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Prevalência do gene HER2 em pacientes com câncer de mama em um 

serviço de oncologia de Volta Redonda  

Paulo Eugênio Monteiro Pessoa 1; Ian Xavier Paschoeto dos Santos1; Lia Marçal 
Meslin1 ; Lorrenna Jacob de Mendonça¹; Heloísa Magda Resende¹. 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
pauloeugeniopm@hotmaill.com 

RESUMO 

O câncer de mama é a neoplasia mais prevalente em mulheres no mundo. É uma 

doença crônica heterogênea que compreende entidades biológicas distintas, como 

influência de estrogênio, progesterona e receptor do fator de crescimento epidérmico 

humano 2 (HER2), com diferentes prognósticos e fatores oncogênicos. Dentre os 

quais, destacam-se seis principais subgrupos intrínsecos e quatro subtipos clínicos 

primários com relevância prognóstica e preditiva na prática clínica: luminal A-like e 

luminal B-like (HER2 negativos), HER2 positivo e triplo negativo. De acordo com dados 

do estudo epidemiológico prospectivo AMAZONA III, os grupos que super expressam 

HER2 representam cerca de 17% da população brasileira (estudo AMAZONA III). 

Todavia, não há dados acerca do percentual da expressão do HER2 por 

imunohistoquímica 1+, 2+ ou negativo por FISH na população brasileira. Portanto, o 

objetivo deste estudo é empreender pesquisa retrospectiva, com base em análise de 

prontuários médicos datados entre os anos de 2010 e 2020, em um serviço de 

oncologia da região Sul Fluminense, buscando documentar a prevalência de pacientes 

com baixa expressão do HER2 e correlacionar os achados com as taxas de sobrevida 

global na coorte supracitada. Para a análise de dados a fim de sistematizar as 

informações do prontuário, como sexo, idade do diagnóstico e intervalo de tempo 

entre o diagnóstico e falecimento. Observa-se um volume numericamente alto de 

pacientes portadores da mutação em discussão, demonstrando boa perspectiva para 

dar continuidade à pesquisa, tendo em vista os novos avanços terapêuticos 

direcionados ao gene HER2, o que implicaria em possível benefício no controle e 

remissão do subtipo de câncer de mama. A oncologia tem avançado na direção das 

terapias alvo específicas, com tratamentos mais individualizados e com efeitos 

adversos menos lesivos. Nesse sentido, conhecer a prevalência do gene HER2 é de 

mailto:pauloeugeniopm@hotmaill.com
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grande importância para contribuir para futuro direcionamento de pesquisas 

terapêuticas 

Palavras-chave: Oncologia; Cancer de mama; HER2  

 INTRODUÇÃO  

O câncer de mama é a neoplasia mais prevalente em mulheres no mundo. É 

uma doença crônica heterogênea que compreende entidades biológicas distintas, 

como influência de estrogênio, progesterona e receptor do fator de crescimento 

epidérmico humano 2 (HER2), com diferentes prognósticos e fatores oncogênicos. 

Dentre os quais, destacam-se seis principais subgrupos intrínsecos e quatro subtipos 

clínicos primários com relevância prognóstica e preditiva na prática clínica: luminal A-

like e luminal B-like (HER2 negativos), HER2 positivo e triplo negativo.  

O fator HER foi identificado no final da década de 1970, possibilitando o 

entendimento de sua influência na proliferação, migração, invasão e sobrevida de 

células tumorais por meio da cascata da tirosina cinase. (Carpenter G, 1978) 

Posteriormente, no estudo de Dennis Slamon (SLAMON, 1989), foi confirmada a 

possibilidade de utilizar tal gene como marcador prognóstico e alvo terapêutico.  

Atualmente, de acordo com o último guideline da American Society of Clinical 

Oncology (ASCO) de 2018, o tratamento padrão para pacientes com câncer de mama 

inicial ou metastático é o bloqueio do receptor HER2 associado a quimioterapia. No 

entanto, as taxas de recidiva dos tumores HER2 positivos permanecem altas e a forma 

metastática continua incurável. 

Devido a isso, uma nova classe de drogas HER2 foi aprovada para tratamento 

de doença metastática na falha de quimioterapia associada ao trastuzumabe, o 

conjugado droga-anticorpo, a qual conta com dois agentes aprovados. Tal categoria 

promove ação tóxica intracelular e atividade direcionada ao receptor HER2 em 

membrana. Com novos fármacos disponíveis, diversos estudos randomizados - como 

o KATHERINE, EMYLIA, NALA, SOPHIA e DESTINY - foram realizados para avaliação 

de diferentes esquemas na promoção de sobrevida aos pacientes em tratamento. O 

conjugado, denominado T-DM1, é formado pelo anticorpo e por um agente citotóxico 

anti microtúbulo - a emtansina, derivado de maitansina (DM1). Tal associação age no 
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meio intracelular com menor toxicidade frente ao agente isolado, tendo sido aprovado 

também para adjuvância no tratamento de doenças que não respondem ao duplo 

bloqueio anti-HER2 (artigo phase II Journal Clinical of Oncology; estudo EMYLIA; 

estudo KATHERINE).  

Essa sequência de estudos e a experimentação de diversos tratamentos 

beneficiam as pacientes com tipo molecular HER2 por imunohistoquímica 3+ ou 2+ 

com teste de hibridização in situ (FISH) positivo. Entretanto, com o advento do 

conjugado droga-anticorpo, há evidências de que pacientes com expressão baixa do 

HER2 (HER2 low) também possam se beneficiar desta classe de medicamentos. (SAN 

ANTONIO 2018).  

De forma semelhante, foi aprovado em 2020 pelo Food and Drug Administration 

(FDA), um novo conjugado droga anticorpo - o Trastuzumab  Deruxtecan - tendo como 

agente citotóxico um potente inibidor de Topoisomerase I,  com perfil farmacocinético 

mais favorável que o conjugado T-DM1, conforme demonstrado no estudo de fase II 

DESTINY. Tal afirmação se sustenta pela evidência de duração de resposta ao 

tratamento de 14,8 meses e sobrevida livre de progressão da doença de 16,4 meses 

entre as pacientes estudadas, achados que suplantam os resultados obtidos em 

estudos similares com outros regimes de tratamento, como o SOPHIA e o NALA. 

Entretanto, esses achados necessitam de reforço por estudos de fase III. 

De acordo com o ASCO 2018 e com as novas diretrizes do College of American 

Pathologists, o câncer de mama é considerado HER2 positivo quando houver 

evidência de superexpressão de HER2 em um ensaio de imuno histoquímica - 

pontuação 3+ - ou com amplificação do gene em um ensaio de hibridização in situ em 

pelo menos um tumor da amostra. No caso de uma pontuação de 2+ na 

imunohistoquímica, a hibridização in situ é necessária para definir o status do HER2, 

com revisão adicional concomitante das lâminas de imunohistoquímica em caso de 

resultados específicos da hibridização in situ (grupos 2, 3 e 4) para uma avaliação 

integrada.  

Por outro lado, com resultados da imunohistoquímica 0 e 1+, ou 

imunohistoquímica 2+ com um ensaio de hibridização in situ negativo, o câncer de 

mama é considerado HER2 negativo. No entanto, foi proposta uma nova potencial 
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nomenclatura para os casos com imuno-histoquímica 1+ ou 2+ com hibridização 

negativa, denominada câncer de mama HER2 low.  

Por fim, de acordo com dados do estudo epidemiológico prospectivo 

AMAZONA III, os grupos que super expressam HER2 representam cerca de 17% da 

população brasileira (estudo AMAZONA III). Todavia, não há dados acerca do 

percentual da expressão do HER2 por imunohistoquímica 1+, 2+ ou negativo por FISH 

na população brasileira. Portanto, o objetivo deste estudo é empreender pesquisa 

retrospectiva, com base em análise de prontuários médicos datados entre os anos de 

2010 e 2020, em um serviço de oncologia da região Sul Fluminense, buscando 

documentar a prevalência de pacientes com baixa expressão do HER2 e correlacionar 

os achados com as taxas de sobrevida global na coorte supracitada. 

