanças mais bruscas nos sistemas 
de atendimentos, visto que seria imprescindível uma diminuição do con-
tato com outras pessoas durante o curso da enfermidade, bem como a 
realização do rastreio e assistência dos pacientes.

 No manejo do HIV, também uma doença infecciosa que atinge 
principalmente o sistema imune, a telemedicina e outros meios tecnoló-
gicos tiveram um importante papel na condução clínica, posto que dimi-
nuem a alta demanda de atendimento e proporcionam maior segurança 
e privacidade ao paciente, servindo como meios para identificação de 
sintomas e verificação de adesão ao tratamento.

 Outrossim, o uso desse recurso terapêutico também pode auxi-
liar no diagnóstico clínico de Hanseníase, que possui elevada taxa de 
contágio, assim, serve como monitoramento dos pacientes acometidos. 
Devido a isso, sua utilização é uma das medidas indicadas pela OMS 
para que se consiga a erradicação dessa moléstia.

 Com a implementação da telemedicina cada vez mais inciden-
te no cotidiano médico, foi possível fazer o acompanhamento efetivo 
e individualizado para evitar o agravamento das doenças contagiosas. 
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Além disso, foi possível reduzir as contaminações durante os surtos de 
enfermidades, como o novo coronavírus e Hanseníase. 
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RESUMO
Introdução: As doenças da próstata têm grande relação com a altera-
ção de mecanismos celulares e imunohistoquímicos, e possuem grande 
relevância clínica, pela alta frequência com que ocorrem no cotidiano. 
Os fitoterápicos, em especial a Serenoa repens, vem sendo bastante 
utilizados na atualidade, pois apresentam efeitos colaterais mínimos, es-
pecialmente em comparação às terapias médicas usadas no tratamento 
de patologias prostáticas, como antibióticos, agentes antiinflamatórios e 
terapias hormonais. Objetivos: Verificar os benefícios da Serenoa re-
pens como tratamento fitoterápico em doenças da próstata. Revisão de 
Literatura: Os estudos observam que, embora o uso dos medicamentos 
tradicionais, como antibióticos, bloqueadores alfa-adrenérgicos, agen-
tes antiinflamatórios e terapias hormonais, esteja associado a uma boa 
taxa de alívio da dor, eles também estão relacionados a uma porcenta-
gem considerável de efeitos colaterais, o que pode afetar adversamen-
te a função sexual. Ao avaliar o efeito do extrato hexânico de Serenoa 
repens (HESr) em um ensaio clínico randomizado com  97 pacientes, 
confirmam-se as propriedades antiinflamatórias do HESr. Observou-se 
que, após um tratamento de 6 meses, houve redução da extensão e da 
agressividade da inflamação prostática em parâmetros histológicos e 
imunohistoquímicos dos pacientes. Em relação à eficácia do uso com-
binado de S. repens e tansulosina, viu-se uma maior redução dos sinto-
mas de armazenamento dos pacientes com hiperplasia prostática benig-
na em comparação à  monoterapia com tansulosina. Conclusão: Logo, 
a Serenoa repens parece ser uma opção terapêutica eficaz e bem tole-
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rada para o tratamento médico de longo prazo. Entretanto, é preciso um 
cuidado quanto à administração do fitoterápico, principalmente, quando 
utilizado em conjunto a outras substâncias, sejam elas farmacológicas 
ou não farmacológicas.
Palavras-chave: Doenças Prostáticas; Serenoa repens; Tratamento.

Introdução

A próstata é uma glândula localizada anteriormente ao reto e in-
feriormente à bexiga, que faz o intermédio entre os ductos das glândulas 
seminais e a uretra, com a função de produzir um líquido alcalino con-
tendo sais minerais e enzimas, que nutre e protege os espermatozóides, 
além de ajudar a expeli-los durante a ejaculação. (VERAS et al. 2017)

As doenças da próstata têm grande relação com a alteração de 
mecanismos celulares e imunohistoquímicos e possuem grande rele-
vância clínica, pela alta frequência com que ocorrem no cotidiano e pelo 
grande impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes. Estima-se 
que a hiperplasia prostática benigna (HPB) atinge cerca de 50% dos ho-
mens com idade acima de 50 anos, já  o  câncer  da  próstata constitui  
a segunda neoplasia  mais  frequente  em homens no mundo (FARIA et 
al., 2020). 

 A inflamação crônica dessa glândula pode se relacionar com a 
prostatite, a síndrome da dor pélvica e a hiperplasia prostática benigna, 
doenças muito comuns nos ambulatórios de urologia. Além disso, uma 
inflamação crônica devido à prostatite aumenta consideravelmente as 
chances de câncer de próstata (MAGRI et. al., 2019).

Com o envelhecimento, o desenvolvimento da Hiperplasia Pros-
tática Benigna, cuja patogênese é decorrente de um tumor benigno, 
pode causar disfunção urinária em homens de meia-idade e idosos, e 
afetar a qualidade de vida dos pacientes.  (BUONOCORE, et al. 2018). 
É uma das doenças mais comuns nos sintomas do trato urinário inferior 
(LUTS). Além disso, está relacionada ao andrógeno mais comum no ho-
mem, a di-hidrotestosterona, sem nenhum sintoma óbvio na fase inicial 
(CAI, et al. 2020). 

A terapia medicamentosa com bloqueadores alfa adrenérgicos, 
como a tansulosina, e inibidores da 5α-redutase melhoram os sintomas 
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de HPB. Em contrapartida, apresentam efeitos colaterais como diminui-
ção da libido, redução da contagem do sêmen e disfunção erétil. No 
entanto, os fitoterápicos, que vem sendo bastante utilizados na atuali-
dade, apresentam efeitos colaterais mínimos, especialmente em com-
paração às terapias médicas usadas no tratamento de próstata, como 
antibióticos, agentes antiinflamatórios e terapias hormonais, além dos já 
supracitados (SUDEEP, et al., 2019; GIAMMUSSO; DI MAURO; BER-
NARDINI, 2017).

Portanto, devido ao caráter anti-androgênico, anti inflamatório, 
anti proliferativo, antiedematoso e antioxidante, verifica-se que plantas 
medicinais podem ser utilizadas  no tratamento de doenças da próstata, 
como hipertrofia prostática benigna, prostatite e síndrome da dor pélvi-
ca crônica (CICERO, A. et al., 2019), além de retenção urinária aguda 
(VELLA, et al. 2019).

A insatisfação com os  métodos tradicionais de tratamento, cujos 
custos são elevados e vêm crescendo vertiginosamente nos últimos 5 
anos, fez com que a terapia com Serenoa repens se tornasse cada vez 
mais conhecida devido a ausência de efeitos negativos na função sexual 
masculina, especialmente na ejaculação (BARRY et al, 2011;VINCENT; 
FURNHAM, 2011). 

Atualmente, derivados da espécie Serenoa repens, erva nativa 
da Flórida, são os fitoterápicos mais utilizados na terapia da HPB e na 
redução de sintomas do trato urinário inferior. Desde 1700, suas bagas 
eram utilizadas pelos índios americanos para tratamento da inflamação 
prostática, atrofia testicular, oligúria e disfunção erétil (JAISWAL, et al., 
2019). 

Tendo em vista a morbimortalidade relacionada às doenças da 
próstata, e os efeitos colaterais que podem ser causados pela terapia 
médica padrão, vê-se a importância de avaliar os potenciais benefícios 
no uso de tratamentos alternativos. Assim, justifica-se a realização des-
te estudo, com intuito de verificar na literatura, evidências que compro-
vem a eficácia farmacológica da S. repens como tratamento fitoterápico 
em doenças da próstata, como prostatite, hiperplasia prostática benigna 
e câncer da próstata. 
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Objetivos

Verificar os benefícios da Serenoa Repens como tratamento fito-
terápico em doenças da próstata, evidenciando as combinações farma-
cológicas mais eficientes, assim como os efeitos adversos que possam 
limitar o uso dessa terapia.

Metodologia

Trata-se  de  uma  revisão  integrativa  da  literatura,  uma vez que 
contribui para o processo de sistematização e  análise de  resultados, 
permitindo a compreensão de um determinado tema, realizada no mês 
de outubro de 2021. Após a elaboração da pergunta tema, foi feito 
um levantamento bibliográfico de artigos científicos publicados em 
periódicos indexados nas bases de dados da National Library of Medi-
cine (PUBMED). 

Desse modo, para a realização da pesquisa foram utilizados 
como descritores em ciências da saúde: “Serenoa repens” e “prostate”. 
O operador booleano AND foi usado para cruzamento entre os termos.

 Foram encontrados por meio da estratégia de busca 52 resultados 
no PUBMED. Após a leitura dos títulos e dos respectivos resumos, 35 
artigos foram encaminhados para a leitura na íntegra. Os critérios de 
inclusão utilizados foram: artigos publicados no ano de 2016 a 2021 pu-
blicados em português e inglês. Foram excluídas teses, dissertações, 
cartas ao editor, textos incompletos.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura 

Após a análise dos resultados e aplicação dos critérios de elegi-
bilidade, 15 estudos foram selecionados para a elaboração do presente 
trabalho.

O tratamento atual para a HPB constitui em administrar inibidores 
da 5-α redutase, inibidores da fosfodiesterase-5 e terapia a laser, porém 
ainda há uma alta carga de efeitos colaterais que são ocasionados por 
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essa terapia farmacológica, como disfunção erétil,  aumento do risco de 
impotência e distúrbios de ejaculação. A partir disso, fez-se necessário 
a busca por diferentes terapias que acarretam menos efeitos adversos 
nos pacientes, o que evidenciou um grande papel promissor para o uso 
de fitoterápicos (SUDEEP, et al., 2019).

Para  Magri, et al., (2019), a fitoterapia, como terapia primária ou 
em associação com outros medicamentos, têm grande valor no trata-
mento da inflamação prostática, com grande influência tanto no cres-
cimento prostático, quanto no retardo da progressão dos sintomas de 
hiperplasia prostática benigna (HPB) e prostatite, uma vez que há asso-
ciação entre a gravidade da inflamação e a progressão da HPB. 

Algumas observações clínicas já comprovam essa relação entre 
inflamação crônica e hiperplasia. O estudo de Nickel et al., (2016), que 
aponta uma correlação entre HPB e inflamação crônica da próstata em 
78,3% dos pacientes submetidos à biópsia da próstata.

Somado a isso, os resultados da pesquisa de Magri et al, (2018) 
sugerem aumento significativo das chances de câncer de próstata em 
pacientes com história de prostatite crônica clínica, ressaltando a fito-
terapia como terapêutica eficaz na melhora da dor e da inflamação em 
alternativa aos fármacos anti-inflamatórios, que podem levar a efeitos 
colaterais a longo prazo.

Os estudos de Vinarov, et al. (2019) e  Macchione, et al., (2019) 
observam que embora o uso dos medicamentos tradicionais, como an-
tibióticos, bloqueadores alfa-adrenérgicos, agentes antiinflamatórios e 
terapias hormonais estejam associado a uma boa taxa de alívio da dor, 
eles também estão relacionados a uma porcentagem considerável de 
efeitos colaterais,o que pode afetar adversamente a função sexual.

Entre os fitoterápicos com potencial efeito nas células da prósta-
ta, a Serenoa repens  também conhecida como planta anã americana 
Saw palmetto, tem se destacado. Seu mecanismo de ação está relacio-
nado à inibição de 5α-redutase e antagonização do receptor de andró-
geno a1-adrenérgico, o que gera inibição da proliferação celular e da 
produção de COX-2 e 5-leucotrienos (SUDEEP et. al., 2019; CAI TONG, 
et al., 2020). 

Ao avaliar o efeito do extrato hexânico de Serenoa repens (HESr), 
Gravas, et al. (2018), em um ensaio clínico randomizado com  97 pacien-
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tes, confirmam as propriedades anti inflamatórias do HESr. Observou-
-se que, após um tratamento de 6 meses, houve redução da extensão e 
da agressividade da inflamação prostática em parâmetros histológicos e 
imunohistoquímicos dos pacientes.

Um estudo duplo - cego controlado por placebo, realizado na 
China, com 354 pacientes apresentando sintomas relacionados ao tra-
to urinário inferior associados a hiperplasia prostática benigna de 19 
instituições, evidenciou a eficácia da S. repens. Os parâmetros analisa-
dos incluíam qualidade de vida, sintomas de armazenamento, micção, 
frequência urinária, PSA e função erétil. Deste modo, pacientes que 
fizeram uso do fitoterápico, e não do placebo, apresentaram melhora 
dos sintomas de armazenamento,  da qualidade de vida, diminuição da 
polaciúria, redução do PSA e melhora da função erétil. (VELA-NAVAR-
RETE, et al., 2018)

Alguns estudos comparam o tratamento monoterápico com Se-
renoa repens e tansulosina, fármaco bloqueador seletivo do receptor 
alfa-1-adrenégico que relaxa o músculo liso da próstata, melhorando 
assim os sintomas de disúria causada pela HPB. Verifica-se que, em 
comparação com a tansulosina, a S. repens não aumentou o risco de 
eventos adversos, especialmente no que diz respeito a distúrbios de 
ejaculação e diminuição da libido CAI, et al., 2020).

Em uma revisão sistemática cujos parâmetros analisados in-
cluíam taxa de fluxo urinário máximo (Qmax), noctúria, qualidade de 
vida, volume da próstata, função sexual e reações adversas a medica-
mentos, realizou-se a comparação do uso da serenoa repens em rela-
ção ao uso do placebo e da tansulosina nos pacientes. Na pesquisa, 
constatou-se que o fitoterápico reduziu a noctúria e melhorou a Qmax 
em comparação ao placebo e teve uma eficácia semelhante à tansulo-
sina e 5-alfa-redutase de curto prazo no alívio de STUI (VELA-NAVAR-
RETE, et al., 2018).

Por outro lado, segundo estudos analisados por OOI; PAK (2017), 
há evidências que S. repens como monoterapia não é mais eficaz que 
o placebo no tratamento de infecção do trato urinário inferior e de hiper-
plasia prostática benigna, mesmo em dosagens maiores. No entanto, 
quando associado ao licopeno, ao selênio e ao urtica dioica, mostrou 
resultados satisfatórios. A conclusão é de que o S. repens é seguro, 
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eficaz e trata sintomas prostáticos quando em combinação com outras 
terapias. 

Em relação à eficácia do uso combinado de S. repens e tansu-
losina, no estudo de revisão sistemática de Kaplan, et al (2018), viu-
-se uma maior redução dos sintomas de armazenamento dos pacientes 
com hiperplasia prostática benigna em comparação à  monoterapia com 
tansulosina. Assim, os autores apontam que, quando combinado com 
outras terapias, S. repens pode ter maiores benefícios no tratamento de 
HPB, tendo em vista as evidências da combinação da resposta favorável 
dos pacientes a partir de experiências clínicas, estudos positivos iniciais, 
excelentes registros de segurança e propriedades farmacológicas e po-
tenciais efeitos sinérgicos. 

Quanto à terapia combinada de  Serenoa repens com a silodosi-
na, antagonista dos receptores α-adrenérgicos, dados do estudo apre-
sentados por Boeri, et al. (2017) apontam efeitos benéficos e redução 
da pontuação média do Escore Internacional de Sintomas Prostáticos, 
se comparados à monoterapia com silodosina. No entanto, a presença 
de efeitos colaterais foi semelhante nos dois grupos, afetando em torno 
de 29% dos pacientes em monoterapia e 32% dos pacientes em terapia 
combinada. Dentre os efeitos adversos, estavam hipotensão postural e 
distúrbios ejaculatórios, além de dor de cabeça e de estômago, queixas 
presentes apenas no grupo sob uso do combinado, fato explicado pelo 
caráter lipofílico dos ácidos da S. repens, que reduzem a solubilidade e 
dificultam a absorção intestinal. 

 Vários estudos clínicos têm indicado o efeito positivo do extrato 
da fruta de Serenoa repens no tratamento da HPB, de sintomas leves e 
moderados do trato urinário (LUTS), noctúria e desconforto. De acordo 
com a atividade antiinflamatória e antioxidante, a combinação farmaco-
lógica com Urtica dioica foi proposta e desempenha um papel impor-
tante na inibição das vias pró-inflamatórias. Este tratamento associado 
parece vantajoso na neutralização do estresse oxidativo e da inflamação 
nas células BPH-1, propiciando redução da ativação do NF-kB, o que 
previne o aparecimento de inflamação, e consequentemente o desen-
volvimento e a progressão da HBP (SAPONARO, et al., 2020).

Serenoa repens parece ser uma opção terapêutica eficaz e bem 
tolerada para o tratamento médico de longo prazo. Em contrapartida, é 
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importante relatar que a S. repens desperta, em alguns pesquisadores, 
a preocupação quanto à sua interação farmacológica com a lipoxigena-
se e a ciclooxigenase, direcionando os médicos ao cuidado especial no 
uso da erva em pacientes com hipertensão, condições sensíveis a hor-
mônios e distúrbios de sangramento. Quanto aos distúrbios de sangra-
mento, outras considerações são feitas: o uso de Serenoa repens, assim 
como de outros extratos de ervas fitoterápicas, tendem a aumentar o 
risco de sangramento e de hematomas em caso de uso combinado à an-
ticoagulantes orais, como a varfarina (PINGERA, FRAUSCHER, 2016).