Tendo em vista todo o contexto, objetiva-se comparar a taxa de sobrevida das 

pacientes com câncer de mama com diferentes comportamentos biológicos (HER2 

low, triplo positivo ou negativo) no Hospital HINJA - Volta Redonda. Ademais, 

identificaremos a sobrevida das pacientes portadoras de câncer de mama HER2 low 

em relação às outras expressões deste marcador. Por fim, comparar a taxa de 

sobrevida entre os subtipos HER2 low, HER2 triplo positivo e HER2 negativo. 

O artigo tem por justificativa a prevalência e características do tumor de mama 

com expressão de HER2 para o prognóstico e para a determinação do tratamento, 

especialmente com a aprovação de novas drogas para a terapia de tal subtipo de 

doença, junto a novos esquemas terapêuticos, é de grande importância a análise de 

sobrevida global e determinação do percentual de mulheres diagnosticadas com 

câncer de mama HER2 low, comparando com a literatura a taxa de sobrevida das 

pacientes com câncer de mama HER2 triplo positivo ou negativo. Dessa forma, os 

resultados de tal estudo podem contribuir com dados para a epidemiologia de tal 

neoplasia no Brasil. 

 METODOLOGIA 

O presente estudo será desenvolvido em etapas sucessivas e contínuas. 

Inicialmente, esta pesquisa fundamenta-se em um estudo descritivo e em revisão 

teórica de estudos e artigos referentes ao câncer de mama HER2 low, disponíveis nas 
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bases de dados Medline e Cochrane, datados a partir da identificação do marcador 

HER2 e da sintetização do primeiro anticorpo monoclonal para tratamento 

antineoplásico.  

Foram utilizados os descritores “breast cancer”, “genes HER2”, “anticorpos 

monoclonais” e “antineoplásicos imunológicos”. Dos documentos encontrados, foram 

selecionados aqueles que versavam sobre a aplicação original dos anticorpos 

monoclonais nos tumores com expressão de HER2, bem como os que estabeleciam 

marcos nos avanços da terapia antitumoral. Além disso, os grandes estudos acerca 

das diferentes abordagens ao câncer de mama foram revisados para documentar 

cronologicamente os avanços do tratamento. Foram rejeitados os artigos que não 

versavam sobre o alvo deste estudo. Por fim, foram incluídos para compor a 

fundamentação teórica,25 referências. 

Em seguida, justificado pela fundamentação teórica, objetiva-se revisar e 

analisar os prontuários médicos do serviço de oncologia do Hospital Jardim Amália 

(HINJA) - Volta Redonda, entre 2010 e 2020. Para a análise de dados, foi elaborada 

tabela, disponível em anexo, a fim de sistematizar as informações do prontuário, como 

sexo, idade do diagnóstico e intervalo de tempo entre o diagnóstico e falecimento. 

Não será possível estabelecer a mortalidade específica pelo câncer nem por todas as 

causas devido a perda de seguimento maior que dois anos. A sobrevida global foi 

estimada usando os métodos de Kaplan Meier. 

Por se tratar de um estudo retrospectivo e não envolvendo de maneira direta 

pesquisa com seres humanos ou animais, tendo como único fim a análise de dados e 

tratamento estatístico dos mesmos, se torna dispensável TCLE. Informações 

pessoais como nome, endereço e contato dos pacientes não serão divulgados em 

qualquer hipótese. Os dados serão mantidos em computador pessoal protegido por 

senha.  

À vista disso, as diretrizes propostas e as necessidades fundamentais para o 

início do projeto são descritas a seguir: 

Para avaliação dos critérios éticos, um protocolo será encaminhado ao Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro Universitário de Volta Redonda. 
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Critérios de inclusão: pacientes do sexo feminino, com idade igual ou superior 

a 18 anos, com as seguintes mutações documentadas: HER2 low, HER2 triplo positivo 

ou HER2 negativo. 

Critérios de exclusão: pacientes do sexo masculino, pacientes do sexo feminino 

com idade inferior a 18 anos ou pacientes do sexo feminino sem as mutações HER2 

low, HER2 triplo positivo ou HER2 negativo documentadas.  

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nas amostras coletadas das pacientes com câncer de mama até o dia 

20/09/2021, totalizando 84 análises, 20 pacientes possuíam expressão do gene HER2, 

mostrando uma prevalência parcial aproximada de 23%. Com cerca de 10% do total 

de prontuários analisados, há grande imprecisão dos resultados parciais devido a 

amostra pequena. No entanto, observa-se um volume numericamente alto de 

pacientes portadores da mutação em discussão, demonstrando boa perspectiva para 

dar continuidade à pesquisa, tendo em vista os novos avanços terapêuticos 

direcionados ao gene HER2, o que implicaria em possível benefício no controle e 

remissão do subtipo de câncer de mama. 

 CONCLUSÕES 

A oncologia tem avançado na direção das terapias alvo específicas, com 

tratamentos mais individualizados e com efeitos adversos menos lesivos. Nesse 

sentido, conhecer a prevalência do gene HER2 é de grande importância para contribuir 

para futuro direcionamento de pesquisas terapêuticas. O presente estudo não 

apresenta conflitos de interesse, não conta com financiamento externo e apresenta 

como principal limitação o fato de ter metodologia retrospectiva. 
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RESUMO 

Introdução: A alimentação complementar é indicada a partir dos seis meses de idade, 

idade em que a maturação funcional da criança é garantida. A introdução precoce de 

novos alimentos está diretamente associada à perda da proteção pelo aleitamento 

materno exclusivo, ocasionando potenciais prejuízos no desenvolvimento da criança. 

Objetivos: O estudo visa compreender e analisar a situação alimentar e a introdução 

de novos alimentos em Volta Redonda, Rio de Janeiro, além de colaborar para o 

aprimoramento dos programas municipais relacionados à saúde infantil. Método: 

Trata-se de um estudo transversal e de análise quantitativa por meio da aplicação de 

formulários, sob o número de CAAE 01767018.3.0000.5237, com seleção da amostra 

feita de forma aleatória simples com crianças de zero a nove anos acompanhadas em 

serviços públicos de saúde do município de Volta Redonda, totalizando 222 

formulários viáveis. Resultados: Aproximadamente 92 (42%) das crianças 

apresentaram a introdução de alimentos complementares de forma adequada e 128 

(58%) apresentaram essa prática precocemente. Ocorreu a análise da introdução de 

alimentos específicos, incluindo da fórmula infantil, do leite em pó, do leite de vaca 

integral, da farinha e de outros, todos com percentuais consideráveis de introdução 

precoce. Conclusão: Embora seja uma análise preliminar, percebe-se que a prática da 

introdução precoce da alimentação complementar é vivenciada por um percentual 

considerável de crianças brasileiras e da comunidade de Volta Redonda-RJ. Por se 

tratar de resultados parciais, é necessária uma amostra maior para comprovar a 

existência ou não dessa condição, que pode estar associada a um problema de saúde 

pública. 

Palavras-chave: alimentação infantil; amamentação; consumo de alimentos; 

comportamento alimentar; epidemiologia. 
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 INTRODUÇÃO 

A alimentação complementar constitui na introdução de novos alimentos além 

do leite materno, a qual deve-se iniciar a partir dos seis meses de idade do lactente, 

conforme indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP). Essa recomendação baseia-se no desenvolvimento 

neurológico, imunológico e digestivo do lactente, ao considerar os riscos possíveis da 

introdução de diferenciados alimentos antes de um amadurecimento funcional da 

criança, promovendo uma introdução gradual e organizada em etapas (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA. DEPARTAMENTO DE NUTROLOGIA, 2018; BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019). 

A introdução precoce de novos alimentos potencializa a perda protetiva da 

amamentação contra a diarreia, desidratação, manifestações alérgicas e infecções 

respiratórias e, consequentemente, aumenta a mortalidade infantil. A introdução 

inadequada ainda está associada a maior risco de desenvolvimento de obesidade e 

sobrepeso, de mellitus tipo 2 e de défice de desenvolvimento intelectual (PEREIRA; 

ALFENAS; ARAÚJO, 2014; BINNS; LEE; LOW, 2016; MOSCA; GIANNÌ, 2017; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA. DEPARTAMENTO DE NUTROLOGIA, 2018; GOMES; 

REBELO, 2019). 

A II Pesquisa de Prevalência do Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e 

no Distrito Federal, realizada em 2008 pelo Ministério da Saúde (MS), demostrou que 

a média brasileira de crianças com introdução alimentar de maneira precoce é de 59%, 

demonstrando que esse grupo não exerceu as recomendações de saúde relacionadas 

ao aleitamento exclusivo. Consequentemente, os dados obtidos indicam que apenas 

41% das crianças se apresentaram em aleitamento exclusivo até os seis meses de 

idade (BRASIL; DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS ESTRATÉGICAS, 

2009). 

Na região sudeste, a maioria dos municípios analisados na pesquisa mostrou 

uma média de aleitamento exclusivo inferior a nacional, situação semelhante no 

estado do Rio de Janeiro (RJ) em onze dos vinte municípios analisados. Na região do 

Médio Paraíba, o município de Volta Redonda-RJ apresentou média superior a 

nacional, com 45,97% das crianças em aleitamento exclusivo e 54,03% em introdução 
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alimentar precoce. (BRASIL; DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS 

ESTRATÉGICAS, 2009). 

A análise da situação alimentar em crianças avaliadas nos estabelecimentos 

de atenção primária, secundária e terciária teve como objetivo conhecer dados sobre 

a alimentação da região Médio Paraíba, atualizando os indicadores de saúde. 

Portanto, o objetivo do presente estudo é compreender e analisar a situação 

alimentar e a introdução de novos alimentos em crianças da região do Médio Paraíba. 

A partir da coleta e análise dos resultados, é objetivado, também, uma colaboração 

com o aprimoramento dos programas do Ministério da Saúde, estaduais e municipais 

em relação à saúde infantil de Volta Redonda-RJ. 

 METODOLOGIA 

A coleta de dados para a realização desse estudo de caráter transversal e de 

análise quantitativa foi consolidada através da aplicação de formulários, sendo a 

seleção por uma amostra de conveniência com crianças acompanhadas nos serviços 

da rede pública de saúde do município de Volta Redonda-RJ.  

O trabalho foi submetido e aprovado no Comitê de Ética em pesquisa em seres 

humanos, sob o número de CAAE 01767018.3.0000.5237. Os responsáveis legais 

pelos pacientes assinaram um termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os critérios de inclusão foram pacientes de 0 a 9 anos, na data da coleta, 

usuários da rede pública de saúde de Volta Redonda. Foram excluídos formulários que 

não se encaixavam nos critérios de inclusão: crianças maiores que 9 anos e não 

usuárias da rede pública de saúde de Volta Redonda.  

Os dados coletados referiam-se à introdução da alimentação complementar 

com ênfase no tempo de introdução à alimentação de elementos como fórmulas 

infantis; leite em pó; leite integral; farinha; frutas; papas de legumes; carnes; ovos; 

doces e alimentação familiar.  
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 RESULTADOS 

Foram respondidos 230 formulários, sendo oito descartados por não 

preencherem o critério de idade, totalizando 222. Dos avaliados, 112 eram do sexo 

masculino e 105 do sexo feminino. Cinco formulários não constavam o sexo. Quanto 

à distribuição em faixas etárias, os dados estão no gráfico a seguir: 

Gráfico 1 – Distribuição por idade em meses (faixa etária) 

 

Fonte: Confeccionado pelos autores; NC: não consta 

Ao serem questionados sobre a prevalência da introdução alimentar precoce, 

descrevem-se, a seguir, por meio de apresentação gráfica, as informações 

processadas nessa instância:  

Gráfico 2 - Situação da Introdução Alimentar Complementada 

 

Fonte: Confeccionado pelos autores; NI: não iniciou; NC: não consta 

Em todos os questionamentos estavam presentes, para serem selecionadas, 

as opções: não consta (NC); não iniciou (NI); início em meses, tendo seis opções de 

resposta, variando do primeiro mês até o sexto mês de idade; e início acima de seis 

1; 0%

128; 58%
92; 42%

Crianças x introdução alimentar 
complementada

NC PRECOCE (ANTES DE 6 MESES) ADEQUADA (A PARTIR DE 6 MESES)
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meses. Os dados obtidos e as respectivas porcentagens referentes à introdução da 

alimentação complementar estão evidenciados na tabela a seguir:  

Tabela 1: Introdução de novos alimentos por idade (em meses), representados pelos 

números absolutos (N) e porcentagens relativas ao total de crianças (%) 

 NI 
1 

mês  
2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 

Acima 
de 6 

meses 
NC 

Total 
(n) 

Iniciou com a 
fórmula infantil 

N (%) 

101 
(45%) 

44 
(20%) 

9 
(4%) 

16 
(7%) 

19 
(9%) 

10 
(5%) 

13 
(6%) 

9 
(4%) 

1 
(0,4%) 

222 

Iniciou com leite 
em pó 
N (%) 

75 (34%) 
13 

(6%) 
8 

(4%) 
10 

(4%) 
14 

(6%) 
10 

(5%) 
38 (17%) 51 (23%) 

3 
(1%) 

222 

Iniciou o leite de 
vaca integral 

N (%) 
58 (26%) 

7 
(3%) 

6 
(3%) 

11 
(5%) 

9 
(4%) 

12 
(6%) 

39 (18%) 76 (34%) 
3 

(1%) 
221 

Iniciou a farinha 
N (%) 

63 (28%) 
8 

(4%) 
5 

(2%) 
19 

(8%) 
11 

(5%) 
15 

(7%) 
42 (19%) 57 (26%) 

3 
(1%) 

223 

Iniciou com frutas 
N (%) 

24 (11%) 
0 

(0%) 
2 

(1%) 
14 

(6%) 
32 (14%) 30 (14%) 73 (33%) 46 (21%) 

1 
(0,4%) 

222 

Iniciou com papa 
de legumes 

N (%) 
25 (11%) 

0 
(0%) 

2 
(1%) 

5 
(2%) 

28 (13%) 31 (14%) 86 (39%) 44 (20%) 
1 

(0,4%) 
222 

Iniciou com 
carnes 
N (%) 

30 (14%) 
0 

(0%) 
1 

(0,4%) 
1 (0,4%) 

19 
(9%) 

19 
(9%) 

76 (34%) 75 (34%) 1 (0,4%) 222 

Iniciou com ovos 
N (%) 

33 (15%) 
0 

(0%) 
1 (0,4%) 1 (0,4%) 

16 
(7%) 

15 
(7%) 

63 (28%) 92 (41%) 
1 

(0,4%) 
222 

Fonte: Confeccionado pelos autores 

Tratando-se da introdução do leite integral e da farinha, um dos questionários 

não apresentou resposta para a questão da introdução do leite integral, sendo 

totalizadas 221 respostas. Enquanto isso, relativo à farinha, um questionário teve duas 

respostas selecionadas, totalizando 223 respostas. 

 DISCUSSÃO 

Baseado nas recomendações da OMS, é fundamental que o aleitamento 

exclusivo seja mantido até os seis meses de idade. Essa recomendação muitas vezes 

está em desacordo com a realidade dos lactentes brasileiros, cuja média nacional de 

introdução alimentar precoce, de acordo com o MS, é de 59%. Esse resultado está em 

concordância com os índices demonstrados sobre Volta Redonda-RJ, que apresentou 

54,03% de alimentação complementar antecipada (BRASIL; CENTRO BRASILEIRO DE 

ANÁLISE E PLANEJAMENTO, 2009). 
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Esses índices ainda se assemelham à realidade atual, visto que apenas 42% 

dos lactentes analisados mantiveram lactação exclusiva até os seis meses de idade, 

dados esses referentes à pesquisa atual realizada no município de Volta Redonda-RJ 

em 2019/2020. Consequentemente, com base no presente estudo, 58% das crianças 

avaliadas apresentaram algum tipo de introdução alimentar precoce, corroborando 

com prejuízos à saúde dessa população. É observável, ainda, que quando comparada 

com os dados do MS de 2008 sobre a população de Volta Redonda-RJ, a pesquisa 

atual demonstra uma redução de 3,97% do aleitamento exclusivo na região. Vale 

ressaltar que, apesar dos índices estarem aquém dos recomendados pela OMS, os 

relacionados à comunidade volta-redondense apresentam valores levemente 

superiores à média nacional (BRASIL; CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E 

PLANEJAMENTO, 2009). 