Considerações Finais

 Conclui-se que a utilização dos fitoterápicos, principalmente a 
Serenoa repens, em associação com outros medicamentos como a tan-
sulosina possuem grande influência na redução do crescimento prostá-
tico e na diminuição dos sintomas ocasionados pela hiperplasia prostáti-
ca benigna, deste modo, com significativa redução da poliúria e nictúria. 
Também surte efeito sobre as doenças inflamatórias da próstata (pros-
tatites), pois possui efeito antiinflamatório e antioxidante. Entretanto, é 
preciso um cuidado quando a administração da S. repens, principalmen-
te em pacientes hipertensos, pois verificou uma interação desse fitote-
rápico com lipoxigenases e a ciclooxigenase. Além disso, ocorreu um 
risco aumentado de sangramento e de hematomas em pacientes que 
realizavam o uso do fitoterápico e de anticoagulantes, principalmente a 
varfarina.
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RESUMO
Introdução: A Polipose Adenomatosa Familiar (PAF) é uma doença he-
reditária, de caráter progressivo, defi nida pela presença de pólipos ade-
nomatosos no intestino grosso, estreitamente relacionada ao desenvol-
vimento de neoplasia colorretal. Dessa forma, as manifestações comuns 
são alteração nos hábitos intestinais, hematoquezia e dor abdominal ou 
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ainda não se manifestam por meio de sinais físicos, sendo a maioria dos 
casos assintomáticos no início. Portanto, os pacientes são guiados até 
o consultório por histórico familiar recorrente, sendo submetidos a colo-
noscopia e a endoscopia digestiva alta para a visualização dos pólipos, 
que somado ao histórico familiar, ao teste genético se preciso, e aos 
achados clínicos da doença possibilita o diagnóstico da enfermidade. 
Objetivos: Descrever uma série de casos de Polipose Adenomatosa 
Familiar. Relato de caso: Para tanto, tendo a matriarca como a precur-
sora do distúrbio intestinal, foram revisados os prontuários médicos e 
realizado entrevistas com sete pacientes e os familiares, sendo cinco 
filhos e uma neta. Identificou-se, dessa forma, um caso com Doença 
de Crohn, seis casos de pólipos intestinais, dois casos de ulcerações 
intestinais e quatro casos de câncer colorretal, sendo que três desses 
evoluíram para morte. Discussão: Posto isto, é muito comum a apre-
sentação assintomática do distúrbio, apesar disso alguns dos sintomas 
predominantes, quando presentes, entre os pacientes são diarreia, dor 
abdominal em cólica e sangramento retal, além disso, a maioria teve a 
presença de inúmeros pólipos no exame de colonoscopia. Ademais, a 
progressão para adenocarcinoma é uma das principais causas de mor-
talidade, dentre os pacientes, quatro evoluíram para adenocarcinoma. O 
diagnóstico pode ser feito clinicamente, por exames complementares e 
aconselhamento genético, os quais estiveram presentes nessa série de 
casos. Nos pacientes que apresentaram pólipos foi efetuada a retirada 
profilática desses, visto que pode reduzir substancialmente o risco de 
câncer colorretal e outras doenças associadas, enquanto nos pacientes 
com neoplasia foi feita a colectomia total, como descrito na literatura. 
Ainda, todos os pacientes vivos são submetidos anualmente a exames 
para a monitorização dos distúrbios intestinais por seu alto índice de de-
senvolvimento de malignidade, sendo indicada para pacientes com PAF 
até que a ocasião adequada para uma colectomia seja estabelecida. 
Conclusão: Fica claro, portanto, que o aconselhamento genético e o 
rastreio precoce são as melhores formas de prevenção frente a evolu-
ção dos casos dessas enfermidades, devendo ser realizado em pacien-
tes com histórico da doença na família, especialmente nos familiares de 
primeiro grau, a partir de exames endoscópicos anuais. Sendo assim, 
é fundamental o desenvolvimento de políticas públicas que orientem as 
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pessoas sobre a sintomatologia da PAF e a importância do diagnóstico, 
tratamento e vigilância rotineira na redução da mortalidade.
Palavras-chave: Genes APC; Hereditariedade; Pólipos; Polipose Ade-
nomatosa do Colo.

Introdução

 A Polipose Adenomatosa Familiar (PAF) é uma doença hereditá-
ria, autossômica dominante, causada por mutações nas linhas germina-
tivas do gene Adenomatous polyposis coli (APC), localizada no cromos-
somo 5q21 (KINZLER et al., 1991; SILVA et al., 2007; DANI; PASSOS, 
2018).

 É caracterizada pela presença de pólipos adenomatosos no in-
testino grosso, que se desenvolvem de maneira progressiva, podendo 
chegar a milhares de pólipos (DANI; PASSOS, 2018). Além disso, essa 
condição está estritamente associada ao desenvolvimento de tumores 
malignos colorretais, representando risco de 100% de desenvolvimento 
de câncer colorretal em pacientes não tratados com até 40 anos de ida-
de (TERNET; THORSON, 2018). Por outro lado, trata-se de uma enfer-
midade com frequência baixa, tendo a prevalência variando de 1/5000 
a 1/7500, representando cerca de 1% dos casos de câncer colorretal 
(GARCIA et al., 2011).

 De modo geral, a maioria dos casos de PAF se desenvolvem 
de forma silenciosa, ou seja, os pacientes não apresentam sinais físi-
cos que possam indicar a doença, sendo assim, a maior parte destes 
procuram assistência médica por conta de histórico familiar de Polipose 
Adenomatosa Familiar (TERNET; THORSON, 2018). Por outro lado, cer-
ca de 30% dos casos não estão relacionados com o histórico familiar, 
dessa maneira, os pacientes apresentarão hábitos intestinais alterados, 
dor abdominal do tipo cólica, anemia ferropriva, início de câncer color-
retal (geralmente até a quarta década de vida), pigmentação bilateral 
de retina (manifestação extraintestinal), diarreia e hematoquezia, sendo 
esses dois últimos menos frequentes (TARCAN et al., 2016; TERNET; 
THORSON, 2018). 

 Para se diagnosticar um quadro de PAF, é necessário atentar-se 
ao histórico familiar, fazendo o teste genético se preciso, e aos acha-
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dos clínicos da doença (BERCOVICH; HALF, 2009). Além disso, faz-se 
necessário a realização de exames de primeira escolha, como a colo-
noscopia e a endoscopia digestiva alta (EDA), que são realizados com 
o objetivo de detectar a presença de pólipos no duodeno, periampulares 
e até pólipos cólicos (TERNET; THORSON, 2018). Outrossim, é de fun-
damental importância atentar-se a outras doenças que causam múlti-
plos pólipos, como a síndrome de Peutz-Jeghers e a síndrome de Lynch 
(BERCOVICH; HALF, 2009).

 O tratamento da Polipose Adenomatosa Familiar é essencialmen-
te cirúrgico, sendo esse tipo de intervenção indicado logo após a iden-
tificação de adenomas colônicos, existindo inúmeras opções cirúrgicas 
a serem consideradas, sendo a proctocolectomia profilática a principal 
escolha.  Porém, vale ressaltar que o momento em que será realizado a 
cirurgia depende da escolha do paciente, do tamanho, da histologia e da 
distribuição dos pólipos. Por outro lado, para aqueles pacientes que não 
pretendem a cirurgia imediata, é indicado o uso de inibidores de ciclo-
oxigenase-2 (COX-2), atrasando assim, a proctocolectomia (TERNET; 
THORSON, 2018). 

Objetivos

 O objetivo deste relato é descrever uma série de casos de Poli-
pose Adenomatosa Familiar, sendo quatro casos de câncer de intestino 
e um caso de Doença de Crohn.

Desenvolvimento

1. Relato de Caso

 Com o propósito de analisar a hereditariedade da polipose ade-
nomatosa em uma família que possui 13 irmãos, sendo a mãe a precur-
sora do distúrbio intestinal, foram revisados os prontuários médicos dos 
familiares disponibilizados pelo professor Danúbio Antônio de Oliveira 
responsável por fazer o acompanhamento dos familiares na instituição 
em que ele atua como clínico geral e gastroenterologista, o Sindicato 
dos Empregados no Comércio de Anápolis, que presta assistência mé-
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dica em sua própria sede para os conveniados. Na oportunidade foram 
coletados os telefones, os quais entramos em contato, apuramos a his-
tória clínica dos pacientes e de seus familiares, além de oportunamente 
marcamos encontros nas residências deles com o intuito de conferir e 
avaliar os exames realizados por esses durante os anos de tratamento. 
Destarte, dos sete participantes da pesquisa, cinco são filhos e uma é 
neta da paciente 1, sendo que três evoluíram para óbito. 

 Posto isto, no decorrer da pesquisa foram encontrados um caso 
com Doença de Crohn, seis casos de pólipos intestinais, dois casos de 
ulcerações intestinais e quatro casos de câncer colorretal. Dos sete pa-
cientes estudados, quatro eram do sexo masculino e três do sexo femini-
no e a idade média foi de 51,75 (intervalo de 33 anos a 66 anos). Todos 
os participantes da pesquisa possuem histórico de distúrbio relacionado 
ao intestino. 

 Os dados clínicos dos pacientes são mostrados no Quadro 1, 
enquanto a sintomatologia e as condutas terapêuticas são abordadas no 
Quadro 2.

Quadro 1 - Dados clínicos dos pacientes.
Paciente Sexo Idade Doença 

de Crohn
Pólipos 

intestinais
CA co-
lorretal

Ulcerações 
no intestino

Evolução 
clínica

R1 F - NÃO SIM SIM - ÓBITO
R2 M 66 NÃO SIM NÃO NÃO VIVO
R3 M 64 NÃO SIM SIM NÃO VIVO
R4 M 44 SIM NÃO NÃO SIM VIVO

R5 F - NÃO SIM SIM - ÓBITO

R6 M - NÃO SIM SIM SIM ÓBITO
R7 F 33 NÃO SIM NÃO NÃO VIVA

Fonte: Autoral
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Quadro 2 - Sintomatologia e condutas terapêuticas.

Paciente Diar-
reia

Hematoque-
zia/ enteror-

ragia

Dor 
abdominal 
(tipo có-

lica)

Colo-
nosco-

pia

Bolsa de colos-
tomia/ retirada 

de intestino 
grosso

Retirada de 
pólipos 
(preven-

tivo)
R1 SIM - SIM SIM NÃO NÃO

R2 SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM

R3 SIM SIM SIM SIM SIM NÃO
R4 SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO
R5 SIM SIM SIM SIM SIM NÃO

R6 SIM NÃO SIM SIM - NÃO

R7 NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM

Fonte: Autoral

 Ao exame de colonoscopia de cada paciente mostrou a presença 
de inúmeros pólipos colônicos e sésseis, exceto no paciente 4, contudo 
o caso 4 apresentou ulcerações profundas de vários tamanhos ao longo 
do intestino grosso. No caso 6, o exame mostrou ulcerações vegetantes 
e estenosantes no reto e no caso 3 apresentou pólipos (YAMADA III) de 
cólon, lesões vegetantes de reto médio, sugestivo de doença polipóide 
dos cólons (Figura 1). 
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Figura 1 – Doença polipoide dos cólons. A) Sigmóide: presença de pó-
lipos sésseis e pediculados medindo entre 0,3 a 1 cm. B) Lesão de reto 
médio: Lesão vegetante friável e endurecida medindo aproximadamente 
5 cm no maior eixo. C) Lesão de reto médio. D) Reto distal: presença de 
pólipos sésseis e pediculados.

Fonte: Acervo do autor

 Os primeiros seis casos da série apresentaram diarreia com fe-
zes líquidas e dor abdominal do tipo cólica. Os casos 3, 4 e 5 apresen-
taram hematoquezia e/ou enterorragia, enquanto nos demais não houve 
relato ou presença do sintoma. 

 Todos os pacientes que tiveram câncer colorretal foram diagnos-
ticados tardiamente, a paciente 1 recusou tratamento, os pacientes 3 e 5 
foram submetidos a cirurgia de colectomia total para retirada do câncer 
com inserção da bolsa de colostomia, porém somente para o paciente 
3 foi prescrito quimioterapia, já que a paciente 5 se encontrava em um 
estado de fragilidade e não suportaria a terapêutica. Como alternativa 
final, para os pacientes 1, 5 e 7 foi abordado cuidados paliativos. 
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 Ademais, os pacientes 2 e 7 relataram que são submetidos 
anualmente a retirada de pólipos como forma de prevenção. O caso 4, 
diagnosticado com Doença de Crohn, está em tratamento clínico para 
suprimir a inflamação intestinal crônica. 

 Sendo assim, é válido destacar que todos os pacientes vivos são 
submetidos anualmente a exames endoscópico/colonoscópico para a 
monitorização dos distúrbios intestinais e seguem em avaliação cons-
tante com gastroenterologistas, por se caracterizar como uma patologia 
com grandes chances de progressões desfavoráveis, visto que o fator 
histórico familiar é alarmante para eventos neoplásicos devido a sua he-
reditariedade. Além disso, o aconselhamento genético para os familia-
res em risco de desenvolver essa doença, especialmente os de primeiro 
grau, se faz imprescindível, devido a maior probabilidade de evolução 
para malignidade e um maior risco de mortalidade.

 O presente relato de caso foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa CEP – UniEVANGÉLICA seguindo a carta circular 166/2018 e 
aprovado de acordo com o número do parecer 4.930.509.

2. Discussão

 A PAF é caracterizada pelo desenvolvimento de centenas a 
milhares de adenomas colorretais que se desenvolvem durante o iní-
cio da adolescência. A progressão dos adenomas para adenocarcino-
ma é a terceira principal causa de mortalidade em pacientes com PAF 
(WALLER et al., 2016; CORREIA; ANDRADE, 2020). Entre os casos 
relatados, quatro de sete cursaram com câncer colorretal, sendo que 
três pacientes evoluíram para óbito. A PAF afeta igualmente homens e 
mulheres e apresenta expressividade variável. Aos 15 anos, aproxima-
damente 50% dos pacientes com PAF têm adenomas colorretais, e a 
porcentagem aumenta para 95% aos 35 anos (DINAVARD et al., 2019). 
Dessa forma, entre os pacientes estudados, a idade de diagnóstico de 
adenomas encontra-se entre 33 e 66 anos, com uma média de idade de 
aproximadamente 52 anos.

 Os sintomas gerais dos pacientes com PAF são sangramentos 
retais, anemia, dor abdominal, obstrução do cólon, tenesmo e diarréia. 
No presente estudo, seis dos sete pacientes apresentaram dor abdo-
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minal e diarreia, dentre estes, três apresentaram sangramentos retais. 
Além disso, pacientes com polipose grave ou câncer colorretal são mais 
sintomáticos (TARCAN et al., 2016). Embora a PAF seja mais ampla-
mente reconhecida pelos pólipos adenomatosos, os pacientes têm um 
risco maior do que a população geral de desenvolver outras manifes-
tações intestinais e extraintestinais, como pólipos da glândula fúndica 
gástrica (FGPs), pólipos duodenais, hipertrofia congênita do pigmento 
retinal epitélio (CHRPE), fibromas, fibromatose, angiofibromas nasais, 
osteomas, anormalidades dentárias, carcinomas da tireóide, hepato-
blastomas (HBs), tumores cerebrais e tumores pancreatobiliares (DINA-
VARD et al., 2019). Entretanto, nos casos estudados não foram descritas 
manifestações extraintestinais entre os pacientes. 

 O diagnóstico de PAF é feito clinicamente e/ou geneticamente 
(TARCAN et al., 2016). Ele é resultado da visualização de mais de 100 
pólipos na colonoscopia. Se mais de dez pólipos adenomatosos estive-
rem presentes em uma única colonoscopia, o teste genético será neces-
sário (CARR; KASSE, 2020). Dessa forma, o diagnóstico definitivo de 
PAF requer análise molecular de APC que pode ser realizada por fusão 
de alta resolução (WALLER et al., 2016). Por outro lado, os indivíduos 
afetados podem permanecer assintomáticos por vários anos, tornando 
o diagnóstico precoce difícil. Logo, o conhecimento da história familiar 
permite maior grau de suspeição (CORREIA; ANDRADE, 2020). 

 Sendo assim, nos diagnósticos positivos de PAF é necessário 
solicitar os familiares em risco de desenvolver essa doença, especial-
mente os de primeiro grau, que busquem assistência médica para ava-
liação, assim como atentar para a importância do rastreio por meio da 
colonoscopia ou retossigmoidoscopia anual. Ademais, existem testes 
genéticos que devem ser realizados já na adolescência, a partir dos 
10-12 anos de idade, porém, esses testes muitas vezes são falhos e po-
dem apresentar falsos negativos, dessa forma, mesmo com o resultado 
negativo é ideal programar um monitoramento por meio da abordagem 
sigmoidoscópica com periodicidade a cada três a cinco anos até a quar-
ta década de vida (CORREIA; ANDRADE, 2020). 

 Em relação ao tratamento, o manejo cirúrgico envolve a colecto-
mia total com anastomose ileorretal, sendo uma das principais aborda-
gens terapêuticas para polipose adenomatosa familiar, visto que pode 
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reduzir substancialmente o risco de câncer colorretal e outras doen-
ças associadas, no entanto, esse procedimento pode ter complicações 
como evacuações diarréicas frequentes, pouchite e estenose da bolsa 
(CARR; KASSE, 2020; CORREIA; ANDRADE, 2020). Desse modo, as-
sim que a PAF for diagnosticada é recomendado, em pacientes com 
história familiar, a cirurgia imediata. Ademais, é necessário avaliar as 
principais condições de tomada de decisão para estratégias cirúrgicas 
como: a gravidade da doença, as condições clínicas, idade e preferên-
cias do paciente (TARCAN et al., 2016). Nesse sentido, entre os casos 
estudados que tiveram o diagnóstico de câncer colorretal, dois entre 
os três pacientes foram submetidos à cirurgia de colectomia total com 
inserção de bolsa de colostomia, sendo que um deles foi submetido tam-
bém a quimioterapia. O terceiro paciente se recusou a receber o trata-
mento, como descrito anteriormente.

 Em contrapartida, a colonoscopia ou sigmoidoscopia anual é in-
dicada para pacientes com PAF até que a ocasião adequada para uma 
colectomia seja estabelecida. Além disso, após uma colectomia total ou 
procedimento endoscópico/colonoscópico é aconselhado a cada 6 a 12 
meses avaliar o local da anastomose, o reto residual e a bolsa (WALLER 
et al., 2016). Assim, entre os casos relatados todos os pacientes reali-
zaram colonoscopia, posto isso, a maioria apresentou pólipos cólicos e 
sésseis como achados investigativos.

 Contudo, pacientes com PAF não submetidos ao tratamento po-
dem apresentar expectativa de vida curta, com redução ainda da quali-
dade de vida dos pacientes, uma vez que os pólipos podem evoluir para 
carcinoma invasivo, sendo um fator importante no aumento da morbi-
mortalidade. Por outro lado, os casos em que é realizada a colectomia 
possuem maior sobrevida, no entanto, esse procedimento apenas re-
solve a patologia presente no cólon. Dessa forma, com o avançar dos 
anos os indivíduos diagnosticados com a PAF podem apresentar risco 
de desenvolver outras patologias, tanto de caráter intestinal, como ex-
traintestinal, como por exemplo, tumor desmóide, neoplasia tireóidea e 
hipertrofia congênita do epitélio da retina. Sendo assim, é importante o 
acompanhamento e o monitoramento do aparecimento de outros tipos 
de patologias (DINAVARD et al., 2019; CARR; KASSE, 2020; CORREIA; 
ANDRADE, 2020).
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 Sendo assim, diante dos casos descritos bem como dos relatos 
da literatura, fica evidente a importância do diagnóstico precoce da PAF, 
uma vez que as chances de progressão para uma doença maligna são 
altas e representam grandes causa de mortalidade entre os pacientes 
com adenomas. Além disso, um aspecto que contribui para o diagnósti-
co da doença em fases iniciais é o fato de uma das principais etiologias 
ser a hereditariedade e, portanto, muitos pacientes procurarem assistên-
cia mais precocemente por terem familiares com essa condição. Dessa 
forma, o rastreamento para PAF deve ser realizado em pacientes com 
histórico da doença na família, especialmente nos familiares de primeiro 
grau, a partir de testes genéticos, que são indicados já no começo da 
adolescência, porém, o ideal é programar um monitoramento por meio 
da abordagem sigmoidoscópica com periodicidade a cada três a cinco 
anos até a quarta década de vida. 