A II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e 

Distrito Federal demonstrou que, nacionalmente, a introdução precoce de outros leites 

ocorreu em 18% dos lactentes já no primeiro mês de vida. Em âmbito estadual, o Rio 

de Janeiro apresentou nessa mesma análise a porcentagem de 21,4%. Ao comparar 

com os índices citados, a pesquisa atual obteve o resultado de 21,17% de ingesta 

precoce de outros leites, sendo eles fórmula infantil, leite em pó e leite de vaca integral, 

em crianças de Volta Redonda-RJ no primeiro mês de vida, demonstrando certa 

equivalência entre dados divulgados, que continuam afastados dos valores desejados 

(BRASIL; DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS ESTRATÉGICAS, 2009). 

Ainda com base na pesquisa supracitada, em relação às crianças de três a seis 

meses no Brasil, cerca de 20,7% já consumiam comidas salgadas. Em comparação, o 

estudo atual evidenciou que 65,76% das crianças entre três e seis meses de idade do 

município de Volta Redonda-RJ analisadas já ingeriam alguma comida salgada 

(carnes, ovos ou papas de legumes), mostrando uma diferença significativa de 45,06% 

da introdução precoce de alimentos nesses lactentes, distanciando-se dos 

parâmetros indicados pela OMS. Além disso, ainda em Volta Redonda, a alimentação 

complementar com comidas salgadas foi observada em 3,15% das crianças entre um 

e três meses de idade (BRASIL; DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS 

ESTRATÉGICAS, 2009). 
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A II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e 

Distrito Federal também analisou a média nacional de ingesta de frutas entre crianças 

de três a seis meses, a média estadual nessa mesma faixa etária e em menor de três 

meses. Os dados apresentados apontam que nacionalmente 24,4% das crianças entre 

três a seis meses já ingeriam frutas e, no estado do Rio de Janeiro, esse mesmo 

parâmetro de pesquisa indicou 24,1%. Em relação à população menor de três meses 

investigada também no Rio de Janeiro, cerca de 2% dos lactentes já ingeriam frutas 

(BRASIL; DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS ESTRATÉGICAS, 2009). 

Em relação às frutas, dos lactentes analisados em Volta Redonda até seis 

meses de idade, cerca de 68% apresentavam uma dieta que já incluía frutas, sendo 

67% entre três e seis meses e 1% menor de três meses.  

Ao fazer uma análise comparativa entre os índices encontrados, percebe-se 

que Volta Redonda apresenta um valor significativamente maior (diferença de 42,6%) 

à média nacional em relação à ingesta de frutas na população lactente de três a seis 

meses. A distância percentual em questão também se apresenta quando se compara 

com os índices do Rio de Janeiro, onde Volta Redonda demonstra um aumento de 

42,9% da ingesta de frutas. (BRASIL; DEPARTAMENTO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS 

ESTRATÉGICAS, 2009). 

Apesar do estudo atual apresentar faixas destoantes em relação à ingesta de 

frutas e de comidas salgadas, e faixas concordantes referentes ao aleitamento 

exclusivo e à ingesta de outros leites, quando comparado com médias nacionais, 

estaduais e regionais, torna-se claro que a realidade alimentar de lactentes em todas 

as esferas está afastada dos valores recomendados.  

 CONCLUSÃO 

Devido suas propriedades nutricionais e imunológicas, o leite materno humano 

é preconizado como exclusivo na alimentação de lactentes até os seis meses de 

idade. Dessa forma, índices elevados de introdução precoce de diversos alimentos 

promovem perda da capacidade protetora que o leite materno oferece, trazendo 

prejuízo ao lactente. Sendo assim, deve-se desmotivar ações que promovam esse 
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aumento inadequado e amplamente de encontro às recomendações da OMS e da SBP, 

garantindo a execução plena dessas.  

Ainda que se trate de uma análise preliminar, é notório que há uma possível 

falha da concretização do aleitamento exclusivo até os seis meses de vida no 

munícipio de Volta Redonda-RJ, referindo uma condição que pode trazer repercussões 

negativas para o lactente, até mesmo em vida adulta. Tal condição se relaciona 

diretamente com a introdução indevida de novos alimentos à rotina alimentícia do 

lactente antes que esse chegue aos seis meses de idade. Os números elevados, ainda, 

sugerem uma falha na educação em saúde acerca do tema. Por se tratar de resultados 

parciais, é necessária uma amostra maior para que se possa comprovar a existência 

ou não dessa deficiência que pode estar associada a um problema de saúde pública. 
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RESUMO 

O câncer (CA) de mama é a neoplasia de maior incidência na população mundial, 

sendo aproximadamente 10% dos casos, hereditários. Mulheres portadoras de 

mutações germinativas podem apresentar risco de 69 a 72% de desenvolverem o CA 

de mama até os 80 anos de idade, além de poderem desenvolver outros tipos de 

câncer. Há também o risco de 50% de transmitir a mutação a seus filhos. O câncer de 

mama em homens, apesar de raro, está associado com maior risco de câncer 

hereditário. Com isso, a indicação de testes moleculares para detecção de mutação 

em genes envolvidos com câncer hereditário e o aconselhamento genético (AG) em 

casos suspeitos são essenciais para o manejo das pacientes e de seus familiares. A 

realização do AG, todavia, apresenta diversos desafios impostos pelo cenário atual da 

saúde no Brasil. O objetivo do estudo foi analisar as dificuldades encontradas para 

realização do AG em pacientes no contexto de CA de mama. Trata-se de uma revisão 

da literatura a partir de artigos selecionados das plataformas MEDLINE (PubMed), 

Cochrane Central Register of Controlled Trials (Cochrane) e Scientific Eletronic Library 

Online (Scielo), publicados no período de 2011 a 2021. As duas principais dificuldades 

associadas à realização do AG no Brasil são a dificuldade de acesso ao exame que 

englobam a não disponibilização dos testes moleculares no Sistema Único de Saúde 

e o número reduzido de serviços de aconselhamento genético com um baixo 

contingente de profissionais capacitados em todo o país, principalmente fora das 

regiões sul e sudeste. Outra barreira encontrada é o conhecimento da população e 

dos profissionais de saúde quanto ao risco genético associado ao câncer hereditário. 

Diante desse cenário é necessário rever políticas públicas de acesso ao AG e aos 

testes moleculares à essa população.  
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 INTRODUÇÃO  

O câncer (CA) de mama é a neoplasia de maior incidência na população, 

representando um grande problema de saúde pública mundial e, principalmente, nos 

países em desenvolvimento (BRAY et al., 2018).  No Brasil, o CA de mama apresenta 

66.280 novos casos por ano, com uma taxa de incidência de 61,6 casos a cada 100 

mil mulheres, representando 29,7% dos cânceres em mulheres no país (INCA, 2019).  

O CA de mama em homens é raro, sendo responsável por apenas 1% de todos 

os casos, todavia, quando presente, é mais sugestivo para CA hereditário, 

principalmente com envolvimento do gene BRCA2 (KONDURI et al., 2020). 

Estima-se que cerca de 5 a 10% do risco de CA de mama decorre de fatores 

genéticos, sendo que as mutações nos genes BRCA1, BRCA2, CHECK2, MUTYH, 

PALB2 e ATM são responsáveis por 72,9% dos casos de CA de mama hereditários, 

conforme estudo de TSAOUSIS et al. (2019). Nesse estudo, os genes BRCA1/2 

compreendem a maior parte destes casos (44,6%). Mulheres portadoras da mutação 

BRCA1/2 possuem um risco de 69-72% de desenvolver CA de mama até os 80 anos 

de idade, sendo que a maioria dos casos pode ser prevenida em mulheres que ainda 

não foram afetadas pelo CA (KUCHENBAECKER et al., 2017). Além disso, as pacientes 

podem desenvolver outros tipos de CA como ovários, pâncreas, colorretal, sarcomas, 

tumores de sistema nervoso central, entre outros, dependendo do gene mutado. 

A descoberta das mutações nos genes BRCA1/2 em mulheres com 

susceptibilidade para o CA de mama, permitiu a criação de abordagens 

individualizadas para prevenção do desenvolvimento da neoplasia (WEITZEL et al., 

2011). Dessa maneira, a realização de testes genéticos é cada vez mais estimulada 

na prática clínica de oncologia, sendo um ponto chave de diversas diretrizes para o 

rastreio e tratamento da população suscetível (BRASIL, 2018; NELSON et al., 2019). 