 Urge, então, a necessidade de desenvolver políticas de saúde 
pública que informem a sociedade sobre a importância do rastreio desta 
síndrome, além de oferecer orientações detalhadas quanto às caracterís-
ticas sintomatológicas da PAF, incluindo informações sobre os riscos de 
transmissão de forma hereditária e a importância de buscar assistência de 
qualidade precocemente. Ademais, é necessário salientar a relevância do 
tratamento e do rastreio constante na vigilância de outras manifestações in-
testinais e extrainstestinais na redução da morbimortalidade dos pacientes 
a fim de incentivar a população à buscar as instituições de saúde.
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RESUMO
Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença crônica que 
atinge o Sistema Nervoso Central (SNC) provocando a morte de células 
neuronais, e está entre as doenças mais graves e incapacitantes dentre 
as demenciais, em que o declínio cognitivo acontece de forma gradual 
antes de evoluir para alterações motoras. Diante disso, alguns estudos 
demonstram a relação dos níveis de vitamina B12 com o desenvolvimen-
to e a progressão do Alzheimer, em virtude da alteração da cascata da 
homocisteína. Objetivos: Explicitar o efeito protetor da vitamina B12 no 
desenvolvimento e progressão da DA, através da relação entre o níveis 
de cobalamina séricos e os efeitos neurotóxicos da alteração na cascata 
da homocisteína. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura 
que utilizou os operados booleanos ‘’and’’ e ‘’or’’ na base de dados Pub-
Med, Scielo, Medline, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual de Saú-
de. Os descritores usados foram “doença de alzheimer”, ‘’vitamina B12”, 
“homocisteína” e “disfunção cognitiva”. Foram selecionados 12 artigos 
publicados nos últimos 05 anos. Foram excluídos estudos de casos e 
revisão de literatura. Revisão de Literatura: A hiper-homocisteinemia 
demonstra relação ao desenvolvimento de doenças demenciais, como o 
Alzheimer. A homocisteína é um aminoácido que possui duas vias me-
tabólicas - a remetilação e a transulfuração - . A deficiência da vitamina 
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B12 na via da remetilação promove maior concentração de homocis-
teína e aumento nos efeitos neurotóxicos da metionina. Ao passo que, 
a via da transulfuração será ativada na sobrecarga de metionina circu-
lante, passando por um processo que tem como cofator a vitamina B6 
em que a homocisteína passará por processos de conversão resultando 
na eliminação por meio da urina. Um estudo experimental único-cego 
realizado em 2019 avaliou os efeitos do ácido fólico e da vitamina B12 
na diminuição da função cognitiva. Os participantes do estudo foram 
divididos em quatro grupos que consistiam no tratamento com vitami-
na b12 isoladamente, no tratamento com ácido fólico isoladamente, no 
tratamento em conjunto de vitamina b12 com ácido fólico e por último, 
o grupo sem nenhum tratamento diário por 06 meses. Desse modo, a 
conclusão encontrada no estudo foi de que o grupo em tratamento com 
vitamina B12 e ácido fólico apresentaram melhores resultados no folato 
sérico, homocisteína e a concentração de citosinas inflamatórias, resul-
tando na redução dos riscos e de progressão da doença de Alzheimer. 
Outro estudo realizado foi o de caso-controle realizado em 2015, em que 
ocorreu a observação da concentração de vitamina B12 e sua relação 
com o desenvolvimento de Alzheimer, foi observada elevada concen-
tração de homocisteína e redução de cobalamina e folato em pacientes 
com alzheimer em comparação ao grupo controle. Conclusão: Nesse 
sentido, a relação entre a suplementação de vitamina B12 e a redução 
da progressão da doença de Alzheimer deve-se ao fato da cobalamina 
ser importante para catalisar a homocisteína, diminuindo sua quantidade 
sérica, e assim seus efeitos neurodegenerativos.
Palavras-chave:  Disfunção Cognitiva; Doença de Alzheimer;  Homo-
cisteína;  Vitamina B12.

Introdução

 A Doença de Alzheimer (DA)  é uma doença crônica, progressiva 
e irreversível que atinge o Sistema Nervoso Central (SNC), provocando 
a morte de células neuronais. É uma das doenças mais graves e in-
capacitantes entre as doenças demenciais não reversíveis. O declínio 
cognitivo acontece de forma gradual e é o primeiro sintoma pelo qual o 
paciente é acometido - perda de memória de curto prazo, inteligência e 
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atenção - antes de evoluir para alterações motoras. Apesar da gravidade 
da doença, a etiologia ainda é indefinida. Porém, alguns estudos de-
monstram a relação dos níveis de vitamina B12 com o desenvolvimento 
e a progressão do Alzheimer, em virtude da alteração da cascata da 
homocisteína. (SANTOS e PARDI, 2020).

 A homocisteína é um aminoácido com radical sulfúrico presente 
no plasma sanguíneo. É derivada do metabolismo da metionina e, para 
o seu catabolismo, requer vitamina B12 como cofator. A dieta deficiente 
em vitamina B12 induz elevados níveis de homocisteína no organismo, 
sendo nesse contexto considerada um marcador de risco para doenças 
neurodegenerativas e cardíacas. Sobre isso, há evidências de que, devi-
do ao caráter neurotóxico, além da ativação da apoptose, a hiper-homo-
cisteinemia pode produzir neuroinflamações que aumentam o estresse 
oxidativo e, assim, induz danos no SNC, influencia o comprometimento 
cognitivo, demência e DA. (SANTOS e PARDI, 2020).

Objetivos

 Baixos níveis de vitamina B12 estão associados com o desen-
volvimento e progressão da Doença de Alzheimer (DA). Além disso, a 
homocisteína possui efeitos neurotóxicos que são deletérios para indiví-
duos portadores da DA. Assim, os níveis de cobalamina e a consequen-
te alteração na cascata da homocisteína, bem como sua concentração 
plasmática total elevada, possuem íntima relação no curso da DA. Des-
sa maneira, o objetivo deste trabalho é explicar o efeito protetor da su-
plementação da vitamina B12 no progresso e desenvolvimento da DA. 

Metodologia

 Trata-se de uma revisão sistemática de literatura realizada por 
meio de pesquisas usando os operados booleanos “and” e “or’’ da base 
de dados PubMed, Scielo, Medline, Google Acadêmico e Biblioteca Vir-
tual de Saúde, buscamos pelos descritores “doença de alzheimer”, “vita-
mina B12”, ‘’homocisteína” e “disfunção cognitiva” e foram encontrados 
em média 16 artigos. Após leitura, por possuírem importância em rela-
ção à abordagem temática, foram selecionados 12 artigos publicados 
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nos últimos 05 anos, na língua portuguesa e inglesa. Como critérios de 
inclusão foram utilizados ensaio clínico e meta-análise devido à contri-
buição que ofereciam para a discussão. Excluíram-se estudos de caso 
e revisões de literatura, além de artigos com baixa relevância sobre o 
tema. 

Desenvolvimento

Revisão de Literatura
 

 A hiper-homocisteinemia é uma condição clínica em que a con-
centração sérica desse aminoácido se encontra significativamente ele-
vada. De caráter neurotóxico, a homocisteína está intrinsecamente rela-
cionada ao desenvolvimento de doenças demenciais, como o Alzheimer. 
O aumento de espécies reativas de oxigênio, promoção do estresse oxi-
dativo e ativação da apoptose são alguns dos mecanismos que causam 
danos neuronais. 

 Além disso, sabe-se que a homocisteína possui duas vias meta-
bólicas - a da remetilação e a da transulfuração -. A via da remetilação 
converte a homocisteína em metionina através da adição de um grupo 
metil da molécula 5-metiltetra-hidrofolato, sendo essa reação catalisada 
pela enzima metionina sintetase, cujo cofator é a cobalamina, isto é, a 
vitamina B12. A deficiência dessa coenzima promove maior concentra-
ção de homocisteína, levando a liberação de marcadores inflamatórios, 
como TNF-α , IL-6, IL-10, IL-2 e IFN, exacerbando os efeitos neurotóxi-
cos desse metabólito da metionina. Enquanto isso, a via da transulfura-
ção será ativada quando há sobrecarga de metionina circulante. Nesse 
caso, ocorre a condensação da homocisteína com a serina formando 
a cistationa, catalisada pela enzima cistationa-beta-sintase, que tem 
como cofator a vitamina B6. Seguindo adiante, a cistationa é hidrolisada 
por outra enzima dependente da vitamina B6, formando a cisteína e o 
alfa-cetobutirato. O excesso de cisteína é oxidado a taurina e sulfatos 
inorgânicos e excretados na urina. Embora tenha funções semelhantes 
à primeira via, essa tem a peculiaridade de catabolizar o excesso de 
homocisteína que não é utilizado na metilação e fornece sulfato para a 
síntese de heparina. (CARDOSO, 2019).
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 Um estudo experimental único-cego realizado em 2019 avaliou 
os efeitos do ácido fólico e da vitamina B12 na diminuição da função 
cognitiva. Com isso, foram selecionados 250 indivíduos com redução 
do nível cognitivo , de acordo com os seguintes critérios - idade igual 
ou superior a 65 anos e não utilizar nenhum tipo de suplementação que 
possa interferir na metabolização do folato ou na função cognitiva nos 
últimos 3 meses antes do recrutamento. Foram excluídos aqueles que 
apresentam esclerose múltipla, doença de Parkinson, esquizofrenia ou 
dependência de álcool e indivíduos com condições médicas e psicoló-
gicas que impedem de concluir  as avaliações. Esses pacientes foram 
divididos em quatros grupos: tratamento com vitamina b12 isoladamen-
te, tratamento com ácido fólico isoladamente, tratamento em conjunto 
de vitamina b12 com ácido fólico e por último, o grupo sem nenhum 
tratamento diário por 06 meses. Diante disso, observou-se o nível de 
citocinas a partir do teste de ELISA, além de avaliar os biomarcadores 
sanguíneos associados com as mudanças de função cognitiva. Dessa 
forma, a partir das análises realizadas o grupo em tratamento com vi-
tamina B12 e ácido fólico apresentaram melhores resultados no folato 
sérico, homocisteína e a concentração de citocinas inflamatórias, além 
disso houve melhora significativa no desempenho cognitivo e conse-
quente redução dos riscos e de progressão da doença de Alzheimer. 
(MA, FEI et al., 2019).

 Outra pesquisa que apresenta a correlação da concentração de 
vitamina B12 com a redução do nível cognitivo associado ao desenvol-
vimento de Alzheimer é o estudo de caso-controle realizado em 2015. 
A partir disso observaram a concentração de homocisteína sérica total, 
vitamina B12 e folato em  pacientes diagnosticados com Alzheimer. Para 
isso foram selecionados 154 pacientes acima de 55 anos com diag-
nóstico clínico de Alzheimer, 76 pessoas com diagnóstico confirmado 
histologicamente e 108 indivíduos controle. Dessa maneira, notaram-se 
elevada concentração de homocisteína e redução de cobalamina e fola-
to em pacientes com alzheimer em comparação ao grupo controle, po-
rém ainda não se sabe explicar a duração dos sintomas com os achados 
encontrados. (CLARKE et al., 2015).



566

Considerações Finais

 Portanto, evidencia-se a relação entre a concentração de vita-
mina B12 na redução e na progressão da doença de Alzheimer. Isso se 
deve ao fato da cobalamina ser importante para catalisar a homocisteí-
na, que por sua vez é neurotóxico e influencia na neurodegeneração e 
diminuição da cognição em pacientes com doença de Alzheimer.  Sendo 
assim, a suplementação com vitamina B12, evidenciada nos estudos, 
promove uma maior degradação da homocisteína diminuindo sua quan-
tidade sérica e, consequentemente, seus efeitos neurodegenerativos. 
Dessa forma, pacientes com doença de Alzheimer apresentam melho-
ra no desempenho cognitivo associado a suplementação com vitamina 
B12.
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RESUMO
Introdução: O coração é um dos órgãos primordiais para a manutenção 
e a existência da vida, trata-se de uma dupla bomba muscular consti-
tuída por quatro câmaras, os átrios direito e esquerdo e os ventrículos 
direito e esquerdo. Eletrofi siologicamente, o complexo estimulante con-
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siste em tecido nodal, que inicia os batimentos e coordena as contra-
ções das câmaras cardíacas. Assim, a junção de tecido nodal, fibras 
musculares cardíacas especializadas e tecido conectivo fibroelástico 
forma o percurso elétrico do coração, o nó sinoatrial, ou, mais conhe-
cido na Cardiologia como marcapasso do coração. Logo, defeitos ou 
erros de condução ou geração dos impulsos elétricos podem ser inter-
pretados no eletrocardiograma como arritmias que levam a alterações 
dos batimentos cardíacos. Objetivo: Busca demonstrar, apresentar e 
esclarecer a importância do marca-passo cardíaco como um dispositivo 
tecnológico utilizado como ferramenta terapêutica e preventiva de falên-
cia do miocárdio. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura 
sistemática que foi desenvolvido com base em pesquisas já publicadas, 
por meio, da busca de dados nas seguintes bases: “Scientific Eletronic 
Librayn Online” (SciELO), PubMed do serviço da “U. S. National Librany 
of Medicine” (NLM) e “Google Scholar”. Dessa maneira, a coleta se deu 
a partir do uso dos descritores: “cardiac pacing”; “uso do pacemaker, 
indicações”; “uso do marca-passo cardíaco” e “cardiac pacemaker” nos 
anos de 2013 a 2021, sendo atribuído 10 potenciais publicações. Revi-
são de Literatura: Atualmente, existem dois tipos de marca-passos: os 
convencionais e os de ressincronização cardíaca. Tem-se que os mar-
ca-passos convencionais são indicados para pacientes que possuem 
bradicardia. Já os marca-passos ressincronizadores possuem como 
indicação pacientes que necessitam de ajuda para um desempenho 
da contração do músculo cardíaco, quando o coração está enfraque-
cido e dilatado. Portanto, o marca-passo tem como finalidade assumir 
os estímulos elétricos do coração e regular os batimentos cardíacos. 
Por meio das referências de estudo, em destaque European Society of 
Cardiology, as indicações para implantação do marca-passo cardíaco 
se destacam nas patologias – bloqueio atrioventricular (BAV), fibrilação 
atrial com presença de bloqueio atrioventricular, doença do nó sinusal 
na qual inclui síncope reflexa e bloqueio de ramo. Esses pacientes, sem 
o uso de marca-passos, têm alta morbimortalidade. Todavia, estudos 
demonstram que o marca-passo vem diminuindo significativamente a 
mortalidade desses pacientes, além de aumentar a qualidade de vida 
de pacientes com BAV, visto que ocorre a elevação do débito cardíaco e 
a diminuição da pressão no território pulmonar. Conclusão:  Em suma, 
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é possível evidenciar que o marca-passo cardíaco possui aplicação em 
um grande grupo de alterações da condução elétrica cardíaca. Dessa 
forma, seja ele convencional ou de ressincronização, esse dispositivo 
atua como um regularizador da atividade cardíaca, aproximando nova-
mente o coração à frequência fisiológica. Assim, como ferramenta tera-
pêutica no tratamento das arritmias e um grande aliado no tratamento 
de diversas patologias, o marca-passo traz a melhoria na qualidade de 
vida dos pacientes que se submetem ao seu implante, a prevenção de 
novos agravos, como a fibrilação atrial, além de diminuir a mortalidade.
Palavras Chaves: Arritmia; Bloqueio Atrioventricular; Cardiologia; Mar-
ca-Passo; Saúde.

Introdução

 O coração é um dos órgãos primordiais para a manutenção e a 
existência da vida, trata-se de uma dupla bomba muscular que anatomi-
camente é constituída por quatro câmaras, os átrios direito e esquerdo 
e os ventrículos direito e esquerdo. Os átrios são câmeras responsá-
veis pela recepção do sangue que bombeia para os ventrículos. Des-
se modo, o coração no lado direito recebe o sangue venoso do corpo 
através da veia cava superior a veia cava inferior e do seio coronário 
que bombeia o sangue para o tronco pulmonar e artérias pulmonares 
que irão oxigenar os pulmões. Já o lado esquerdo do coração recebe o 
sangue arterial dos pulmões através das veias pulmonares e bombeia 
para artéria aorta, ou seja, é a bomba precursora da pequena e grande 
circulação ou também conhecida como circulação pulmonar e circula-
ção sistêmica (MOORE, 2014; SANTOS, RODRIGUES 2020).

 Para que sejam deflagrados os eventos dos ciclos cardíacos 
e que assim o sangue possa tramitar das cavidades cardíacas para o 
corpo é necessário que o complexo de estimulação do coração esteja 
funcionando harmoniosamente. Eletrofisiologicamente, o complexo esti-
mulante consiste em tecido nodal, que inicia os batimentos e coordena 
as contrações das câmaras cardíacas. Desse modo, as fibras conduto-
ras são especializadas em conduzir rapidamente os estímulos elétricos 
para diferentes áreas do coração. Logo, os impulsos são propagados 
pelas células musculares estriadas cardíacas, de modo, que promova a 
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contração cardíaca, a sístole e, em seguida, o relaxamento, a diástole 
(MOORE, 2014; SANTOS, RODRIGUES 2020).

 A junção de tecido nodal, fibras musculares cardíacas especia-
lizadas e tecido conectivo fibroelástico forma o percurso elétrico do co-
ração. O nó sinoatrial é conhecido na Cardiologia como o marcapasso 
do coração, está localizado anterolateralmente, na região abaixo do epi-
cárdio entre a junção da veia cava superior com o átrio direito.  Dessa 
forma, trata-se da estrutura cardíaca que inicia e controla as contrações 
cardíacas, emitindo impulso em uma frequência de cerca de 60 a 100 
vezes por minuto em um paciente adulto em repouso. Outra estrutura 
importante é o nó/nodo atrioventricular, que é um conjunto de tecido 
nodal, porém menor, que está localizado na região póstero-inferior do 
septo interatrial perto do seio coronário que é responsável por propagar 
o impulso elétrico dos átrios para os ventrículos, a descrita condução 
miogênica, além de promover o retardo nodal.  Logo, em seguida as 
fibras de His e Purkinje propagam o impulso aos ventrículos, gerando a 
contração do miocárdio (MOORE, 2014; SANTOS, RODRIGUES 2020).

 O ritmo sinusal cardíaco é medido entre 60 a 100 batimentos por 
minuto (bpm), conhecido como ritmo fisiológico. Todavia, defeitos ou er-
ros de condução ou geração dos impulsos elétricos podem ser interpre-
tados no eletrocardiograma como arritmias que levam a alterações dos 
batimentos cardíacos. um ritmo cardíaco abaixo de 60 bpm é descrito 
como uma bradicardia, e acima de 100 bpm, uma taquicardia (MOORE, 
2014; SANTOS, RODRIGUES 2020).

 Os Marca-passos Cardíacos Artificiais são dispositivos eletrôni-
cos programáveis de estimulação para substituir impulsos elétricos, 
para se obter atividade elétrica cardíaca próxima à fisiológica. Sua in-
trodução na prática médica se deu na década de 1950, marcando uma 
grande revolução no tratamento dos distúrbios do sistema de condução 
elétrica. Inicialmente, eram indicados apenas no tratamento do bloqueio 
atrioventricular total (RAMOS et al, 2013).

 A partir da evolução de sua tecnologia de fabricação, melhorias 
de métodos diagnósticos e maior conhecimento sobre eletrofisiologia, 
suas indicações se ampliaram consideravelmente. Atualmente, são as-
sociados às novas técnicas, simples e seguras, de implantação, e repre-
sentam mais do que um tratamento da atividade elétrica cardíaca, mas 
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uma prevenção de falência do músculo cardíaco e de casos de morte 
súbita (RAMOS et al, 2013).

 Na literatura são descritos dois tipos de marca-passos, são eles:  
o convencional e o de ressincronização. O marca-passo convencional 
tem como finalidade o tratamento para pacientes com bradicardia. Como 
já citado anteriormente, a bradicardia é caracterizada pelo ritmo cardía-
co menor que 60 batimentos por minuto. Já o marcapasso de ressin-
cronização tem como função auxiliar no desempenho da contração do 
músculo cardíaco, quando o paciente apresenta sinais de insuficiência. 
A dilatação das câmaras cardíacas e o enfraquecimento do miocárdio 
dificultam o bombeamento do sangue para o corpo. Logo, o marca-pas-
so tem como propósito regular os batimentos cardíacos através de seus 
estímulos elétricos (SANTOS e RODRIGUES, 2021).

 As doenças que mais se beneficiam da implantação do marca-
-passo são: bloqueio atrioventricular (BAV), fibrilação atrial com presen-
ça de bloqueio atrioventricular (FA+ BAV), doença do nó sinusal (BNS) e 
bloqueio de ramo (BR) (ESC,2021).

 Bloqueios atrioventriculares dividem-se em primeiro grau, se-
gundo grau (Mobitz tipo I, Mobitz tipo II, fixo 2:1 e avançado) e terceiro 
grau. São classificados quanto a localização eletrofisiológica em su-
pra-hissianos, intra ou infra-hissianos, os dois últimos citados possuem 
pior prognóstico. Quanto à origem podem ser congênitos ou adquiridos. 
Quanto ao tempo de duração, se dividem em permanentes ou transitó-
rios e variam conforme a etiologia por alterações eletrolíticas ou ação de 
fármacos. (ASSUMPÇÃO, 2018).

 O BAV de primeiro grau caracteriza-se por um prolongamento 
no intervalo PR além do tempo de 200 milissegundos, além disso, tem 
localização supra-hissiana, bom prognóstico e assintomático. O BAV de 
segundo grau, é subdividido, temos o do tipo I (Wenckebach ou Mobitz 
tipo I) onde há aumento progressivo do intervalo PR até o estímulo - 
onda P, não é conduzida para os ventrículos, e o batimento subsequente 
se acompanha de um intervalo PR semelhante ao início do ciclo, porém 
mais curto. O do tipo II (Mobitz tipo II) ocorre um bloqueio súbito da onda 
P, mantendo-se um intervalo PR fixo, este tipo de bloqueio geralmente 
acontece por doença mais grave do sistema de condução. No BAV 2:1: 
ocorre condução alternada do impulso atrial para os ventrículos, com 
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ondas P bloqueadas, na proporção 2:1, duas ondas P para cada QRS, 
varia em supra ou infra-hissiano. O tipo III ou BAV avançado existem 
mais de duas ondas P bloqueadas em sequência, tornando a relação P: 
QRS maior que 2:1, ou seja, 3:1, 4:1, dessa forma, de maior gravidade.  
E por fim, o BAV de terceiro grau ou também chamado de total (BAVT), 
neste não existe condução atrioventricular, ocorrendo dissociação entre 
ondas P e QRS. O ritmo ventricular é mantido por escape juncional ou 
ventricular (ASSUMPÇÃO, 2018).

 Já a fibrilação atrial (FA) tem por conceito uma taquiarritmia 
supraventricular, com ativação atrial não coordenada e consequente 
contração atrial não efetiva. Pode ser classificada em paroxística, com 
uma reversão espontânea ou após tratamento em até 7 dias, a segunda 
classificação é a persistente, com episódios com duração maior que 7 
dias e a permanente são casos em que não houve sucesso de reversão 
(PENHA, 2018).

 A disfunção do nó sinusal se caracteriza pela incapacidade do 
nó sinusal de manter uma frequência cardíaca adequada às necessi-
dades do organismo. A causa mais comum de comprometimento do nó 
sinusal é o processo degenerativo devido ao envelhecimento, mas pode 
ser decorrente de cardiopatias diversas, como miocardiopatias e a car-
diopatia da doença de Chagas. Pode também ser ocasionada por cau-
sas extrínsecas. Entre estas, destacam-se alguns medicamentos (beta-
bloqueadores e digitálicos), a disfunção autonômica (síncope vasovagal 
cardioinibitória, hipersensibilidade do seio carotídeo, síncope situacional 
do idoso) e determinados distúrbios metabólicos (hiperpotassemia, hi-
potermia, hipotiroidismo, hipóxia). A disfunção do nó sinusal ocasionada 
por causas intrínsecas, quando determina bradiarritmias acompanhadas 
de sintomas, é denominada de doença do nó sinusal (FRIEDMANNI, 
2019).

 E por fim na conceituação, o bloqueio de ramo tem como causa 
um bloqueio de um dos ramos do feixe de His, direito ou esquerdo. Des-
sa forma, um ventrículo se despolariza pouco depois do outro, fazendo 
com que dois QRS se juntem. Neste caso, o QRS é alargado, e tem a 
presença de duas ondas R (R e R’). Determina-se o lado bloqueado 
através das derivações V1 e V2 para o lado direito e V5 e V6 para o lado 
esquerdo de acordo com o ECG (ESC, 2021).
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Objetivos

 Os objetivos do estudo são demonstrar, apresentar e esclare-
cer a importância do marca-passo cardíaco como um dispositivo tec-
nológico utilizado como ferramenta terapêutica e preventiva de falência 
do miocárdio. Dessa forma, é salientado o seu uso terapêutico como 
dispositivo sincronizante cardíaco que libera estímulos elétricos, tendo 
importante aplicação em diferentes cardiopatologias. Assim, mostra que 
o marca-passo diminui a mortalidade e o surgimento de novos agravos.

Metodologia

 O estudo trata-se de uma revisão de literatura sistemática que foi 
desenvolvido com base em pesquisas já publicadas referente ao tema 
proposto. Desse modo, a coleta de dados se deu a partir da estipulação 
do período de publicação, da variação dos descritores utilizados e dos 
tipos de pesquisas atribuídas.

 A pesquisa se deu nas seguintes bases de dados: “Scientific 
Eletronic Librayn Online” (SciELO), PubMed do serviço da “U. S. Na-
tional Librany of Medicine” (NLM) e “Google Scholar” com o enfoque 
em saúde e medicina. Dessa maneira, a coleta se deu a partir do uso 
dos descritores: “cardiac pacing”; uso do pacemaker indicações”; “uso 
do marca-passo cardíaco” e “cardiac pacemaker” nos anos de 2013 a 
2021. Dessa maneira, foram excluídos estudos que não contemplasse 
o objetivo do estudo, relatos de casos, estudos que não apresentavam 
conclusões pertinentes e que não estavam disponíveis em português ou 
inglês.

 A partir da amostra, o tratamento dos dados se deu pela análise 
dos artigos, dos documentos e dos estudos, pela leitura dos resumos e 
identificação dos objetivos, dos resultados e das evidências científicas, 
como conceitos e conclusões acerca do uso do marcapasso como fer-
ramenta terapêutica e consequentemente preventiva de agravo.

 Com isso, inicialmente foram identificados 121 documentos entre 
artigos e diretrizes. Destes, 86 foram excluídos por não se enquadrarem 
com o objetivo do presente estudo. Do conjunto de 39 artigos foram ex-
cluídos 22 estudos por não contemplarem os critérios de elegibilidade e 
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não apresentarem evidências que apontavam atribuições ao objetivo do 
estudo. Logo, 17 potenciais publicações foram selecionadas para análi-
se e atribuídas ao estudo como demonstrado no fluxograma.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

 Por meio das referências de estudo, em destaque European 
Society of Cardiology, as indicações para implantação do marca-passo 
cardíaco se destacam nas patologias – bloqueio atrioventricular (BAV), 
fibrilação atrial com presença de bloqueio atrioventricular (FA+ BAV), 
doença do nó sinusal na qual inclui síncope reflexa (BNS) e bloqueio de 
ramo (BR) (ESC,2021).

Em pacientes com bradicardia persistente, o nível de recomen-
dação classe I para a implantação é a doença do nó sinusal no qual os 
sintomas são de bradicardia (nível de evidência B), e no bloqueio AV 
adquirido de 3° ou de 2° grau tipo 2, independentemente dos sintomas 
(nível de evidência C) (ESC,2021).

 Nas bradicardias intermitentes documentadas, a recomenda-
ção classe I de implantação, é destinada para a doença do nó sinusal 
incluindo as formas bradi-taqui sintomática, por pausa sinusal ou pelo 
bloqueio sinoauricular (nível de evidência B), é indicada no bloqueio AV 
intermitente/paroxístico (incluindo FA com resposta ventricular lenta) – 
3° ou 2° grau tipo 2 (nível de evidência C) (ESC,2021).

 Nos casos de suspeita de bradicardia não documentada por 
bloqueio de ramo, as recomendações de implantação classe I, são no 
bloqueio de ramo, síncope por causa desconhecida e alterações no es-
tudo eletrofisiológico (EEF) positivo, definido como intervalo HV maior 
ou igual a 70 milissegundos, ou bloqueio de 2° ou 3° grau ao nível His-
-Purkinje (nível de evidência B), e outra indicação nesse mesmo viés, é 
em bloqueio de ramo alternante – com ou sem sintomas (nível de evi-
dência C) (ESC,2021).

 Entre as indicações para colocação do marca-passo, tem-se 
doentes com síncope neurocardiogênica não documentada, a nível de 
classe I evidência B – síncope por síndrome do seio carotídeo, resposta 
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cardio-inibitória dominante e síncope recorrente imprevisível. Nesses 
casos, geralmente os pacientes possuem idade superior a 60 anos, com 
presença de antecedentes de desmaios frequentes e com presença de 
lesões traumáticas (ESC,2021).

 O marca-passo cardíaco não está recomendado em pacientes 
com bradicardia sinusal ou em causas reversíveis, no mesmo contexto 
quando há bloqueio aurículo-ventricular e bradicardia, ambos com re-
versibilidade. Em pacientes que possuem bloqueio de ramo de forma 
assintomática o dispositivo é contraindicado. Nos casos em que os pa-
cientes possuam síncope com resposta não cardio-inibitória, síncope 
inexplicada sem evidência de bradicardia ou com perturbação na con-
dução e quedas de causas desconhecidas, todas, o marca-passo não 
está indicado (ESC,2021).

 Abordado as indicações e contraindicações, deve-se salientar 
que pode haver complicações na implantação terapêutica de ressin-
cronização cardíaca e do marca-passo. Dentre essas, relacionadas ao 
acesso venoso, pneumotórax e hemotórax. Associado aos eletrodos, 
pode-se ter bradi/taqui arritmias, perfuração cardíaca, tamponamento 
cardíaco, dissecção/perfuração do seio coronário, estimulação diafrag-
mática, trombose venosa, e iatrogênica (mau posicionamento dos ele-
trodos) (ESC,2021).

 Atualmente, existem dois tipos de marca-passos: os convencio-
nais e os de ressincronização cardíaca. Tem-se que os marca-passos 
convencionais são indicados para pacientes que possuem bradicardia. 
Já os marca-passos ressincronizadores são indicados para pacientes 
que necessitam de ajuda para um desempenho adequado da contração 
do músculo cardíaco. Portanto, o marca-passo tem como finalidade 
assumir os estímulos elétricos do coração e regular os batimentos 
cardíacos (SANTOS e RODRIGUES, 2021).

 Em relação ao procedimento, trata-se de um procedimento cirúr-
gico, no qual o marca-passo implantado mede cerca de cinco centíme-
tros. O tempo de realização da cirurgia é de aproximadamente duas ho-
ras. Primeiramente realiza-se a anestesia local, logo após uma pequena 
incisão na parte superior do tórax, abaixo da clavícula.  Em seguida, 
depois da incisão, o eletrodo é introduzido dentro de uma veia que che-
ga ao coração (SANTOS e RODRIGUES, 2021).
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 Um dos exames auxiliares é a radiografia de tórax, a qual é utili-
zada como método confirmatório do posicionamento do eletrodo. Desse 
modo, com a implantação do eletrodo, ocorre a conexão ao gerador. 
Depois de todos os testes de averiguação do funcionamento cardíaco 
correto, é realizado o fechamento da incisão, por meio de pontos intra-
dérmicos reabsorvíveis (SANTOS e RODRIGUES, 2021).

 Algumas orientações são válidas às pessoas com marca-passo, 
como: um distanciamento de aparelhos celulares e também evitar ao má-
ximo a exposição à radiação X, portas giratórias de bancos e aparelhos 
microondas, tais pacientes apresentam contra-indicação à realização de 
ressonância magnética. Em suma, é importante a adequação do estilo de 
vida após a implantação do marca-passo (SANTOS e RODRIGUES, 2021).

 A arritmia cardíaca corresponde a qualquer distúrbio de condu-
ção que interrompa o ritmo sinusal do coração. As arritmias possuem 
subclassificações tais como as taquicardias ventriculares, as fibrilações 
atriais ou ventriculares, ritmos idioventriculares. De uma forma geral, 
ter uma arritmia é ter um coração fora de sua frequência habitual o que 
pode variar de acordo com a frequência, rápida ou lenta, e também com 
o local da arritmia, ventricular ou atrial. O marcapasso é um excelente 
aliado no controle das arritmias cardíacas. Para isso, a escolha do modo 
de estimulação deve obedecer aos princípios fisiológicos e também res-
peitar a individualidade de cada paciente (LINDEZA, 2020).

 Deve-se procurar manter o sincronismo cardíaco, obtendo-se a 
variação da frequência de estimulação ventricular com a sincronização 
dessa estimulação no nó sinusal que apresente cronotropismo conser-
vado. Também podem ser utilizados biossensores que captarão as ne-
cessidades metabólicas (GLIKSON et al., 2021).

 De acordo com a individualidade do paciente há alguns preceitos 
a serem seguidos em relação à implantação de marca-passo cardíaco, 
sendo eles: se há presença ou risco de bloqueio atrioventricular, em 
que se deve usar a estimulação ventricular; a base da implantação é 
a preservação do sincronismo atrioventricular; se houver ausência de 
cronotropismo no nó sinusal optar pela estimulação atrial. Já quanto aos 
locais a serem estimulados, deve-se optar pela otimização hemodinâ-
mica, com estabilidade elétrica e, por conseguinte, melhora do débito 
cardíaco (GLIKSON et al., 2021).
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 Outro distúrbio de condução descrito na Cardiologia é o chamado 
Bloqueio Atrioventricular (BAV). Trata-se de distúrbios de condução atrio-
ventriculares que ocorrem quando o estímulo que vem do nó sinusal passa 
por um bloqueio, ao nível do nó atrioventricular, ou pelos feixes intraventri-
culares. Além disso, há os subtipos de BAV que estão relacionados ao local 
anatômico em que está a alteração do ritmo (ANDRADE et al., 2020).

 É imprescindível diferenciar os subtipos de BAV para chegar à 
otimização hemodinâmica. Dessa maneira, há três graus de BAV. O 
BAV de 1° grau, que é uma diminuição da velocidade da passagem do 
impulso elétrico, sem extinção do complexo QRS no eletrocardiograma. 
O BAV de 2° grau, que há alguns impulsos atriais, que sofrem bloqueio, 
extinguindo alguns complexos QRS, mas não todos. E o BAV 3° grau 
ou BAV total (BAVT), em que não há transmissão de impulso elétrico 
do átrio para os ventrículos, o ritmo ventricular é mantido por escape 
juncional ou ventricular (ANDRADE et al., 2020).

 Os pacientes de 3° grau não reversível e alguns de 2° grau, ge-
ralmente têm um mau prognóstico. Esses pacientes, sem o uso de mar-
ca-passos, têm alta morbimortalidade. Todavia, estudos demonstram 
que o marca-passo vem diminuindo significativamente a mortalidade 
desses pacientes, além de aumentar a qualidade de vida de pacientes 
com BAV, visto que ocorre a elevação do débito cardíaco e a diminuição 
da pressão no território pulmonar. (GLIKSON et al., 2021).

Considerações Finais

 Em suma, é possível evidenciar que o marca-passo cardíaco 
possui aplicação em um grande grupo de alterações da condução elé-
trica cardíaca. Dessa forma, seja ele convencional ou de ressincroniza-
ção, esse dispositivo atua como um regularizador da atividade cardíaca, 
aproximando novamente o coração à frequência fisiológica.

 Assim, como ferramenta terapêutica no tratamento das arritmias 
e, por conseguinte, um grande aliado no tratamento de diversas patolo-
gias de um órgão primordial à vida, o marca-passo traz a melhoria na 
qualidade de vida dos pacientes que se submetem ao seu implante, a 
prevenção de novos agravos, como a fibrilação atrial, além de diminuir a 
mortalidade.
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RESUMO
Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), provoca-
da pelo vírus HIV-1, emergiu na década de 80, quando se tornou uma epi-
demia global. Percebeu-se, a partir do momento em que a estigmatização 
da doença a grupos específicos deixou de ser absoluta, que o tratamento 
passara a ser disseminado. Porém, ainda observam-se empecilhos à ade-
são deste devido à discriminação, desinformação, receio de efeitos cola-
terais, entre outros. A partir disso, a abordagem multidisciplinar, baseada 
na integração de diferentes áreas da saúde, emergiu como solução para 
tais obstáculos e propiciadora da melhoria da qualidade de vida de porta-
dores do HIV. Objetivos: Analisar a abordagem multidisciplinar aplicada 
ao tratamento integral de indivíduos portadores de HIV no século XXI, 
dando ênfase à prevenção, ao diagnóstico e à eficácia do método. Me-
todologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, por meio de 
pesquisa nas bases de dados PubMed e Lilacs com os termos “multidisci-
plinary approach”, “prevention”, “diagnosis”, “treatment” e “HIV”, seguida 
de análise do material. Revisão de Literatura: O Manual Técnico para 
Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças prevê a atuação 
da equipe multidisciplinar na organização de triagem pré-natal, a fim de 
impedir a transmissão vertical do HIV, bem como a intervenção multivaria-
da na prestação de instruções acerca das vias de transmissão materno-
-fetal e de indivíduo para indivíduo. Também, a estratégia se faz importan-
te para prevenir a transmissão por meio da mudança de comportamentos 
sexuais dos infectados, permitindo-os manter uma vida sexualmente ativa 
e saudável. Já no diagnóstico, a abordagem multidisciplinar permite que 
várias áreas da saúde, incluindo a odontologia, executem a triagem, a fim 
de permitir o diagnóstico precoce seguido de orientação adequada aos 
soro-positivos. Para o tratamento, o método se faz necessário no incenti-
vo à adesão à terapia, sua continuidade e, também, no apoio integrado ao 
paciente e à família, principalmente na questão psicológica. O tratamento 
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farmacológico da infecção pelo HIV consiste na Terapia Anti-Retroviral 
(TARV), no entanto, os pacientes são beneficiados por cuidados integrais 
e multidisciplinares. Para tanto, a literatura evidencia, entre outros, os cui-
dados paliativos, a terapia cognitivo comportamental e o incentivo ao en-
frentamento religioso/espiritual. Conclusão: A abordagem multidisciplinar 
demonstra-se eficaz em todos os momentos da intervenção do HIV, pois 
permite a diminuição da transmissão, o diagnóstico precoce seguido de 
orientação ao tratamento, cuidado integral ao paciente e possibilita me-
lhor qualidade de vida aos infectados, mesmo que ainda existam desafios 
à sua implementação integral. Por fim, observa-se a necessidade de mais 
estudos que abordem a integração entre a abordagem multidisciplinar e a 
infecção pelo HIV, dada a importância desta integração.
Palavras-chave: Abordagem Multidisciplinar; Diagnóstico; HIV; Preven-
ção; Tratamento.