O United States Preventive Services Task Force (USPSTF) recomenda que todas 

as mulheres que apresentam história familiar com risco de desenvolvimento de CA de 
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mama devem ser submetidas ao aconselhamento genético (AG), realizando, assim, 

uma triagem antes do teste genético (NELSON et al., 2019).  

O AG é dividido em duas etapas, pré e pós teste genético, e tem como objetivo 

identificar e classificar o risco do indivíduo em desenvolver CA, e, ainda, avaliar o 

resultado e possibilidades terapêuticas a partir do teste genético (CHRISTINAT; 

PAGANI, 2013; RILEY et al., 2012).  

A realização do AG no CA de mama requer a superação de diversas barreiras 

impostas pelo cenário atual da saúde no país, passando por aspectos estruturais à 

aspectos educacionais do sistema e profissionais da saúde (CHRISTINAT; PAGANI, 

2013). Dessa maneira, o objetivo do estudo foi analisar as dificuldades encontradas 

para realização do AG das pacientes no contexto de CA de mama.  

 METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão da literatura, com artigos publicados no período de 

2011 a 2021, conduzida nas seguintes bases de dados: MEDLINE (PubMed), Cochrane 

Central Register of Controlled Trials (Cochrane) e Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO). 

As palavras chaves utilizadas foram: aconselhamento genético no câncer de 

mama; aconselhamento genético na síndrome de câncer de mama e ovário hereditário 

e aspectos biopsicossociais como resultado do estudo; ensaio clínico randomizado; 

estudo de coorte; estudos de revisão sistemática com ou sem metanálise, revisão 

integrativa e estudo caso controle. 

Foram excluídos os estudos sobre aconselhamento genético em outros tipos 

de câncer ou que envolviam pacientes menores de idade. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O AG é um processo essencial na abordagem do indivíduo com maior 

probabilidade de ser portador de mutações nos genes BRCA1/2, sendo dividido em 

aconselhamento pré e pós teste genético, com funcionamento demonstrado na Figura 

1 (CHRISTINAT; PAGANI, 2013; RILEY et al., 2012).  
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Figura 1 – Fluxograma de funcionamento do aconselhamento genético 

 

Fonte: adaptado de CHRISTINAT; PAGANI, 2013 

No AG pré-teste, o foco é avaliar o risco do paciente para algum defeito gênico 

a partir da história familiar e pessoal da paciente, explorar questões biopsicossociais, 

a indicação para o teste genético e são discutidos os possíveis impactos dependendo 

do resultado do exame (CHRISTINAT; PAGANI, 2013). No AG pós-teste, são explicados 

para a paciente os resultados do exame, o risco de desenvolvimento da doença e as 

opções médicas disponíveis, e o impacto biopsicossocial é avaliado pelo profissional 

(RILEY et al., 2012).  

Se considerarmos o cenário de 66.280 novos casos por ano (INCA, 2020), mais 

de 6.000 mulheres poderiam ter sido diagnosticadas para CA hereditário, com impacto 

no seu cuidado em saúde e de sua família, não só de filhos, mas também para outros 

parentes de primeiro, segundo e terceiro graus que poderiam se beneficiar desse 

conhecimento para prevenção e diagnósticos mais precoces. 

A realização do AG depende do referenciamento do paciente a partir da 

identificação, muitas vezes, por um médico generalista, para um profissional 

capacitado para realização do aconselhamento, o que apresenta barreiras de acesso 

e educacionais no cenário atual da saúde no Brasil (ACHATZ et al., 2020).  

No Brasil, os testes moleculares são disponíveis apenas para indivíduos com 

acesso ao sistema de saúde complementar que preenchem os critérios estabelecidos 

pela Agência Nacional de Saúde (ANS) (BRASIL, 2018).  Todavia, a agência estima que 
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somente 24% da população possui acesso ao sistema de saúde complementar no 

país (ANS 2020), o que leva a perda de oportunidade da realização do AG pela maior 

parte da população devido a uma barreira de acesso ao exame (ACHATZ et al., 2020; 

DADOS, 2020).  

Outro fator presente como barreira de acesso é o pequeno número de serviços 

que oferecem AG, tanto no sistema público quanto no privado, com somente 110 

serviços públicos de genética disponíveis no Brasil, do quais mais da metade estão 

concentrados na região sudeste (55 serviços). Além disso, seis estados brasileiros 

não apresentam nenhum serviço público em genética (Amapá, Mato Grosso do Sul, 

Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins) (PALMERO et al., 2020; SERVIÇOS, 2020). 

Nesse contexto, existe uma barreira física para realização do AG, uma vez que muitos 

pacientes não realizar o AG devido à falta de serviços que oferecem o aconselhamento 

ou devido ao acesso não ser oferecido no sistema de saúde pública (PALMERO et al., 

2020; RILEY et al., 2012).  

Apesar da disponibilidade da avaliação molecular no sistema privado, boa parte 

dos médicos desconhecem os critérios para realização do teste e, ainda, não são 

capazes de identificar e referenciar pacientes com risco de serem portadores de 

mutações genéticas (ACHATZ et al., 2020; SANDOVAL et al., 2021). Ademais, há um 

baixo contingente de profissionais capacitados para a realização do AG no país e, 

ainda, existem apenas 250 médicos geneticistas registrados pela Sociedade Brasileira 

de Genética Médica (SBGM) (SERVIÇOS, 2020). Com isso, o paciente pode perder a 

oportunidade de realizar o AG devido à falta de conhecimento e capacidade do médico 

assistente.  

No mesmo contexto, existe uma falta de conhecimento público acerca do risco 

e benefícios do teste genético e, ainda, relutância de pacientes em risco de 

desenvolvimento de câncer em buscar assistência de um profissional especializado 

(ACHATZ et al., 2020; SANDOVAL et al., 2021). Dessa maneira, a barreira educacional 

envolve tanto o profissional de saúde, que muitas vezes não é capacitado a identificar 

e referenciar os pacientes em risco, e a população, que desconhece as oportunidades 

e benefícios do AG para buscar assistência (ACHATZ et al., 2020; RILEY et al., 2012). 
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 CONCLUSÕES 

O acesso ao AG no Brasil é extremamente limitado, sendo essa problemática 

de causa multifatorial. Dentre as barreiras encontradas, existe a reduzida quantidade 

de serviços e especialistas na área, o conhecimento limitado ou incompleto dos 

profissionais da área da saúde e o desconhecimento da população sobre o AG bem 

como de seus benefícios e evidências. Além disso, a falta de acesso aos testes 

moleculares na rede pública de saúde dificulta o diagnóstico, necessário para o 

correto AG dos pacientes. Esse cenário demanda mudanças e soluções para que uma 

parcela significativa da população seja contemplada por esse serviço em saúde de 

grande importância no contexto do CA de mama. 
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RESUMO  

O Diretório Acadêmico Paulo Mendes (DAPAM), órgão representativo dos 

acadêmicos do curso de Medicina do UniFOA, juntamente com o professor orientador 

Rodrigo Freitas em meio ao cenário pandêmico analisaram o impacto deste gerado 

ao contexto preocupante da desigualdade social devido ao crescimento do 

desemprego, queda de renda e de encolhimento das proteções sociais (ALMEIDA, 

2020). A partir disso, fundou-se o Projeto Voluntário do DAPAM, que compreende com 

o objetivo primordial da extensão universitária: propiciar uma ação voltada para a 

sociedade. Dessa forma, constituiu como um modelo dinâmico realizado pelos alunos 

da medicina da instituição para a população da região sul fluminense que carece 

apoio socioeducativo em alguns âmbitos, principalmente, em meio à crise atrelada a 

pandemia da Covid-19. O projeto realizou 4 atividades de maneira a beneficiar as 

diferentes faixas etárias: a primeira, em conjunto com a Liga de Humanização do 

Curso de Medicina do UniFOA, teve o intuito de arrecadar chocolates para as crianças 

acolhidas pela Fundação Beatriz Gama no dia da Páscoa. Na segunda atividade, os 

alunos se comprometeram com uma ação voluntária de arrecadação de insumos de 

higiene pessoal para o Lar dos Velhinhos de Volta Redonda. Na penúltima atividade, 

foram arrecadados itens que compõe a cesta básica de alimentos, posteriormente, 

doados para famílias em vulnerabilidade social. Por fim e sem estabelecer como uma 

ordem de atividades, o projeto pontuou como ação realizada os alunos que doaram 

sangue em hemonúcleos ou aqueles que se cadastraram no REDOME (Registro 

Nacional de Doadores de Medula Óssea) como doadores de medula óssea. No final 

do período letivo, a comissão organizadora propôs aos acadêmicos que participaram 

um formulário online como instrumento de avaliação, nele 94,1% deram nota máxima 

à essa ação de extensão voluntária e 100% dos alunos responderam que indicaria para 

um amigo participar no próximo semestre, além de contar com sugestões e críticas 

mailto:lanuziadmoura@hotmail.com
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construtivas para o aprimoramento desse projeto voluntário. Com isso, o projeto 

voluntário enriqueceu a formação acadêmica dos alunos da medicina, fomentou os 

acadêmicos com atitudes solidárias e construiu vínculos humanísticos através das 

vivências e vertentes de diferentes âmbitos sociais, impactando diretamente na sua 

futura carreira como profissional da saúde e nas suas relações médico-paciente. Além 

de bonificar com um certificado de participação, item de importância para o currículo 

lattes pessoal impactando positivamente nos critérios propostos pelos editais das 

provas de residência médica. 

Palavras-chave: Alunos. Voluntário. Doação. Vulnerabilidade social. Integração. 

 INTRODUÇÃO  

A medicina nos dias atuais traz em foco o termo de Michael Balint (1970) 

“medicina centrada no paciente”, esse viés traz o conceito que incorpora ao saber 

médico questões relacionadas ao paciente, sua família e contexto sócio-econômico-

cultural que está inserido (FERREIRA et al; 2018). Dito isso, houve a necessidade da 

formação acadêmica trazer os conceitos não só de doenças, mas também os 

relacionados intrinsecamente com a relação médico-paciente e formas de estreitar 

esse laço idealizando o sucesso em condutas médicas. Em 2014, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) estabeleceram que os médicos formados deveriam ter 

um perfil humanista, crítico e reflexivo, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano 

(BRASIL). 

As instituições de Medicina se baseiam no tripé ensino-extensão-pesquisa, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que a promoção da extensão é uma 

das finalidades da educação superior, devendo ser “aberta à participação da 

população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 

cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição” (BRASIL, 1996). 

Visando a isso, o Diretório Acadêmico do Curso de Medicina do UniFOA propôs a 

criação de um projeto de extensão, Projeto Voluntário, em que os acadêmicos da 

medicina, em prol de atividades voluntárias, beneficiariam as comunidades das 
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cidades de Volta Redonda e Pinheiral (RJ) com doações de insumos básicos de 

acordo com a demanda da sociedade. 

 RELATO DA EXPERIÊNCIA 

O projeto é composto por uma comissão organizadora, 3 discentes diretores 

do DAPAM e 1 docente orientador, que se reuniram previamente e idealizaram que 

essa ação de extensão universitária possuiria inscrição para 100 integrantes 

voluntários e realizariam 4 atividades no primeiro semestre de 2021 propostas pela 

comissão. A divulgação do projeto, da abertura de vagas e das atividades a serem 

realizadas foi feita nos grupos de Whatsapp de cada turma e no Instagram do perfil 

da Atlética MedVR. 

A primeira atividade desse projeto foi a “Páscoa solidária” que teve o intuito de 

proporcionar alegria e um sentimento de carinho e amor para as crianças da Fundação 

Beatriz Gama e do Projeto Acolher de Barra Mansa em um dia de feriado tão especial, 

no total, aproximadamente, 470 chocolates foram ofertados. A segunda atividade teve 

como beneficiários os idosos que habitam o Lar dos Velhinhos de Volta Redonda, essa 

instituição carecia principalmente de fralda geriátricas, entre outros itens de higiene 

pessoal, foram obtidos 90 pacotes de fraldas. A penúltima atividade foi arrecadação 

de alimentos não perecíveis para moradores de rua, na arrecadação foi possível 

montar 16 cestas básicas completas. E durante todo semestre ficou disponível a 

atividade de Doação de Sangue e Medula Óssea que resultou em 25 pessoas doando 

sangue e 10 fazendo o cadastro no REDOME. Todas as atividades contaram com o 

apoio físico do espaço do Diretório da Medicina no Campus Olezio Galotti (Três 

Poços) para recolher as doações. 

Diante do cenário de pandemia da COVID-19, os estudantes de medicina 

tiveram tamanha solidariedade, que é de grande importância para a formação 

acadêmica e, individual/profissional, além de que essas pequenas atitudes vão fazer 

uma grande diferença na vida de outras pessoas. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os alunos voluntários do projeto se propuseram, durante a formação 

acadêmica, a realizar atitudes solidárias, fortalecendo vínculos humanísticos e 

integrativos. Além de garantir os direitos básicos e assistência social de populações 

desamparadas e/ou afetadas pela crise humanitária e socioeconômica advinda da 

pandemia na região sul fluminense. De modo a impactar na construção individual de 

médicos cada vez mais humanos e que estabelecerão relações horizontais com seus 

pacientes e pares, solidificando relações médico-paciente e entre os profissionais da 

saúde também. 

 AGRADECIMENTOS  

Nós da comissão organizadora e diretores do DAPAM gostaríamos de 

agradecer ao nosso  Professor Orientador Rodrigo Freitas por todo apoio em relação 

aos aspectos burocráticos e suporte nessa iniciativa. Ao UniFOA por todo apoio e 

divulgação em suas mídias digitais de nossas atividades. Ao Projeto Acolher de Barra 

Mansa  e a Fundação Beatriz Gama que proporcionaram seu público-alvo para 

receberem essas doações, respeitando todos os protocolos de prevenção ao Covid-

19. Para finalizar, gostaríamos de agradecer ao colaborador do DAPAM Márcio 

Henrique por ceder o espaço para as arrecadações. 

REFERÊNCIAS  

ALMEIDA, Carla, LUCHMANN, Ligia; MARTELLI, Carla, 2020. A pandemia e seus 

impactos no Brasil. Middle Atlantic Review of Latin American Studies, 4(1), pp.20–25. 

DOI: http://doi.org/10.23870/marlas.313 Disponível em: 

https://www.researchgate.net/profile/Carla_Almeida23/publication/342653340_A_p

andemia_e_seus_impactos_no_Brasil/links/5f443492299bf13404eef669/A-

pandemia-e-seusimpactos-no-Brasil.pdf. Acesso em: 20 de set. 2021.  

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

http://doi.org/10.23870/marlas.313


  

ISBN: 978-65-88877-38-8  editora.unifoa.edu.br 36 

 

 

BRASIL;  MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO. Diretrizes  Curriculares  Nacionais  do  Curso  

de Graduação em Medicina, 2014 

FERREIRA, A. et al. Método clínico centrado na pessoa e sua utilização nas habilidades 

de comunicação. Periódicos Univag, v. 2, p. 3–5, 2018. 



  

ISBN: 978-65-88877-38-8  editora.unifoa.edu.br 37 

 

 

Avaliação da Microbiota em Chuveiro de um Hospital da Cidade de 

Volta Redonda - RJ 

Ian Xavier Paschoeto dos Santos1; Bernardo Corrêa Dias Pereira Leite1; Ian Victor 
Lacerda da Silva1; Alexandre Oliveira da Silva1; Carlos Alberto Sanches Pereira1. 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 

ianxaierr@gmail.com 

 

 Resumo 

O presente trabalho encontra-se em desenvolvimento com o objetivo de detectar a 

microbiota prevalente em Chuveiro de um Hospital da Cidade de Volta Redonda - RJ. 