Introdução

 A origem da disseminação do vírus HIV-1 foi descoberta em 2014, 
demonstrando que a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), des-
crita como patologia primeiramente na década de 80 (BRITO, 1994; GOL-
DANI, 2008), se desencadeou a partir de mutações em linhagens virais dos 
primatas ao serem transmitidas para o ser humano (FARIA et al., 2014).

 Devido à estigmatização da doença, que se faz ainda a maior 
dificuldade ao indivíduo que vive com HIV, verificou-se a emergência da 
epidemia global (BARROS, VIEIRA-DA-SILVA, 2016; BOWEN, LANE, 
FAUCI, 1985). O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/
AIDS (UNAIDS) estima cerca de 37,6 milhões de PVHIV no mundo. As-
sim, a infecção não se restringe à homossexualidade, hemofilia, promis-
cuidade ou usuários de drogas injetáveis, podendo afetar toda a popula-
ção (SOUZA, 2004; SOUSA, MIRANDA, FRANCO, 2011).

 Ainda assim, o sucesso terapêutico tem múltiplos obstáculos de 
cunho social, como a adesão insuficiente ao tratamento (POLEJACK, 
SEIDL, 2010). Essa baixa adesão é multicausal e fomentada, princi-
palmente, pela discriminação, desinformação, sintomatologia e efeitos 
colaterais (MELCHIOR et al., 2007; CECCATO et al., 2004). Inserir indi-
víduos soropositivos no esquema terapêutico oferecido pelo sistema de 
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saúde é fundamental para melhor terapêutica e menor taxa de transmis-
são (SEIDL, 2007).

 O acompanhamento multidisciplinar consiste na associação de 
diferentes áreas profissionais com o intuito de garantir um tratamen-
to completo e dinâmico, conforme as necessidades requeridas pelos 
PVHIV (MALBERGIER, SCHÖFFEL, 2001; MELCHIOR et al., 2007; 
CORRÊA, ANDRADE, 2005). 

 O UnAIDS apresentou o Índice de estigma em relação às pes-
soas vivendo com HIV/aids no Brasil, exibindo o alto grau de discrimina-
ção sofrido por pessoas soropositivas, demonstrando uma importante 
barreira ao diagnóstico, à adesão terapêutica, e à qualidade de vida dos 
portadores. Desde a década de 80, o apoio integral é realizado, como 
visto na criação nacional de Centros de Orientação e Apoio Sorológico 
(COAS), os posteriores Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs) 
(OLIVEIRA, RENATA, página 20, 2011 apud BRASIL, 2004). Dessa for-
ma, essas ações passaram a incorporar o apoio psicológico, servindo 
como suporte emocional para questões como morte, luto, manifestação 
de doenças oportunistas, adaptação a uma nova condição corporal e 
social, adesão às terapias medicamentosas, entre outras (OLIVEIRA, 
RENATA, página 20, 2011 apud MORENO, 2006). 

Objetivos

 Considerando a ascensão do modelo holístico de cuidado à saú-
de, objetiva-se analisar a abordagem multidisciplinar aplicada ao trata-
mento de indivíduos portadores de HIV no século XXI, com ênfase à 
prevenção, ao diagnóstico e às intervenções integrais.

Metodologia

 Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Para realiza-
ção do estudo foram seguidos passos que incluíram a elaboração da 
pergunta de pesquisa, busca dos artigos na literatura, discussão dos 
resultados e apresentação da revisão.

 A seleção dos estudos foi realizada nas bases de dados PubMed 
e Lilacs, para a primeira seleção dos estudos, utilizou-se os descrito-
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res “multidisciplinary approach”, “prevention”, “diagnosis”, “treatment” e 
“HIV”, concatenadas com o operador Booleano AND. 

 Como critérios de inclusão, considerou-se estudos originais e re-
visionais publicados entre 2000 e 2021 nos idiomas português e inglês. 
Foram excluídos artigos repetidos e estudos inconclusivos. Para uma 
elegibilidade inicial, foram considerados os títulos de cada registro para 
verificar compatibilidade com o tema abordado. 

 Foram encontrados 908 estudos, dos quais 32 foram utilizados 
para estudo após análise do conteúdo.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

1. Intervenção Multidisciplinar na Prevenção de HIV 

 A intervenção da equipe multidisciplinar é essencial para o com-
bate à transmissão do HIV. No Canadá, a triagem pré-natal associada 
à equipe multidisciplinar na prevenção da transmissão perinatal do HIV 
reduziu consideravelmente a infecção vertical . A pesquisa baseou-se 
em 98 mulheres que realizaram 113 partos, nos quais 43% das mulhe-
res foram diagnosticadas com a infecção por meio da triagem pré-natal. 
Apenas 1 (0,9%) neonato apresentou anti-HIV positivo, cuja mãe não 
recebeu cuidados pré-natais (HUGHES, 2009).

 Em Southampton e South West Hampshire Health Authority, por 
meio da formação de um grupo de planejamento multidisciplinar de mé-
dicos e gerentes de fundos local, foi realizada a implementação bem-
-sucedida da triagem pré-natal universal para HIV e hepatite B, onde 
obtiveram-se resultados positivos no rastreio de pacientes infectados, 
prevenção da infecção vertical, controle de transmissão das doenças na 
região e início do tratamento (BAIRD, 2003).

No Brasil, um estudo publicado em 2001 pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro,  demonstra que a inserção de uma equipe multi-
disciplinar foi a melhor estratégia disponível para prevenir a transmissão 
materno-infantil do HIV. Os pacientes participaram de reuniões em gru-
po e coletivas com uma rede de apoio de enfermeiros e psicólogos. Fo-
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ram conduzidas discussões de grupos focais com pacientes na sala de 
espera da clínica para resolver questões médicas, sociais, psicológicas 
e culturais relacionadas ao paciente soropositivo (NOGUEIRA, 2001).

 A literatura aponta a desigualdade social, de gênero e de aspec-
tos culturais como obstáculos ao combate à transmissão do HIV. Por 
exemplo, no Malawi, onde o gênero é associado ao poder e dominação 
da figura masculina, o desenvolvimento de políticas públicas tendo uma 
abordagem multidisciplinar e sistemática inclui a educação das mulhe-
res e o empoderamento econômico, bem como busca por mudanças 
nas leis e estruturas sociais que contribuem para a disseminação do HIV 
/ AIDS (LINDGREN, 2004).

 Conforme o National AIDS Research Institute, India, a mudan-
ça de comportamento sexual requer uma abordagem multidisciplinar, a 
qual é necessária no combate e na prevenção do HIV. pois sabe-se que 
os serviços de saúde desempenham um papel crucial na detecção e 
tratamento de outras infecções sexualmente transmissíveis, e o desco-
brimento da doença precocemente viabiliza um tratamento mais eficaz 
e com mais qualidade de vida ao infectado (MEHENDALE, 2005).

 A presença de um psicólogo e/ou assistente social demonstrou 
importante diferença no acompanhamento, uma vez que fomenta a aná-
lise do comportamento sexual mantendo vida sexualmente ativa e sau-
dável para si e para os parceiros. Esse acompanhamento promove o 
bem-estar da  saúde mental dos infectados, bem como elucida, aos 
não-infectados, acerca da doença (MUESSIG, 2014).

 Lydia R. Temoshok e Rebecca L Wald afirmam que é necessária a 
inserção de um biomédico e um epidemiologista nas equipes multidiscipli-
nares, como parte de estratégia de combate à transmissão. Wald discorre 
não só sobre os cuidados do paciente, mas sim da integração de progra-
mas multidimensionais de prevenção do HIV em ambientes de saúde.

2. Intervenção Multidisciplinar no Diagnóstico de HIV 

 O diagnóstico precoce do HIV é a principal estratégia para reduzir 
a morbidade e a disseminação do vírus. Contudo, há inúmeras barreiras, 
como a falta de acesso, barreiras de comunicação,  incluindo a discussão 
para a realização do pré-teste, falta de educação sexual e, sobretudo, o 
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estigma social (ARPERS Et al, 2020). A promoção de saúde deve ser rea-
lizada na atenção básica; dentre as estratégias recomendadas, recebeu 
ênfase a discussão do tema em grupo. Desse modo, a educação em saú-
de promove redução do estigma, conscientização social e conhecimento 
acerca da necessidade do rastreamento precoce (ARPERS Et al, 2020).

 O diagnóstico precoce do HIV, antes mesmo de o paciente de-
senvolver a AIDS, é extremamente significativo, porque, a partir do 
momento que o paciente começa a fazer uso da terapia anti-retroviral 
(TARV), as chances de transmissão do vírus já se reduzem considera-
velmente (NAH Et al, 2017).

 A triagem domiciliar de HIV demonstrou ser uma intervenção 
aceitável; contudo, apresenta barreiras financeiras e sociais para a sua 
implementação (ORNE-GLIEMANN et al, 2015). Os pontos de atendi-
mento (POCTs) integram uma abordagem antiga e controversa, pois não 
há evidências de investimento adequado. A literatura aponta a neces-
sidade de investigação acerca dos POCTs, visto que podem otimizar o 
acesso ao diagnóstico de HIV (STEVENS et al, 2014).

 O teste e aconselhamento iniciados pelo provedor (PITC) é uma 
estratégia importante no esforço global para aumentar a testagem de 
HIV (EVANS; NDIRANGU, 2011). A equipe de enfermagem está na linha 
de frente para a implementação do PITC, o que reforça mais uma vez 
a necessidade da equipe multidisciplinar no HIV (EVANS; NDIRANGU, 
2011; CRUM Et al, 2005). 

Na gestação, o diagnóstico precoce permite a redução da trans-
missão vertical e otimiza os cuidados materno-infantis, de modo que sua 
triagem pré-natal é uma obrigatoriedade no Brasil (HUGHES Et al, 2009; 
BAIRD et al, 2003). 

 Ademais, a odontologia pode, por meio da elaboração de estra-
tégias, se tornar apta a testar e diagnosticar os pacientes com HIV, favo-
recendo o conhecimento da doença seguido de um encaminhamento ao 
tratamento e acompanhamento ideal (HUTCHINSON Et al, 2012).

3. Intervenção Multidisciplinar no Tratamento de HIV

 O tratamento farmacológico da infecção pelo HIV consiste na 
Terapia Anti-Retroviral (TARV), cujo acompanhamento deve ser multi-
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disciplinar. Os estudos citam que uma equipe integrada, com ênfase 
à cooperação entre médicos e enfermeiros, fomenta melhor adesão 
e maior continuidade terapêutica, com base na otimização de contato 
com o paciente e promoção de cuidado individualizado (LEBLANC et al, 
2012).

 O modelo de cuidado integral tem como ênfase o cuidado cen-
trado na pessoa em detrimento do tratamento meramente curativista. 
Os cuidados paliativos visam melhora da qualidade de vida, alívio da 
dor, integração psicossocial e espiritual, além de oferecer um sistema 
integrado de apoio ao paciente e à família no enfrentamento da doença 
e do óbito (AJISEGIRI Et al, 2019). Embora haja poucos estudos acerca 
de sua aplicação em HIV/AIDS, a literatura recomenda sua prática e evi-
dencia a necessidade de gestão do cuidado paliativo a esses pacientes, 
sobretudo no Brasil (ZAPEDA, 2019).

 Entre as formas de enfrentamento à AIDS e à infecção por HIV, 
os grupos de apoio foram evidenciados como importante recurso multi-
dimensional para lidar com o estigma da doença, reduzindo o isolamen-
to, a vergonha e melhorando a qualidade de vida de mulheres infectadas 
(PAUDEL; BARAL, 2015). O enfrentamento religioso/espiritual divergiu 
na literatura quanto aos benefícios do seu impacto (MEDVED, 2017). 
No entanto, os estudos recomendam que sejam reconhecidos os com-
promissos religiosos ou espirituais do paciente pela equipe de saúde, 
visando o cuidado integral (DOOLITTLE; JUSTICE; FIELLIN, 2018).

 Intervenções farmacológicas e não-farmacológicas foram avalia-
das para alívio de dor crônica em portadores de HIV numa revisão siste-
mática realizada com base em 11 estudos, 7 artigos avaliaram fármacos 
em ensaios clínicos randomizados (ECR). Pregabalina, gabapentina e 
opióides não foram mais efetivos em relação aos placebos. As interven-
ções não-farmacológicas foram pesquisadas em 4 estudos. Um ECR 
demonstrou que a cannabis fumada teve redução da dor 2 vezes maior 
que o placebo. 3 estudos não randomizados observaram intervenções 
comportamentais e auto-hipnose, dentre as quais a terapia cognitivo-
-comportamental teve os melhores impactos (MERLIN Et al, 2016).

 O planejamento avançado de cuidados pediátricos centrados 
na família (FACE pACP) é um método utilizado para envolver pacien-
tes adolescentes e suas famílias no cuidado contra a infecção pelo HIV 
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com base na promoção de um tomador de decisões e no engajamento 
sobre metas de cuidados antecipados. Um ECR simples cego foi reali-
zado nos Estados Unidos com 105 famílias de portadores de HIV entre 
14 e 21 anos, para as quais foi aplicado o FACE pACP. O apoio social 
foi relacionado à redução de sintomas associados ao HIV e à redução 
de mortalidade, com base na melhor concordância terapêutica (LYON; 
GARVIE; D’ANGELO, 2018).

4. Eficácia da Abordagem Multidisciplinar no HIV

 Com o passar dos anos, foi notória a diminuição do preconceito 
com o HIV e a busca gradativa por um tratamento, bem como a evolução 
deste. Nisso, foi observado que o tratamento multidisciplinar, ganhou 
destaque (ABBATICOLA, 2000). Prova disso, como demonstrado em 
artigo, está a longevidade que esse tratamento oferece aos pacientes, 
em comparação com outros tratamentos, segundo dados coletados nos 
últimos 30 anos nos Estados Unidos. É importante frisar que à medida 
que os anos passam e os pacientes envelhecem, a equipe responsável 
muda o tratamento e varia suas abordagens, que estão de acordo com 
a necessidade de cada indivíduo, demonstrando um avanço notório que 
permitiu classificar a AIDS como uma doença crônica controlável (BALL, 
2014). 

 O apoio psicossocial é importante, como demonstrado em es-
tudo conduzido por Greifinger no qual 86 organizações receberam um 
questionário, com objetivo de descobrir desafios, problemas,  necessi-
dades e como foram infectados pelo HIV. A grande maioria destas or-
ganizações faz uso de equipes multidisciplinares, as quais demonstram 
eficiência, pois oferecem o tratamento personalizado, com terapia indi-
vidual e em grupo, apoio educacional e programas de desenvolvimento 
de habilidades. Ainda que, um problema enfrentado pela maioria seja 
questões de financiamento, adesão por pessoas que possuem baixa es-
colaridade, capacitação da equipe e implementação da mesma (GREI-
FINGER; DICK, 2011).

 Uma preocupação recorrente em pessoas com AIDS é a quali-
dade de vida. Dados coletados de adolescentes em TARV com acompa-
nhamento multidisciplinar mostraram que as respostas dadas pelos so-
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ro-positivos e por soro-negativos foram praticamente as mesmas, sendo 
que boa qualidade de vida foi descrita por diversos pacientes. Porém, 
ficou demonstrado que faz-se necessário manejo psicológico e médico 
de acordo com cada faixa etária. Assim, o fato de possuir o vírus não 
impede que o indivíduo viva e consiga desfrutar qualidade quando em 
contato com terapias abrangentes (THÖNI et al., 2006). 

 Ademais, outra preocupação dos jovens é a aceitação por parte 
dos pais. Grande parte relata que, apesar do impacto negativo inicial-
mente, com o tempo há uma melhora gradativa na saúde e no diálogo. 
O núcleo familiar é um dos pilares do tratamento multidisciplinar, pois é 
imprescindível o apoio da família, que geralmente é quem mais convive 
com o paciente (MARQUES et al., 2006).

Considerações Finais

 Isto posto, percebe-se que sem o equilíbrio entre todos os se-
tores da vida do paciente, tanto o seu bem-estar, quanto o sucesso de 
seu tratamento, consequentemente, são prejudicados, o que confirma a 
importância da abrangência multidisciplinar bem estruturada no acom-
panhamento destes indivíduos (FLEMING et al., 2004). 

 A abordagem multidisciplinar demonstra-se eficaz em qualquer 
período da infecção por HIV, ao permitir a diminuição da transmissão da 
infecção, melhor adesão ao tratamento e qualidade de vida aos pacien-
tes semelhante àquela vivida antes da infecção. Assim, observa-se que 
tal método permite individualizar as necessidades dos pacientes, seja 
com relação aos seus anseios sociais, psicológicos, estruturais ou re-
lacionados à saúde física. Contudo, ainda existem desafios à utilização 
do tratamento abrangente, relacionados com falta de estrutura, falta de 
recursos financeiros e baixa adesão populacional por falta de conheci-
mento. Por fim, observa-se a necessidade de continuação da aborda-
gem da integração entre o tratamento multidisciplinar e a infecção pelo 
HIV, devido ao sucesso da integração e à importância do tema.
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RESUMO
Introdução: A síndrome de Klippel-Trenaunay é uma patologia congê-
nita rara, de etiogenia ainda desconhecida. As principais características 
da síndrome são o início precoce de varicosidades venosas, nevo capi-
lar e hipertrofi a de tecidos e ossos dos membros. Ademais, como com-
plicações, pode haver trombose, embolismos, sangramentos internos, 
linfedema e ulcerações. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo 
relatar o caso de um paciente portador de Síndrome de Klippel-Trenau-
nay. Relato de caso: O caso apresentado é um adolescente masculino 
de 16 anos que faz acompanhamento genético desde 2017. A suspeita 
iniciou-se através de um encaminhamento ao endocrinologista pelo ser-
viço de psicologia por possuir aos 13 anos uma altura de 1,92, superior 
a estimada para a idade, além de mãos grandes e dedos longos. Apos 
isso, foi encaminhado para o geneticista para avaliar comorbidades ve-
nosas para estabilizar crescimento. O acompanhamento genético deu 
início com uma investigação sintomatológica e genética, com a realiza-
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ção do exame de Cariótipo com banda G, que apresentou o Cariótipo 
46, XY. Discussão: O quadro clínico do paciente compreende além da 
alta estatura, manchas violáceas, presentes desde os primeiros anos de 
vida, assimetria corporal, além de ritmo cardíaco sinusal bradicardico e 
aumento de fluxo venoso nas veias basílica e braquial e insuficiência e 
dilatação da safena parva. As alterações venosas foram comprovadas 
por ecodoppler e as ósseas por exames de imagens. Comprovando Sín-
drome de Kleppel Trenawnay, com características, exames complemen-
tares e de imagens. Conclusão: A síndrome é caracterizada pela tríade 
sinais que são malformação capilar cutânea (manchas e varicosidades 
do vinho do Porto), hipertrofia assimétrica de ossos e tecidos moles e 
malformação venosa com ou sem malformação linfática, podendo ou 
não acompanhar outros sinais. E o diagnóstico é feito clinicamente com 
base em quaisquer duas das três características principais da tríade. 
Palavras-chave: Síndrome de Klippel-Trenaunay; Doença Rara; Sín-
drome Genética.