O presente estudo trata-se de pesquisa prospectiva, com caráter analítico, cujo 

fluxograma de trabalho partiu de coleta de material biológico de chuveiros com swabs, 

cultura em meios específicos no laboratório de microbiologia do UniFOA e testes 

enzimáticos e de sensibilidade a antimicrobianos. Os resultados preliminares 

demonstram a existência principalmente de bactérias gram-negativas não 

fermentadoras de glicose, com predominância do gênero Pseudomonas, bastante 

associado com infecções nosocomiais. Além disso, todas as cinco bactérias gram 

positivas encontradas foram identificadas como Staphylococcus. Os resultados 

preliminares podem contribuir para novas linhas de pesquisa de fontes de IRAS, o que 

otimizaria o controle de tais infecções e asseguraria mais segurança ao paciente. 

Palavras-chave: Até 5 palavras. Infecção Hospitalar. Microbiologia da Água. 

Microbiologia. Antibacterianos. Ciência de Laboratório Médico. 

 INTRODUÇÃO  

A higiene pessoal está diretamente ligada à saúde no seu conceito mais amplo, 

no que diz respeito à prevenção de doenças. Além disso, essa prática tem cunho 

cultural observado em diversos povos (BATISTELLA, 2007). Nesse sentido, é de suma 

relevância no contexto do tratamento médico ambulatorial e intra hospitalar, uma vez 

que há uma relação estreita da higiene, tanto com o processo de adoecimento, quanto 

com a eficácia da terapêutica. Outrossim, tendo em vista o supracitado, faz-se 

necessário o olhar atento da equipe de saúde sobre as condições fundamentais para 

que haja uma higienização adequada (OLIVEIRA; GARCIA; SÁ, 2003).  
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Ademais, se justifica o papel da higiene pessoal no cuidado pela colonização 

corporal por micro-organismos com potencialidade patogênica, visto que o corpo está 

sujeito aos micróbios ambientais, principalmente a pele, o maior órgão de defesa do 

organismo. Consoante ao dito cita-se ainda o papel dos trabalhadores da limpeza 

hospitalar no cuidado médico e de como eles de fato entendem que um ambiente 

limpo e esteticamente organizado corrobora para a melhora no quadro do paciente 

(PETEAN; COSTA; RIBEIRO, 2014). 

No entanto, entende-se que são escassas as informações sobre infecções 

nosocomiais cuja origem identificada é a água. Porém, essa via tornou-se foco de 

atenção nos últimos anos, uma vez que biofilmes de patógenos oportunistas foram 

identificados em vias de distribuição de água e instalações sanitárias e isso foi 

associado com o aumento do número de infecções hospitalares. O principal fator que 

justifica essa investigação é a possibilidade do desprendimento de micro-organismos 

dos biofilmes, que podem colonizar objetos hospitalares, instrumentos médicos e os 

próprios pacientes por meio do uso das instalações dos hospitais para a higiene 

pessoal (SOTO-GIRON et al., 2016). 

 METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de pesquisa prospectiva, com caráter analítico e 

tem sido desenvolvido no laboratório de microbiologia do Unifoa. 

2.1. Coleta das amostras  

Foram coletadas amostras do interior de dispersores de chuveiros de um 

hospital da cidade de Volta Redonda. As amostras foram colhidas com auxílio de 

swab estéril da parte interior do dispersor do chuveiro. Após a coleta, o swab foi 

acondicionado no meio de transporte e encaminhado ao laboratório, onde foi 

processado. O meio escolhido para o transporte das amostras foi o amies.  

2.2. Isolamento e identificação 

Após a chegada ao laboratório, as amostras foram semeadas em placas de 

petri, contendo ágar macconkey e ágar sangue. As amostras foram incubadas por 48 

horas a 37°c (+/-2°c) de onde foram selecionadas colônias para a coloração de gram. 
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Todas as colônias identificadas como bacilos gram-negativos e/ou bacilos gram-

positivos foram submetidas aos testes da oxidase e catalase. Já as colônias 

identificadas como cocos gram-positivos foram submetidas aos testes de catalase e 

coagulase. Em seguida, cada colônia foi submetida a provas bioquímicas para 

identificação do gênero e/ou espécie. 

2.3. Armazenamento das amostras bacterianas  

Todas as amostras foram armazenadas em tubos (criotubos) contendo caldo 

bhi com glicerol a 20% e serão mantidas a -20o c, durante o período experimental. 

Após esse período, todas as amostras foram reativadas para avaliar o comportamento 

bioquímico e novamente congeladas. 

2.4. Teste de susceptibilidade aos antimicrobianos  

Todas as cepas identificadas foram submetidas ao teste de susceptibilidade 

aos antimicrobianos (TSA) segundo o padrão do documento internacional m100s20 

(CLSI 2019) pelo método de disco difusão.  

2.5. Teste estatístico 

Por meio do teste qui-quadrado serão realizadas as comparações entre as 

amostras isoladas dos chuveiros e as cepas causadoras de infecções encontradas 

pela CCIH do hospital. Tal teste tem por objetivo a comprovação ou exclusão da 

premissa que o aumento de isolamentos de uma determinada espécie nos chuveiros 

apresenta relação direta com o aumento de iras decorrentes da mesma espécie 

previamente isolada. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O estudo encontra-se em desenvolvimento no Laboratório de Microbiologia do 

UniFOA, na fase de Teste de Sensibilidade aos antimicrobianos. Foram identificadas, 

até o momento, principalmente bactérias gram-negativas não fermentadoras de 

glicose, com predominância do gênero Pseudomonas, bastante associado com 

infecções nosocomiais. 

Além disso, todas as cinco bactérias gram positivas encontradas foram 

identificadas como Staphylococcus. Também foi isolada uma colônia contendo 
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leveduras e duas amostras com microrganismos sem possibilidade de identificação 

com o material disponível. 

3.1. Microbiota Hospitalar 

Sob essa ótica, é crucial entender quais são os tipos de micro-organismos mais 

comuns dos ambientes hospitalares, uma vez que estes são os mais prevalentes em 

infecções graves de pacientes internados – que possuem o fator da baixa imunidade 

e condições que favorecem a colonização por micro-organismos, como a alta 

complexidade de tratamento e múltiplas invasões. Tais micro-organismos 

representam o maior desafio na terapia por terem alta capacidade de resistência aos 

antibióticos e quimioterápicos mais modernos, reduzindo as opções de tratamento e 

constituindo um risco maior à vida (ARMELLINO, 2014) 

No cenário das enfermarias, segundo pesquisa realizada em um hospital 

universitário no Brasil, foram identificadas 33 espécies de micro-organismos, tendo 

95,2% de predomínio bacteriano, seguido de 4,1% de fungos e um caso isolado de 

Entamoeba histolytica, correspondendo a 0,7%. Dentre as espécies bacterianas 

isoladas e identificadas, destaca-se a prevalência de Klebsiella pneumoniae em 23,3% 

dos casos, seguido por Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Acinetobacter 

baumannii. Foram também identificadas, em menor quantidade, Pseudomonas sp., 

Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis e Klebsiela sp., que juntas correspondem a 

16,9% dos casos (PAZ; FORTES; SILVA, 2015). 

Sobre culturas realizadas em dispersores de chuveiros e sistemas de 

distribuição de água, é possível observar a formação de biofilmes bacterianos tanto 

em ambientes domésticos (WHILEY; GIGLIO; BENTHAM, 2015) quanto em ambientes 

hospitalares (SOTO-GIRON et al., 2016). Dentre os biofilmes encontrados nos 

chuveiros, destaca-se a prevalência de Legionellae sp. e Complexo Mycobacterium 

avium (MAC), bactérias que podem se desprender de seus biofilmes e contaminar as 

pessoas durante o banho.  

3.2. IRAS - Infecções Relacionadas À Assistência 

Por conseguinte, faz-se fundamental abordar a questão das IRAS, que são as 

infecções adquiridas após a admissão do paciente na unidade hospitalar e que se 

manifesta durante ou após a internação podendo ser relacionadas com a internação 
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ou procedimentos hospitalares, segundo o Ministério da Saúde, na Portaria nº 2616 

de 12/05/1998. Essas infecções devem ser evitadas, pois além delas significarem um 

aumento da complexidade no tratamento do paciente, também aumentam em cerca 

de três vezes o custo no tratamento quando se comparado com os pacientes 

internados que não as adquirem. Por tal relevância, desde 6 de janeiro de 1997 através 

da Lei nº 9431, tornou-se obrigatória a manutenção do Programa de Controle de 

Infecções Hospitalares pelos hospitais do país (BRASIL, 1997; BRASIL, 1998). 