Introdução

 A síndrome de Klippel-Trenaunay (SKT) é uma patologia congê-
nita rara, caracterizada por malformações capilares evidenciadas por 
manchas vinho do porto ou nevus vinhosos, presença de varizes ou 
malformações varicosas e hipertrofia óssea e de tecidos moles (KLI-
PPEL; TRENAUNAY, 1990). Foi descrita pelos médicos Maurice Klippel 
e Paul Trenaunay no ano de 1900, sendo também conhecida como hi-
pertrofia angiectásica congênica, síndrome da osteoangiohipertrofia e 
síndrome da osteo-hiperplasia agiectásica (MAININE et al., 2010). Em 
1918, foi descrito por Frederick Parkes Weber um caso semelhante aos 
estudados por Klippel e Trenaunay, porém com a presença de fístula 
arteriovenosa. Dessa forma, a partir da identificação de fístulas arterio-
venosas em pacientes portadores de SKT, as duas síndromes passaram 
a ser entendidas como entidades nosólogicas de uma mesma doença 
por alguns autores, sendo conhecida como Síndrome de Klippel-Trenau-
nay-Weber (WEBER, 1918; KIHICZAK et al., 2006). 

 A etiologia e patogênese da SKT são ainda desconhecidas, no 
entanto, algumas hipóteses são sugeridas. A exemplo disso, alteração 
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do mesoderma e da vasculogênese no desenvolvimento embrionário, 
polimorfismos genéticos, mutação no gene PIK3CA e no alelo E133K do 
gene VG5Q (BARKER et al., 2006; ODUBER; VAN DER HORST; HEN-
NEKAM, 2008; VAHIDNEZHAD; YOUSSEFIAN; UITTO, 2015).  

 A Síndrome de Klippel-Trenaunay acomete, principalmente, 
membros superiores e inferiores, sendo os membros inferiores afetados 
em cerca de 85% dos casos. O tronco, cabeça e pescoço podem ser 
afetados, mas de forma mais rara. Além disso, o acometimento unilate-
ral é mais frequente que o bilateral, e igualmente prevalente em ambos 
os sexos e apresenta uma incidência de 2-5:100.000. Ademais, as mani-
festações sintomatológicas da doença podem ser percebidas, na maior 
parte dos casos, no nascimento ou nos primeiros anos de vida. (ODU-
BER; VAN DER HORST; HENNEKAM, 2008; MAININE et al., 2010; 
FORBES et al., 2013). 

 Como principais complicações decorrentes da SKT, tem-se 
trombose, coagulopatias, sangramentos anormais (como consequência 
de varicosidades gástricas), embolismo pulmonar, ulcerações no mem-
bro afetado e dor (sobretudo, por linfedema e insuficiência venosa).

 Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo relatar 
o caso de um paciente portador de Síndrome de Klippel-Trenaunay e 
compará-lo às características da síndrome, frente à literatura analisada.

Desenvolvimento

1. Descrição do Caso

 Paciente do sexo masculino, 16 anos, brasileiro, primeiro filho de 
uma prole de dois. Pais jovens ao nascimento, saudável e não consan-
guíneo. Faz acompanhamento genético anual desde o ano de 2017. A 
família é constituída pelo heredograma abaixo:
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Figura 01: Heredograma do Paciente

Legenda do Heredograma:
Mãe – 39 anos.
Pai – 52 anos.
Irmão – 10 anos, portador de deficiência nos pés;
Paciente – 17 anos, portador de Síndrome de Kleppel Trenaway

 – Hipotireoidismo Agudo
.

Fonte: Autoral

 Nascido de parto cesáreo, apresentou Idade Gestacional de 39 
semanas; Peso ao nascer de 3.750 kg; Estatura ao Nascer de 51 cm. 
Paciente teve alta hospitalar com a mãe. Segundo relato materno, fir-
mou o pescoço com aproximadamente 3 ou 4 meses, andou aos 9 e 
falou com 1 ano e 2 meses.  Paciente realizou cirurgia no ombro com 1 
mês de idade.

Paciente foi encaminhado ao médico endocrinologista, através 
do serviço de psicologia. Apesar do humor estável e de apresentar boa 
comunicação social e boa aprendizagem, o paciente apresentava aos 
13 anos 1,92m de altura, além de mãos grandes e dedos longos, o que 
justificou o encaminhamento ao serviço endócrino. Este, por sua vez, o 
encaminhou ao geneticista para avaliação das comorbidades venosas, 
já que havia a necessidade de estabilizar o crescimento. Desde então, o 
paciente faz acompanhamento genético.
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 O acompanhamento genético deu início com uma investigação 
sintomatológica e genética, com a realização do exame de Cariótipo 
com banda G, que apresentou o Cariótipo 46, XY. Ademais, o quadro 
clínico do paciente compreende além da alta estatura, manchas violá-
ceas, presentes desde os primeiros anos de vida, e assimetria corporal. 
Apresenta membro superior direito maior do que o esquerdo, e membro 
inferior direito menor 1 cm do que a colateral. Ademais, as epífises pro-
ximal e distal das tíbias e fíbulas ainda não estão fusionadas e não há 
evidência de calcificação patológica. Além disso, não possui assimetria 
facial. Tais características compõe a clínica da Síndrome de Kleppel Tre-
nawnay, comprovada com exames complementares e de imagens.

 Durante rastreio clínico e acompanhamento constatou-se vari-
cocele à esquerda, cistos de epidídimo bilateral, dilatação discreta da 
pelve renal esquerda. Além do ritmo cardíaco apresentado ser sinusal 
bradicárdico. Foi constatado, também, o aumento do fluxo venoso nas 
veias basílica e braquial e discreta redução do índice de resistência da 
artéria radial. Esse achado pode indicar microfístula anteriovenosa, po-
rém não há confirmação nos exames apresentados. Para mais, paciente 
apresenta, ainda, Insuficiência e dilatação importante da safena parva 
e varizes de pequeno calibre, ambos comprovados por ecodoppler de 
membro inferior esquerdo.

 Paciente apresenta risco para complicações como flebite, úlce-
ra e trombolismo. Com um quadro de dor importante associado a he-
matúria e enterorragia,, foi encaminhado ao gastroenterologista para 
investigação. Desse modo, constatou-se teste de uréase positivo, com 
presença de líquido claro na luz do órgão. E ainda, mucosa do reto com 
edema e apagamento vascular. Assim, foi possível diagnóstico de Retite 
Crônica, leve, inespecífica e inativa. De acordo com avaliação do psicó-
logo, apresenta boa aprendizagem escolar e interação com os amigos. 
Além disso, não apresenta nenhuma queixa emocional.

 O presente estudo foi aprovado pelo CEP Hospital das Clínicas 
Universidade Federal de Goiás com o número de parecer 1.733.785. E 
segue os preceitos éticos de determinados pela resolução CNS 466/12.
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2. Discussão

 A síndrome de Klippel-Trenaunay trata-se de uma síndrome vas-
cular complexa resultante de mutações somáticas no gene PIK3CA, 
caracterizada pela tríade sinais que são malformação capilar cutânea 
(manchas e varicosidades do vinho do Porto), hipertrofia assimétrica de 
ossos e tecidos moles e malformação venosa com ou sem malformação 
linfática (HARVEY et al., 2018). Segundo os autores Vahidnezhad, Yous-
sefian e Uitto (2016), no entanto, também foram relatados casos de KTS 
com distúrbios neurológicos (convulsões), atraso no desenvolvimento e 
anormalidades digitais (polidactilia, macrodactilia e sindactilia), indican-
do envolvimento multissistêmico.  

 Em quadros leves os pacientes podem sofrer apenas com pro-
blemas dermatológicos como a presença de manchas cor vinho do por-
to, como apresentado pelo paciente do presente relato. Já nas formas 
mais graves da doença podem ocorrer infecções cutâneas recorrentes, 
tromboembolismo, crescimento excessivo de membros, complicações 
ósseas, dor crônica além de sangramentos pélvicos, do trato urinário ou 
retal potencialmente fatais. 

 A gravidade das malformações vasculares e o grau de cresci-
mento excessivo variam de paciente para paciente, o que exige cuidados 
de uma equipe multiprofissional com acompanhamento regular (JOHN, 
2019). Apesar da hipertrofia ser observada em apenas um membro na 
maioria dos casos, a literatura relata que esse crescimento excessivo 
pode ocorrer em múltiplos membros e até mesmo no corpo todo (WANG 
et al, 2017), o que pode ser observado neste paciente, vez que há a pre-
sença de assimetria tanto nos membros superiores quanto inferiores.

 Além disso, o diagnóstico é feito clinicamente com base em quais-
quer duas das três características principais da tríade. Geralmente, não 
são necessários exames de imagem ou de laboratório / genéticos para 
diagnosticar essa patologia (JOHN, 2019), porém para a confirmação des-
te caso, em específico, eles foram fundamentais para o fechamento do 
diagnóstico. Por se tratar de uma doença ainda incurável, o seu tratamen-
to é conservador, possuindo apenas objetivos terapêuticos: melhorar os 
sintomas do paciente e corrigir as consequências de lesões graves e a 
discrepância de comprimento, e a cirurgia visa remover as varizes.
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 Quanto à polivalência vascular na síndrome, há quatro divisões, 
sendo elas: (1) sem anomalia do sistema venoso profundo ou derivações 
arteriovenosas; (2) com anomalias que afetam veias profundas (atre-
sia, aplasia, anomalias valvulares, bandas fibrosas asfixiadas), podendo 
ocorrer em apenas um membro ou bilateralmente; (3) com derivações 
arteriovenosas inativas; (4) com participação linfática (hiperplasia, hipo-
plasia, linfonodoangioma, fístulas linfáticas venosas) (ZAVACKA et al., 
2016). Em relação ao paciente, tem-se que o tipo apresentado cursa 
com as características tanto da segunda, quanto da terceira divisão.

 Existem diversas síndromes com sobreposição de caracterís-
ticas do crescimento excessivo de tecidos, incluindo anormalidades 
vasculares, anomalias cutâneas e subcutâneas e ósseas. Dentre elas 
verifica-se a síndrome de Cloves, caracterizada por malformações vas-
culares truncais, deposição desregulada de tecido adiposo, bem como 
vários graus de escoliose (VAHIDNEZHAD; YOUSSEFIAN; UITTO, 
2016). Além disso, os sintomas dessa patologia podem ser confundidos 
com os de outros distúrbios, tais como a síndrome de Parkes-Weber 
(SPW) e a síndrome de Proteus (THEN et al., 2018).

 No artigo original de Schoch (2019), verificou-se que 64% (264 de 
410) dos pacientes com KTS precisaram de avaliação ortopédica. Des-
ses 64% pacientes, 84% apresentaram discrepância no comprimento dos 
membros. Outras alterações comuns incluíram: deformidades angulares 
(10%), escoliose (9%), osteopenia / osteoporose (7%), fraturas patológicas 
(6%), contratura articular (5%), doença articular degenerativa (4%) e dor nos 
membros / articulações (4%). O paciente aqui descrito, apesar de apresen-
tar discrepância no comprimento dos membros, não faz acompanhamento 
com médico ortopedista, apesar de ter passado por avaliação ortopédica.

 Raramente a síndrome de Klippel-Trenaunay apresentará en-
volvimento visceral. As malformações venosas do trato gastrintestinal 
(TGI) em específico é uma manifestação extremamente rara de SKT 
e, quando presente, pode resultar em sangramento com alto risco de 
vida. Uma vez diagnosticado, a SKT gastrointestinal deve ser tratada de 
forma conservadora. Já os casos mais graves devem ser tratados com 
ressecção cirúrgica ou embolização (THEN et al., 2018). Desse modo, 
ao apresentar Retite Crônica, mesmo que leve, tem-se nesse cado um 
quadro que demanda atenção especial.
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Considerações Finais

 Conclui-se, assim, que a síndrome de Klippel-Trenaunay é caracte-
rizada por mutações de ganho de função no gene PIK3CA, de incidência 
esporádica. Seu diagnostico é essencialmente clínico baseado na presen-
ça de dois dos três sinais da clássica tríade que compõe a patologia. Logo, 
é de extrema importância conhecer o quadro clínico da síndrome, compos-
to pela tríade - malformação capilar cutânea (manchas e varicosidades do 
vinho do Porto), hipertrofia assimétrica de ossos e tecidos moles e malfor-
mação venosa – e outros sinais como distúrbios neurológicos (convulsões). 
Ademais, há o atraso no desenvolvimento e anormalidades digitais. 

 No entanto, deve-se tomar cuidado quanto aos possíveis diag-
nóstico diferenciais, visto que há diversas síndromes com sobreposição 
de características do crescimento excessivo de tecidos, incluindo anor-
malidades vasculares, anomalias cutâneas e subcutâneas e ósseas. 
Dentre elas verifica-se a Síndrome de Cloves, Síndrome de Parkes-We-
ber (SPW) e a Síndrome de Proteus.

 À vista disso, esse relato traz a importância da necessidade de 
que haja um diagnóstico precoce e certeiro. Desse modo, é possível 
tratar de forma conservadora os sintomas e corrigir as possíveis 
consequências de lesões graves, o que propicia ao paciente sindrômico 
uma maior qualidade de vida.
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RESUMO
Introdução: A COVID-19 causou um desbalanço entre a demanda e 
a disponibilidade de recursos médicos. Com o objetivo de minimizar 
as repercussões da pandemia sobre o sistema de saúde, houve uma 
rápida transição de visitas ambulatoriais para tele-encontros de medi-
cina. Entretanto, a adoção da telemedicina é dependente de diversos 
fatores e possui algumas limitações, e a relação médico-paciente foi 
consideravelmente prejudicada nesse processo. Nessa conjuntura, o 
uso da telemedicina na cardiologia se tornou uma realidade cada vez 
mais frequente, sendo de suma importância uma maior compreensão 
desse novo contexto atual, visando uma relação cada vez mais benéfica 
entre a telemedicina e a cardiologia. Objetivos: Apontar as principais 
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repercussões da pandemia no desenvolvimento da telemedicina, com 
ênfase na Cardiologia. Métodos: Foi conduzida uma revisão integrativa 
através de buscas realizadas tanto na base dados do PubMed quanto 
em fontes alternativas. A construção da estratégia de busca foi feita a 
partir de termos MeSH que descrevessem a telemedicina, a COVID-19 
e a cardiologia. Foram obtidas, como resultado, 204 publicações, das 
quais, aplicados os critérios de elegibilidade, 21 foram incluídas nes-
ta revisão. Revisão de Literatura: A definição da telemedicina prevê 
o uso de tecnologias de informação e comunicação na medicina para 
oferecer serviços de saúde à distância. Nesse contexto, fez-se conve-
niente a ampliação na adoção da, já existente, telemedicina na assis-
tência médica. Tal ferramenta trouxe vantagens tanto para o paciente 
quanto para o profissional de saúde em relação a mobilidade e melhor 
aproveitamento do tempo, contudo são inegáveis os desafios que essa 
alternativa representa, especialmente quanto à relação médico-paciente 
e às exigências estruturais que o método prevê. Contudo, apesar dos 
entraves existentes, a cardiologia vem se beneficiando dos avanços tec-
nológicos dos dispositivos de monitoramento. Conclusão: No contexto 
pandêmico, a redução da interação física médico-paciente foi uma con-
sequência inevitável em que a adoção da telemedicina cresceu expo-
nencialmente. Contudo, sua implementação exige ajustes estruturais e 
regulatórios, a partir dos quais a telemedicina pode se tornar ferramenta 
essencial na prática médica, inclusive para o período pós-pandemia. 
Palavras-chave: telemedicina; telessaúde; COVID-19.

Introdução

Em dezembro de 2019, foi identificado em Wuhan, na China, o 
vírus SARS-CoV-2, responsável por causar a COVID-19 (PATERSON et 
al., 2020). Com isso, médicos, que exerciam a promoção da saúde de 
forma presencial, foram forçados a encontrar maneiras alternativas de 
continuar a cuidar, sem deixar de aderir às novas restrições. Além disso, 
a COVID-19 causou um desbalanço entre demanda e disponibilidade de 
recursos médicos, somado ao aumento no risco de exposição ocupacio-
nal (BOKOLO, 2021). A fim de minimizar a interrupção de serviços de 
saúde cruciais, uma rápida transição de visitas ambulatoriais para tele-
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-encontros foi implementada por muitos médicos, acadêmicos e centros 
de saúde em todo o mundo (LIENECK; WEAVER; MARYON, 2021).

A telemedicina é definida pelo Telehealth Resource Center como 
um conjunto de meios para otimizar a prestação de cuidados em saúde, 
saúde pública e educação em saúde, utilizando tecnologias de comuni-
cação (PATERSON et al., 2020). O uso da telemedicina não é novo na 
saúde, cerca de 75% dos hospitais nos EUA já utilizavam essa ferra-
menta antes da pandemia, porém a maioria dos pacientes ainda rece-
bia seus cuidados presencialmente (AMERICAN HOSPITAL ASSOCIA-
TION (AHA), 2019). Com a COVID-19, o distanciamento social tornou-se 
realidade e, assim, foi necessário buscar um novo modus operandi para 
reduzir a propagação do vírus, ratificando a importância da telemedicina 
na promoção da saúde (LIENECK; WEAVER; MARYON, 2021).

Entretanto, a adoção da telemedicina é dependente de diversos 
fatores e possui algumas limitações. Nesse contexto, vale ressaltar que 
a relação médico-paciente é, de certa forma, prejudicada, já que a falta 
da presença física, do toque e da interação interferem na construção 
dessa relação (TEWKSBURY et al., 2021). Além disso, a avaliação mé-
dica é prejudicada no que tange a inviabilidade do exame físico (DOR-
SEY; OKUN; BLOEM, 2020). 

Na esfera organizacional, há o desafio com o treinamento inade-
quado dos profissionais da saúde, a integração com as plataformas e a 
disponibilidade de financiamento. Já na esfera tecnológica, esse aten-
dimento depende do acesso seguro e da privacidade de dados, de uma 
infraestrutura de informática e da disponibilidade de conexão à internet. 
Há também o impacto dos fatores socioeconômicos, como os planos 
de saúde e políticas de reembolso, precariedade na regulação, além da 
disposição tanto dos médicos quanto dos pacientes (DE VARGE MAL-
DONADO; MARQUES; CRUZ, 2016).

No que tange a cardiologia, o uso da telemedicina era limitado 
antes da pandemia. Com o advento da quarentena, muitos profissionais 
recorreram à telemedicina para realizar o acompanhamento de seus 
pacientes. Nesse sentido, o monitoramento remoto de sinais vitais e 
transmissões de ritmo cardíaco a partir de dispositivos móveis já eram 
uma realidade, mas foram necessários avanços da infraestrutura. Sen-
do assim, entende-se a relevância da telemedicina nesse contexto, e 
é de suma importância conhecer melhor essa realidade da cardiologia 
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idealizando um futuro em que essa relação com a telemedicina possa 
ser cada vez mais benéfica para a especialidade (PATEL et al., 2021).

Objetivos

 O presente estudo procura apontar as principais repercussões 
da pandemia por COVID-19 na prática médica, especialmente na es-
pecialidade de Cardiologia, com ênfase no impacto sobre o desenvol-
vimento da telemedicina nesse cenário e os desafios desta no que diz 
respeito à humanização da relação médico-paciente. 

Metodologia

 Trata-se de uma revisão integrativa, cujo levantamento biblio-
gráfico foi realizado através de pesquisa nas bases de dados virtuais 
PUBMED no mês de setembro de 2021. Buscas complementares foram 
conduzidas em websites de Organizações Não Governamentais (ONGs) 
e instituições correlatas e suas bases de dados. Mecanismos de bus-
ca incluíram adicionalmente Google® e outras ferramentas online. Na 
construção da busca, com termos MeSH,  foi obtida a seguinte estra-
tégia:  (“Telemedicine”[Mesh] OR “Mobile Health” OR “Health, Mobile” 
OR “Telehealth” OR “eHealth”)  AND (“COVID-19”[Mesh] OR “COVID-19 
Virus Disease” OR “COVID-19 Virus Infection” OR “Infection, COVID-19 
Virus” OR “Coronavirus Disease 19” OR “2019 Novel Coronavirus Di-
sease” OR “SARS Coronavirus 2 Infection” OR “SARS-CoV-2 Infection” 
OR “Infection, SARS-CoV-2” OR “COVID-19 Pandemic”) AND (“Cardio-
logy”[Mesh] OR “Vascular Medicine” OR “Medicine, Vascular” OR “An-
giology” OR “Cardiovascular Disease Specialty” OR “Disease Specialty, 
Cardiovascular” OR “Specialty, Cardiovascular Disease”). 

Para seleção dos artigos, definiu-se como critérios de inclusão 
diretrizes, revisões narrativas, meta-análises e revisões sistemáticas, 
nos idiomas inglês e português que abordassem o uso da telemedicina 
durante a pandemia de COVID-19, tanto na clínica geral quanto na car-
diológica, e seu impacto sobre a relação médico-paciente.

Foi realizada a busca nas bases de dados utilizando a estratégia 
previamente definida. Assim, 204 títulos (incluindo duplicatas) foram lo-
calizados, sendo 52 deles selecionados pelo título para a leitura na ínte-
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gra. Aplicados os critérios de inclusão, 21 estudos foram selecionados e 
incluídos nesta revisão

Desenvolvimento

Revisão da literatura

1. Definições e o Contexto da Pandemia de Covid-19

A telemedicina foi definida pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como a “prestação de serviços de saúde, onde a distância é um 
fator crítico, por todos os profissionais de saúde usando tecnologias de 
informação e comunicação para a troca de informações válidas para 
diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças e lesões, pesquisa e 
avaliação, e para a educação continuada de prestadores de cuidados de 
saúde” (WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 2010). Assim, sua 
definição prevê o uso de tecnologias de informação e comunicação na 
medicina para oferecer serviços de saúde à distância, sem a necessida-
de de contato direto com o paciente (SHAH; AMANN; KARLITZ, 2020). 
Isso inclui diagnosticar, tratar ou monitorar a evolução de pacientes, 
além de consultar outros profissionais de saúde quanto ao diagnóstico 
ou tratamento de determinado indivíduo (WIJESOORIYA et al., 2020). 

Após a identificação do primeiro caso de COVID-19, em questão 
de semanas, os casos de infecção se espalharam por todos os conti-
nentes, sobrecarregando os sistemas de saúde em todos os seus ní-
veis: rastreio, teste, manejo e contenção da doença. A instituição de 
medidas de distanciamento e/ou isolamento social era imprescindível na 
tentativa de frear a propagação do vírus, uma vez que protegia contra a 
infecção aqueles com maior risco de quadros graves (reduzindo o pico 
de necessidade por assistência médica presencial em hospitais e UTIs) 
(CAETANO et al., 2020). Além disso, não enviar pacientes febris ou com 
tosse a um hospital evitaria a sobrecarga do sistema de saúde ao evitar 
que indivíduos não infectados fossem colocados em risco (CAETANO et 
al., 2020; CRANE et al., 2020; REISS et al., 2020).

No Brasil, o primeiro caso reportado de COVID-19 ocorreu em 
São Paulo, no dia 26 de fevereiro. Em 17 dias, o país alcançou 100 ca-
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sos confirmados e 7 dias depois chegou à marca de 1.000 casos. Havia 
escassez de testes e máscaras, necessidade de diagnosticar, submeter 
pacientes a quarentena e estabelecer medidas de distanciamento social 
(CAETANO et al., 2020). 

 Diante desse cenário, temia-se que, além de não conseguir ab-
sorver os pacientes com COVID-19, os demais doentes fossem negli-
genciados pela sobrecarga do sistema de saúde e pelo medo de buscar 
ajuda médica e se contaminar. Foi nesse contexto que houve um au-
mento do uso da telemedicina como alternativa e recurso fundamental 
para atender a necessidade de pacientes (CAETANO et al., 2020). 

 O início da telemedicina no Brasil, no entanto, deu-se muitos 
anos antes da COVID-19, em 1990, com o Disque Saúde, linha telefôni-
ca com intuito apenas informativo. Com os anos, expandiu-se o serviço 
para marcações de consulta e foram implementadas linhas específicas 
no SUS. Entretanto, com a pandemia, serviços de telessaúde cresce-
ram como nunca como parte de um plano de contingência. Em março de 
2020, o Ministro da Saúde autorizou o uso excepcional de telemedicina 
para consultas, monitoramento do paciente e até diagnóstico no setor 
público e privado (CAETANO et al., 2020). 

 Nos Estados Unidos, a pandemia também impulsionou de for-
ma rápida a maior implementação de telemedicina. Foram identificados 
diversos fatores variáveis nessa instalação, tanto facilitadores, quanto 
barreiras. Como facilitadores, foram observados: engajamento dos pa-
cientes, maior fluxo de trabalho e organização operacional, paridade de 
reembolso. Como barreiras, foram identificadas: limitações dos pacien-
tes (incluindo fatores demográficos, socioeconômicos, apoio familiar, 
entre outros), carência de “guidelines”, falta de treinamento tecnológico 
e considerações financeiras (LIENECK; WEAVER; MARYON, 2021). 

 Antes da pandemia, a telemedicina nos Estados Unidos era 
reservada predominantemente a quem vivia em áreas rurais, com difi-
culdade de acesso a consultórios e hospitais. No entanto, com a nova 
emergência sanitária, autoridades federais e estaduais, priorizando a 
política de distanciamento social, autorizaram o uso de serviços telemé-
dicos para todos. Com isso, tanto grandes organizações, como planos 
de saúde, quanto consultórios médicos independentes aderiram às con-
sultas online. Isso permitiu o diagnóstico de COVID-19 e acompanha-
mento à distância (BROTMAN; KOTLOFF, 2021).
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2. As vantagens da Telemedicina na Assistência Médica

Em vista desse cenário, a utilização da telemedicina soa ideal, 
uma vez que tem por vantagem justamente a ausência do contato fí-
sico, sendo considerada um recurso fundamental ao contexto citado 
(CAETANO et al., 2020; REISS et al., 2020). A utilização da telemedi-
cina permitiu, ainda, o atendimento a pacientes portadores de doenças 
e comorbidades crônicas preexistentes que, ainda que não infectados, 
por representarem grupos de risco, apresentando maior vulnerabilidade 
diante de uma possível infecção, tinham por orientação evitar o convívio 
social (CAETANO et al., 2020; REISS et al., 2020). Dessa forma tal fer-
ramenta tornou-se um componente de importância durante a pandemia 
e potencializou a abrangência dos serviços de saúde, multiplicando a 
capacidade do sistema para enfrentar a COVID-19 (GARCIA; GARCIA, 
2020).

A telemedicina trouxe vantagens tanto para o paciente quanto 
para o profissional de saúde em relação a mobilidade e melhor aprovei-
tamento do tempo (WIJESOORIYA et al., 2020). Estudos demonstraram 
que uma consulta de rotina, com duração de 30 minutos, para o paciente 
com Doença de Parkinson, gera um gasto de mais de quatro horas para 
pacientes e cuidadores (DORSEY et al., 2013). 

A escolha da plataforma a ser utilizada na telemedicina é de 
importância e deve visar, principalmente, a segurança do atendimento 
à distância, garantindo a confidencialidade na troca das informações. 
Essa decisão vai depender das necessidades específicas do profissio-
nal de saúde e do paciente, assim como da legislação local (BOKOLO, 
2021; SHAH; AMANN; KARLITZ, 2020). Entre pacientes e médicos que 
fizeram uso da telemedicina durante a pandemia, as consultas por vídeo 
foram preferíveis em comparação às por telefone, uma vez que permiti-
ram uma melhor interação e coleta de dados. Em 75% dos casos, a con-
sulta médica virtual foi capaz de resolver as preocupações do paciente 
(CRANE et al., 2020).

É importante ressaltar que a adoção da telemedicina requer sof-
twares específicos, e para tanto o investimento nas plataformas desse 
nicho. Ainda nessa perspectiva que os profissionais de saúde tenham 
sessões de treinamento com supervisão apropriada e revisão regular da 
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prática. O treinamento irá garantir a comunicação e triagem adequadas, 
e maior satisfação do paciente (BOKOLO, 2021).  Todavia, a incorpora-
ção de plataformas virtuais pode ser um desafio para alguns cidadãos, 
sobretudo nas áreas rurais, pois precisarão aperfeiçoar ou até aprender 
a lidar com as tecnologias digitais (KRONENFELD; PENEDO, 2021).

3. Limitações ao Uso da Telemedicina

Apesar das vantagens acima descritas, a nova maneira de pra-
ticar medicina levanta uma série de questões éticas. Existem riscos 
significativos de privacidade e segurança em sistemas de telessaúde 
que podem afetar adversamente o nível de confiança e disposição dos 
pacientes e médicos para usar o sistema. Esses riscos envolvem a falta 
de controle sobre a coleta, uso e compartilhamento de dados. Um exem-
plo desses riscos é a capacidade que sensores domésticos, projetados 
para detectar quedas, têm de transmitir informações que os pacientes 
preferiram manter na esfera privada, tais como seus deslocamentos e 
hábitos pessoais de vida cotidiana (DORSEY; OKUN; BLOEM, 2020). 

 Além da privacidade, o exame físico, elemento básico da ava-
liação médica, foi significativamente prejudicado (TEWKSBURY et al., 
2021). Nesse contexto, o auxílio de outra pessoa ao lado do paciente 
que possa realizar alguns testes semiológicos pode ser ocasionalmente 
útil. Quando é possível realizar os exames dessa forma, os resultados 
serão assistidos pelo médico ou relatados pelo auxiliar. Contudo, isso 
nem sempre é viável e pode comprometer a qualidade final da assistên-
cia (DORSEY; OKUN; BLOEM, 2020). 

Cabe ainda ressaltar que a modalidade em questão é totalmente 
dependente de aparatos como computadores, tablets ou celulares, e de 
uma infraestrutura que garanta o acesso estável à internet. Assim, seu 
uso bem-sucedido depende de ações que garantam a inclusão digital da 
população interessada (DORSEY; OKUN; BLOEM, 2020).

No Brasil, país de forte desigualdade social, muitos pacientes 
não possuem os meios necessários para o acesso à rede. Com isso, há 
o risco de termos a telemedicina como uma ferramenta elitizada, que mi-
nimiza as dificuldades de acesso aos serviços de saúde dos segmentos 
sociais mais abastados e pouco (ou nada) beneficia justamente as po-
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pulações mais vulneráveis – o que contraria o princípio básico de equi-
dade de acesso preconizado pelo SUS.  O estudo conduzido por (KRO-
NENFELD; PENEDO, 2021) levanta a possibilidade desses pacientes 
utilizarem lugares públicos com acesso à computadores e internet para 
que sejam assim atendidos, o que constitui uma solução parcial: embora 
garanta acesso, questões relacionadas à necessidade de deslocamento 
e à privacidade seguem não sendo contempladas.

Podemos definir vulnerabilidade como uma limitação física, psi-
cológica ou social (ANNASWAMY; VERDUZCO-GUTIERREZ; FRIE-
DEN, 2020). Essa definição inclui pessoas que tenham idade avançada, 
baixo poder aquisitivo, comorbidades como obesidade, diabetes e doen-
ças cardiovasculares, restrições de mobilidade, residência em áreas 
remotas ou limitações cognitivas. Essas disparidades influenciam dire-
tamente no acesso à saúde e, portanto, implicam piores prognósticos 
(ANNASWAMY; VERDUZCO-GUTIERREZ; FRIEDEN, 2020).

O atendimento às demandas dessas populações pela telemedi-
cina requer não apenas o acesso aos meios de comunicação pertinen-
tes, mas também a implementação de medidas que permitam o seu 
uso bem-sucedido. Problemas de interface do usuário, como leitor de 
tela, linguagem de sinais, legendas, ampliação, cor e contraste também 
precisam ser resolvidos. Dispositivos que medem a pressão arterial e 
outros sinais vitais (os bioperiféricos), que precisam ser personalizados 
para uso em pessoas com deficiência, precisam ser implementados 
para melhor avaliar remotamente os pacientes (ANNASWAMY; VER-
DUZCO-GUTIERREZ; FRIEDEN, 2020). 

Finalmente, cabe salientar que a prática da medicina por meios 
virtuais pode comprometer o estabelecimento pleno da boa relação en-
tre médico e paciente. Ao buscar atendimento, o paciente procura a me-
lhora ou até mesmo a cura daquilo que lhe aflige. Contudo, o tratamento 
de uma condição clínica não se resume à prescrição de medicamentos. 
Fatores subjetivos proporcionados pela interação presencial de duas 
pessoas como, por exemplo, o acolhimento promovido por uma troca 
de olhares, são protagonistas no estabelecimento da cordialidade entre 
paciente e médico (DA LUZ, 2019).
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4. Telemedicina e Cardiologia

Em meio à pandemia ja ́ supracitada, a telemedicina forneceu 
uma alternativa para gerenciar pacientes com doenças cardiovascula-
res, incluindo consulta online, por vídeo, com prescrições de medica-
mentos pela internet, diagnósticos pre-́hospitalares, acompanhamento 
pós-alta e monitoramento do paciente. Além disso, a eletrofisiologia me-
rece destaque pois foi uma subespecialidade na qual a telessaúde apri-
morou a prestação de cuidados. Dispositivos móveis, como telemetria 
cardíaca ambulatorial móvel (MCT), foram usados como uma aborda-
gem adjuvante para apoiar o atendimento quando os hospitais tiveram 
suas capacidades de telemetria excedidas ou quando o monitoramento 
convencional de telemetria não era viável (PATEL et al., 2021). 

Outro ponto importante foi o uso da telemedicina como caminho 
alternativo para fornecer educação médica para pacientes nos casos 
de infarto com supradesnivelamento do segmento ST a fim de evitar a 
mortalidade. Estudos revelam que essa tecnologia é capaz de instruir a 
população, propiciando uma procura mais rápida por atendimento mé-
dico em casos onde há indicação de angioplastia coronária primária. A 
possibilidade do monitoramento remoto de pacientes é outro aspecto 
promissor, incluindo aplicativos para smartphones, sistemas de posicio-
namento global (GPS) e tecnologia Bluetooth (NAN et al., 2021). 

Um exemplo desses benefícios foi, em agosto de 2019, o lan-
çamento do aplicativo gratuito para smartphone Tiantanzhixin®, desen-
volvido pelo departamento cardiovascular e doença macrovascular do 
Hospital Tiantan de Pequim. Ele fornece uma comunicação bidirecional 
entre pacientes registrados, seus familiares e médicos em tempo real, 
o que ajuda a reduzir o estresse psicológico. A comparação entre en-
fermos com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do 
segmento ST mostrou que o subgrupo que usou o aplicativo teve maior 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo e menor diâmetro diastólico, 
indicando um desfecho mais favorável (NAN et al., 2021).  

Ademais, o uso dessa plataforma aumentou a satisfação dos pa-
cientes durante a hospitalização, permitiu a esses realizar remotamente 
os programas de reabilitação cardiovascular e otimizar as terapias mé-
dicas através de chats online e de vídeo (NAN et al., 2021).  
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 Outras ferramentas demonstraram ser eficazes na gestão de pa-
cientes com doenças cardiovasculares. Autores mostraram que a trans-
ferência de imagens da eletrocardiografia (ECG) pré-hospitalar usando 
o aplicativo WeChat® (um aplicativo de mídia social popular na China) 
resultou em maiores taxas de reperfusão precoce de pacientes com in-
farto do miocárdio com supradesnivelamento de ST que foram transfe-
ridos do centro de intervenção coronária não percutânea. Outro recurso 
importante na telemedicina foi o sistema automatizado “Fast Healthcare 
Interoperability Resources” (FHIR), que teve como base um sistema de 
alerta um ECG móvel com 12 derivações. Essa tecnologia foi implemen-
tada com sucesso no departamento de emergência, especialmente para 
enfermos mais idosos. A ferramenta da telemedicina exibiu considerável 
promessa na redução das taxas de readmissão em 30 dias para pacien-
tes pós-IAM (NAN et al., 2021).

Sob outra perspectiva, uma meta-análise revelou que a teleme-
dicina facilitou o controle da pressão arterial e pode ser uma alternati-
va promissora no controle da hipertensão. Esse novo recurso também 
pode auxiliar no gerenciamento de pacientes com insuficiência cardíaca 
e sua eficácia em pacientes com arritmias também foi comprovada em 
vários estudos (FREDERIX et al., 2019; GUO et al., 2019; KOEHLER et 
al., 2018).

Além dessa plataforma, o “The Apple Heart Study” é um estudo 
em grande escala baseado em um aplicativo que foi desenvolvido para 
identificar arritmias cardíacas usando um smartwatch - relógio integrado 
ao celular capaz de utilizar aplicativos e realizar ligações, funcionando 
como um “celular de pulso”-. Esse app pode identificar irregularidade e 
variabilidade de pulso, o que pode refletir em uma fibrilação atrial até en-
tão desconhecida (NAN et al., 2021). Assim, apesar dos entraves exis-
tentes na telemedicina, a cardiologia vem se beneficiando dos avanços 
tecnológicos dos dispositivos de monitoramento. Apesar de recentes, 
os estudos mostraram um potencial impacto desses novos meios na 
detecção precoce das condições de risco de vida, redução dos custos 
de cuidados de saúde e diminuição de hospitalizações desnecessárias 
(PATEL et al., 2021).
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Considerações Finais

Em resposta ao contexto pandêmico atual, a redução da inte-
ração física do médico com o paciente foi uma consequência inevitá-
vel. Dessa forma, a adoção da telemedicina cresceu exponencialmente 
como ferramenta para alcançar os pacientes, respeitando os protocolos 
da OMS de isolamento e distanciamento social (BOKOLO, 2021). Po-
rém, sua implementação exige uma infraestrutura tecnológica, ajustes 
do fluxo do trabalho clínico, além de treinamento dos profissionais da 
saúde e conhecimento do paciente para que o atendimento remoto con-
siga ser realizado de maneira ideal (KRONENFELD; PENEDO, 2021).

Características vantajosas dessa modalidade, como a minimiza-
ção da disseminação de doenças infecciosas, sugerem que a telemedi-
cina deverá permanecer em franca utilização, principalmente em casos 
de pacientes que apresentam algumas vulnerabilidades para o acesso 
à saúde. Contudo, a relação médico-paciente, a privacidade do consul-
tado, e a acurácia dos exames físicos constituem desafios a serem ven-
cidos por essa nova via de prática médica (DORSEY; OKUN; BLOEM, 
2020; TEWKSBURY et al., 2021). 

 A partir do levantamento realizado para a elaboração do presen-
te capítulo, foi possível perceber que a área da cardiologia foi alvo de 
grandes investimentos em telemedicina sendo significativamente bene-
ficiada. Esse contexto impulsionou o desenvolvimento e aprimoramento 
de diversas plataformas e ferramentas que trouxeram e trazem benefí-
cios tanto para pacientes quanto para os profissionais do ramo. Cabe 
ressaltar o caráter duradouro das inovações que ganharam espaço no 
cenário pandêmico. (PATEL et al., 2021).

Em termos jurídicos, a autorização para as atividades da tele-
medicina em território nacional aconteceu no contexto da COVID-19, 
sendo válida somente enquanto durar a pandemia. O êxito na sua utili-
zação, porém, expressa a necessidade de regulamentação da telemedi-
cina pós-COVID-19 (GARCIA; GARCIA, 2020). Fica claro que, em suas 
múltiplas e diversificadas aplicações na promoção à saúde, assistência 
e educação, a telemedicina pode ser uma ferramenta de grande poten-
cial não só para o enfrentamento da pandemia (CAETANO et al., 2020; 
CRANE et al., 2020; REISS et al., 2020)
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RESUMO
Introdução: A interdisciplinaridade é caracterizada como trocas entre 
especialistas e a integração das disciplinas, transferindo conhecimen-
tos acerca de instrumentos, técnicas, abordagens e metodologias entre 
elas. Admite-se que uma equipe interdisciplinar, diante de todos os seus 
propósitos, seja a melhor escolha para o entendimento e tratamento de 
várias doenças, como o câncer, onde será possível atender os pacientes 
em sua integralidade, compreendendo suas funções físicas, emocionais, 
sociais e espirituais. Objetivo: avaliar a importância do trabalho interdis-
ciplinar no tratamento de pacientes oncológicos, já que é uma doença de 
grande ocorrência na população, a qual poderá ocorrer em qualquer ida-
de. Metodologia: trata-se de uma revisão de literatura, buscando artigos 
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publicados entre os anos 1991 a 2021 com base no Google Acadêmico, 
PubMed e SciELO, utilizando os descritores: equipe interdisciplinar de 
saúde, oncologia, psico-oncologia, relação médico-paciente. Revisão de 
Literatura: Sabe-se que pacientes oncológicos, assim como seus fami-
liares e responsáveis, a partir da descoberta da doença, seguindo o curso 
de todo o tratamento, necessitam de redes de apoio, as quais farão com 
que o percurso seja realizado de forma branda, diminuindo o desenvolvi-
mento de demais problemas. Fundamentado nessa ideia, tem-se a atua-
ção da equipe interdisciplinar, que é constituída por diversos profissionais, 
incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas, os quais irão 
executar suas funções a favor tanto dos pacientes, quanto de outros indi-
víduos envolvidos. Uma boa relação médico-paciente possibilita melhores 
resultados terapêuticos e quando os pacientes foram questionados sobre 
as qualidades essenciais para um profissional médico, a maioria destacou 
o diálogo, a empatia e a polidez, cabendo ao médico o compartilhamento 
solidário na caminhada da assistência e do cuidado humano. Os enfer-
meiros são responsáveis pelo cuidado integral dos pacientes, realizan-
do um trabalho primordial e extremamente necessário, que vai desde os 
cuidados na higiene, até a administração de medicações, isso faz com 
que sejam criadas estratégias para uma abordagem individualizada, de 
acordo com as principais necessidades do mesmo. O acompanhamento 
psicológico do paciente pode favorecer, fora os sintomas de depressão, 
a aceitação do diagnóstico de câncer, junto a seu tratamento e alívio dos 
efeitos colaterais. Essa ajuda pode ir além do paciente, estendendo aos 
familiares e pessoas próximas, a fim de tratar a tensão emocional gerada. 
Tratamentos antineoplásicos deixam o organismo propício para o desen-
volvimento de alterações nutricionais, com isso o trabalho do nutricionista 
tem como objetivo oferecer condições para que os pacientes oncológicos 
possam manter as funções homeostáticas e vitais. Conclusão: é de suma 
importância investir na formação acadêmica centrada na humanização, 
estímulo no trabalho em equipe, independentemente da ocupação. Com 
essas ações será possível melhores resultados nos tratamentos e uma 
caminhada mais leve para o paciente, já que é uma doença que causa 
tantos medos e incertezas.
Palavras-Chave: Equipe interdisciplinar de saúde; Oncologia; Psico-on-
cologia; Relação médico-paciente.
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Introdução

 A interdisciplinaridade é caracterizada como trocas entre es-
pecialistas e a integração das disciplinas, transferindo conhecimentos 
acerca de instrumentos, técnicas, abordagens e metodologias entre 
elas. Além disso, há mutualidade, reciprocidade, desenvolvimento da 
sensibilidade, capacidade de adaptação e confiança entre os profissio-
nais. Com isso, o estabelecimento de relações menos verticais e com-
binações de elementos serão formados com um único intuito, buscar a 
resolução para um problema concreto (VILELA; MENDES, 2003). 

 A saúde de forma integral não distingue saúde física, mental e 
social, portanto, faz-se necessário entendê-la na pluralidade das dis-
ciplinas (VILELA; MENDES, 2003). Dessa forma, admite-se que uma 
equipe interdisciplinar, diante de todos os seus propósitos, seja a melhor 
escolha para o entendimento e tratamento de várias doenças, como o 
câncer, onde será possível atender os pacientes em sua integralidade, 
compreendendo suas funções físicas, emocionais, sociais e espirituais.

 Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer consti-
tui um problema de saúde pública e está na quarta posição como princi-
pal causa de morte em todo o mundo (BRAY et al., 2018). 

 Devido a maior expectativa e estilo de vida nos países industria-
lizados, os riscos para o desenvolvimento do câncer têm aumentado, 
como é o caso do Brasil, em que a estimativa entre os anos 2020 e 2022 
é a ocorrência de 625 mil novos casos da doença. Por esse motivo se 
faz tão necessário a busca no desenvolvimento de práticas interdiscipli-
nares no cuidado e tratamento de pacientes acometidos (MATHERS et 
al., 2003).

 Após o diagnóstico, há o desenvolvimento de crises existenciais 
e emocionais, além disso, com o curso do tratamento, o qual é realiza-
do a partir da quimioterapia, radioterapia ou cirurgias, surgirão diversos 
efeitos colaterais, como dores constantes, perda ponderal, astenia, imu-
nossupressão, bem como questões estéticas, incluindo queda dos pelos 
e mutilações  (DUNCAN; SCHIMDT, 2014). 

 Nessa fase, é fundamental que médicos, enfermeiros, psicólo-
gos e nutricionistas juntem seus saberes em prol de uma melhor quali-
dade de vida ao paciente e a sua família.
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Objetivos

 O objetivo desse artigo é avaliar a importância do trabalho in-
terdisciplinar no tratamento de pacientes oncológicos, visto que é uma 
doença cada vez mais recorrente na sociedade, e que pode acometer 
todos os indivíduos, sem distinção de sexo, faixa etária ou condição so-
cioeconômica.

Metodologia

 Trata-se de uma revisão sistemática realizada por meio de pes-
quisas nas bases de dados Scielo, Pubmed e Medline, utilizando os des-
critores: equipe interdisciplinar de saúde, oncologia, psico-oncologia e 
relação médico-paciente- Na pesquisa foram incluídos artigos nos idio-
mas português e inglês, nos anos de 1991 a 2021, devido a importância 
da abordagem comparativa do tema no decorrer dos anos, comprovan-
do a sua notoriedade. 

 Os critérios para seleção se estabeleceram a partir da leitura do 
resumo ou do artigo completo, de informações que contribuíssem dire-
tamente para a discussão evidenciada no tratamento interdisciplinar em 
pacientes oncológicos.

Excluíram-se aqueles que não abordavam diretamente sobre o 
tema ou não apresentavam dados relevantes para a proposta deste es-
tudo. Após todos esses critérios filtraram-se 21 artigos condizentes com 
esta temática.

Desenvolvimento

Revisão de Literatura

 Sabe-se que pacientes oncológicos, assim como seus familiares 
e responsáveis, a partir da descoberta da doença, seguindo o curso de 
todo o tratamento, necessitam de redes de apoio, as quais farão com 
que o percurso seja realizado de forma branda, diminuindo o desen-
volvimento de demais problemas. Fundamentado nessa ideia, tem-se a 
atuação da equipe interdisciplinar, que é constituída por diversos profis-
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sionais, incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas, os 
quais irão executar suas funções a favor tanto dos pacientes, quanto de 
outros indivíduos envolvidos.

1. Medicina

 A relação médico-paciente é fundamental para escolher o me-
lhor plano terapêutico, não só para isso, mas é a partir de um bom vín-
culo que se descobrem doenças silenciosas, como em casos de câncer, 
visto que em grande parte das vezes não é o médico especialista em 
oncologia que dá o diagnóstico, e sim de uma dúvida e pesquisa do 
médico generalista, da família e comunidade ou de qualquer outra área, 
contanto que exista uma boa relação com o seu paciente (CAPRARA; 
RODRIGUES, 2004). 

 Por ser uma doença que causa medo e incertezas para o pa-
ciente e sua família, se faz importante que o médico saiba como fazer 
a abordagem, que infelizmente não é ensinada em sua vida acadêmica 
(BASTOS; PROENÇA, 2000) Pensando nisso, é fundamental que o mé-
dico trate o paciente de forma individualizada, mesmo que ele tenha feito 
outros diversos diagnósticos (BASTOS; ANDRADE; ANDRADE, 2017). 

 Segundo o Código de Ética Médica, art. 34, é vedado ao médico 
deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e 
objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe 
provocar danos, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu re-
presentante legal. E ainda, em seu art. 35, é vedado ao médico exagerar 
a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica, 
ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros pro-
cedimentos médicos.  

 Foram entrevistados 17 pacientes oncológicos em um hospital do 
Estado do Amazonas. Onze pessoas eram do sexo feminio e seis do sexo 
masculino. Quando questionados sobre qualidades essenciais para um 
profissional médico, cerca de 85,2 % destacaram o diálogo, a empatia e 
a polidez. Portanto, cabe ao médico o compartilhamento solidário na ca-
minhada da assistência e do cuidado humano. Foi verificado neste estudo 
também que quando o médico mantém uma boa relação com o paciente, 
obtém melhores resultados no tratamento (ANDRADE; ANDRADE, 2010). 
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 Em outro estudo realizado com vinte médicos que trabalham no 
Instituto do Câncer do Ceará, teve o objetivo de analisar os desafios e a 
vivência com pacientes oncológicos. Tal estudo reforça a importância do 
vínculo para conduzir a melhor terapêutica para o paciente, onde o mé-
dico deixa o seu autoritarismo de lado e coloca em prática a autonomia 
do paciente, mostrando as opções de tratamento que melhor encaixam 
no seu estilo de vida e nas suas expectativas. Isso implica na quebra da 
ideia que predominava há décadas atrás, de que o paciente não deveria 
ter conhecimento do seu diagnóstico, para que o seu sofrimento fosse 
amenizado (SILVA. et al., 2011). 

 A relação do médico não deve ser centrada somente no pacien-
te, mas também na família que vive todos os estágios do seu ente aco-
metido pela doença. A quimioterapia ou a radioterapia geralmente é um 
tratamento longo e exaustivo tanto para o paciente quanto para a família, 
principalmente porque tem maior disponibilidade em grandes centros, 
sendo necessário em grande parte das vezes o deslocamento (SORAT-
TO; SILVA, 2016).

2. Enfermagem

 A capacitação da equipe de enfermagem é de suma importân-
cia na área oncológica, pois os seus cuidados implicam diretamente na 
boa aceitação do diagnóstico e adesão ao tratamento, visto que haverá 
discussões com temas religiosos e pessoais, de forma que haja a trans-
missão de confiança entre paciente, família e profissional (PORTELA, et 
al., 2021).

 Além disso, os enfermeiros são responsáveis pelo cuidado inte-
gral dos pacientes, realizando um trabalho primordial e extremamente 
necessário, que vai desde os cuidados na higiene, até a administração 
de medicações, isso faz com que sejam criadas estratégias para uma 
abordagem individualizada, de acordo com as principais necessidades 
do mesmo. 

 Ademais, os profissionais da enfermagem são considerados 
fonte de apoio para a família, principalmente em momentos delicados, 
como o diagnóstico e o processo de morte (SILVA. et al, 2018).
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3. Psicologia

 Pacientes com câncer submetem-se a tratamentos que, na sua 
maioria, geram efeitos colaterais em todos os sistemas do corpo, como: 
imunossupressão, perda de peso considerável e dores no corpo. Sen-
do assim, esses indivíduos aumentam o risco de desenvolvimento de 
depressão durante ou após o tratamento, reduzindo ainda mais a qua-
lidade de vida do paciente. Com isso, é muito importante um apoio psi-
cológico durante o tratamento de doenças de risco, como o câncer, até 
mesmo junto à família, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 
e o alívio dos sintomas (COUPER; POLLARD; CLIFTON, 2013) princi-
palmente em adultos mais velhos, onde a taxa de suicídio é maior e o 
tratamento e adesão são menores quando comparado às outras idades. 
Apesar disso, quase 50% dos pacientes com câncer que possuem de-
pressão não passam por tratamento. 

 Embora seja um quadro importante, o diagnóstico da depres-
são em pacientes oncológicos é mais complicado, já que os sintomas 
da depressão estão relacionados com os sintomas do câncer e de seu 
tratamento, como falta de apetite, perda ponderal, fadiga, entre outros 
(SARACINO; NELSON, 2019).

 Além do mais, acredita-se no fato de que, o comportamento psí-
quico do paciente possa acarretar no desenvolvimento de câncer, afe-
tando a condição hormonal e imunológica, oferecendo um ambiente pro-
pício para o desenvolvimento de células tumorais (CARVALHO, 2002).

 Ademais, o acompanhamento psicológico do paciente pode fa-
vorecer, fora os sintomas de depressão, a aceitação do diagnóstico de 
câncer, junto a seu tratamento e alívio dos efeitos colaterais. Essa ajuda 
pode ir além do paciente, estendendo aos familiares e pessoas próxi-
mas, a fim de tratar a tensão emocional gerada.

 Atualmente, a psico-oncologia é a área responsável pelo 
tratamento e cuidado de pacientes oncológicos (CARVALHO, et al., 
2018). No Brasil, a entidade responsável por implementar e capacitar 
profissionais é a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, criada no 
ano de 1994.
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4. Nutrição

 Tratamentos antineoplásicos como a quimioterapia, a radiotera-
pia, a cirurgia e o transplante de medula óssea deixam o organismo pro-
pício para o desenvolvimento de alterações nutricionais (VIANA, et al, 
1994) Três estudos evidenciaram a importância do trabalho nutricional 
realizado com esses pacientes. O primeiro, realizado em São Paulo com 
145 crianças e adolescentes, demonstrou que 38% apresenta desnutri-
ção energético-proteica. Dessa forma, o trabalho do nutricionista tem 
como objetivo oferecer condições para que os pacientes oncológicos 
possam manter as funções homeostáticas e vitais (GARÓFOLO; ANCO-
NA; PETRILLI, 2000).

 O segundo, num estudo prospectivo The Veterans Affairs Total 
Parenteral Cooperative Study Group, foram acompanhados 192 pacien-
tes de onze hospitais com diferentes tipos de câncer, e essa supervisão 
demonstrou que pacientes com desnutrição mais grave tiveram menos 
complicações não-infecciosas com o uso da terapia de nutrição paren-
teral (BUZBY, et al., 1991).

 E o terceiro, em que pacientes com câncer gastrointestinal rece-
beram por dez dias a nutrição parenteral pré-operatória, apresentaram 
redução de 30% de complicações e mortalidade quando gravemente 
desnutridos (CHUNG, 2002).

Considerações Finais

 Visto as funções das profissões constituintes da equipe multipro-
fissional e a sua importância no tratamento dos pacientes oncológicos, 
confirma a necessidade de uma formação acadêmica centrada na hu-
manização e estímulo no trabalho em equipe, independentemente da 
ocupação. Isso resultará no estabelecimento da interdisciplinaridade, é 
fundamental para o desenvolvimento do vínculo, confiabilidade e conse-
quente sucesso no tratamento. 

 Foi visto o quão vulnerável é o paciente oncológico e por isso, o 
quanto é importante ser estudadas ações e medidas para tornar mais 
leve a sua caminhada, para ajudá-los a aceitar sua condição e as formas 
de tratamento que nem sempre serão agradáveis, pelo contrário, sendo 
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desgastante e exaustivo, porém necessário. Ademais, além de benefi-
ciar o paciente, esse suporte se estende também à família e amigos pró-
ximos, a fim de diminuir a pressão e sobrecarga refletidas nas pessoas 
inseridas nesse contexto, promovendo também uma maior confiança na 
equipe multiprofissional. E com a ajuda do trabalho interdisciplinar, que 
conta com a união de diferentes áreas como forma de agregar no trata-
mento de pessoas portadoras do câncer, os resultados tanto na doença 
em si, como nos problemas desencadeados por ela, serão amenizados 
e terão significativos resultados como foi mostrado em diferentes dados 
durante a revisão bibliográfica.

 Outro ponto a ser tratado é o quanto é positivo para o paciente 
conhecer suas possibilidades de tratamento que melhor encaixa no seu 
estilo de vida, isso mostra que o que foi ensinado durante a graduação 
está sendo colocado em prática, que é a relação médico-paciente. Mas 
ainda sim, há muito o que evoluir, já que são poucos os profissionais 
que exercem tal relação, confirmando a necessidade de instituições de 
ensino na área da saúde de frisar cada vez mais a importância desse 
ato/trabalho.
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