No entanto, embora exista legislação específica para controle de infecções 

nosocomiais e a imensa maioria dos hospitais possuam Comissões de Controle de 

Infecções Hospitalares - as CCIHs – operantes, este desafio continua crescendo, 

explicado pela manutenção do índice de mais de 15% de IRAS. Esse quadro é 

explicado em grande parte devido a hospitais em situação de superlotação, que tem 

como uma de suas consequências mais desastrosas a precariedade em promover 

ambientes limpos e higiene adequada aos pacientes.  

Portanto, além da necessidade de condições dignas para trabalhadores da 

saúde e pacientes, com materiais e espaço condizentes à demanda por assistência, é 

também crucial que haja educação em saúde de qualidade. Dessa forma, uma melhor 

compreensão de profissionais da saúde quanto aos protocolos e técnicas 

preconizados, contribuiria para controlar a disseminação e resistência de micro-

organismos, otimizando recursos financeiros e humanos (GARCIA et al., 2013; 

MATOS; LOPES, 2014). 

Consoante às estatísticas do CDC/EUA, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) afirma que a resistência antimicrobiana afeta não apenas a área da saúde, mas 

também diversos setores da sociedade, pois implica perdas econômicas devido a 

custos elevados de tratamento e à perda de produtividade. Logo, em vias de enfrentar 

essa situação de abrangência global, a OMS desenvolveu um Plano de Ação global 

para direcionar os países no combate do avanço da resistência antimicrobiana 

(ANVISA, 2017).  
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 CONCLUSÕES 

Os resultados preliminares podem contribuir para novas linhas de pesquisa de 

fontes de IRAS, o que otimizaria o controle de tais infecções e asseguraria mais 

segurança ao paciente. No entanto, cabe ressaltar que a metodologia e os resultados 

parciais dessa pesquisa não têm poder comprobatório de causalidade, o que não 

permite a associação entre as amostras de microrganismos encontrados com 

infecções de pacientes internados. Esta pesquisa faz parte do programa PIC do 

UniFOA, tem sido financiada pela instituição e não apresenta quaisquer conflitos de 

interesse. 
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RESUMO 

O processo de aprendizagem da neuroanatomia é considerado muito árduo, visto que 

os métodos de ensino ainda possuem limitações, e que os estudantes apresentam 

diversas dificuldades para aplicar a teoria associada à prática no estudo de um 

assunto que, por exigir conhecimento de grande quantidade de estruturas anatômicas 

e suas nomenclaturas, torna-se tão complexo. A fim de facilitar esse processo, o 

método de ensino tem sofrido alterações, estimulando formas de estudo mais 

interessantes e tecnológicas, nas quais o aluno assuma uma posição de maior 

protagonismo no desenvolvimento do aprendizado. Dessa forma, o desenvolvimento 

de um atlas fotográfico seria um facilitador do estudo da neuroanatomia humana, uma 

vez que a utilização de imagens melhora significativamente a compreensão dos 

alunos sobre o conteúdo anatômico abordado.  Além disso, o atlas também serviria 

como um legado para a instituição, registrando variações anatômicas encontradas e 

diferentes técnicas de dissecção e preservação utilizadas, armazenando estas 

informações, independente da depreciação das peças cadavéricas após anos de uso. 

Para realizar o projeto, inicialmente dividiu-se os seguimentos a serem produzidos, em 

seguida foi realizada uma etapa de pré-produção, na qual ocorreu o planejamento do 

enquadramento das fotografias, baseado na bibliografia da disciplina para facilitar a 

visão do estudante. As imagens das peças anatômicas disponíveis no Laboratório de 

Anatomia Humana do UniFOA foram realizadas utilizando a câmera dos smartphones 

Samsung Galaxy Note 9 e Xiaomi Mi 9. Posteriormente será realizada a edição das 

fotografias, a fim de adicionar informações que facilitem a compreensão do aluno e, 

por fim, o atlas fotográfico será publicado na forma de e-book através da Editora FOA. 

As estruturas fotografadas condizem com o padrão morfológico normal abordado em 

literaturas de referência em neuroanatomia, exceto por uma variação anatômica 
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encontrada no plexo braquial. De fato, o material gerado até o presente momento 

demonstrou ser um facilitador do estudo da neuroanatomia humana 

Palavras-chave: Neuroanatomia. Atlas. Ensino.  

 INTRODUÇÃO  

A neuroanatomia é um ramo da anatomia humana responsável pelo estudo do 

sistema nervoso, central e periférico (D’ÂNGELO; FATTINI, 2007).  O processo de 

instrução e aprendizado da neuroanatomia é árduo e elaborado, próprio da 

complexidade do assunto e das limitações dos métodos de ensino (FARIA, 2013). 

Os métodos tradicionais de ensino em Anatomia Humana oferecidos 

atualmente, ainda remetem à realização de aulas expositivas de forma dissociada das 

aulas práticas, ou seja, em momentos distintos. Tal realidade, muitas vezes dificulta a 

compreensão do estudante com relação à aplicação da teoria associada à prática, em 

virtude da quantidade de estruturas existentes e a complexidade da nomenclatura 

anatômica (ARAUJO JUNIOR et al., 2014). 

Além da problemática citada, Da Silva; Santana; De Morais (2013) lista outros 

fatores que comprometem a qualidade do ensino em anatomia, dentre eles: 

dificuldades de manutenção do cadáver, inacessibilidade ao estudo com as peças 

anatômicas fora do ambiente do laboratório de anatomia e o alto custo de modelos 

anatômicos e materiais bibliográficos. 

No entanto, nas últimas décadas, o ensino da Anatomia tem passado por 

mudanças estruturais, em parte, devido às reformas curriculares dos cursos da área 

da saúde, necessárias para o enquadramento nas novas diretrizes curriculares para 

os cursos de graduação (FORNAZIERO et al., 2010). Mas também, e principalmente, 

para acompanhar a constante evolução da tecnologia educacional que faz emergir a 

necessidade de apreensão, clarificação e possíveis adaptações dos métodos de 

ensino-aprendizagem. 

A fim de facilitar e tornar o aprendizado mais interessante, as adaptações dos 

métodos de ensino-aprendizagem sugerem um contexto no qual o aluno passa a atuar 

de modo fundamental no próprio processo de aprendizagem. Tais transformações 

remetem à utilização de metodologias ativas que permitem ao discente desenvolver 



  

ISBN: 978-65-88877-38-8  editora.unifoa.edu.br 46 

 

 

uma visão generalizada e interdisciplinar (CECCIM, 2004) dos conteúdos ministrados, 

por meio da construção de uma postura crítica que atenda às necessidades da 

sociedade moderna (MITRE et al., 2008). 

Segundo Arantes; Arantes; Ferreira (2018), as reformas curriculares 

anteriormente citadas levaram a redução da carga horária, o que justifica a 

necessidade de elementos que otimizem o estudo de neuroanatomia em menor 

espaço de tempo. 

Dessa forma, parece haver um consenso de que é necessário o 

desenvolvimento de novas ferramentas de estudo que facilitem o aprendizado e 

estejam aptas a acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, o 

desenvolvimento de um atlas fotográfico seria um facilitador do estudo da 

neuroanatomia humana, uma vez que a utilização de imagens para o ensino da 

Anatomia Humana, mesmo aquelas de produção amadora, contribuem para alcançar, 

satisfatoriamente, os objetivos propostos, o que melhora significativamente a 

compreensão dos alunos sobre o conteúdo anatômico abordado (SILVA; SANTANA, 

2012). 

O desenvolvimento do atlas fotográfico também serviria como um legado para 

a instituição ao longo dos anos, registrando variações anatômicas encontradas e 

diferentes técnicas de dissecção e preservação utilizadas, armazenando estas 

informações independente da depreciação das peças cadavéricas pelo uso. 

 METODOLOGIA 

Inicialmente, o conteúdo foi dividido nos segmentos a serem produzidos. No 

sistema nervoso central, temos o encéfalo e a medula espinal, e no sistema nervoso 

periférico temos os nervos cranianos e espinais, plexos nervosos, raízes nervosas e 

os gânglios. Em cada região estão sendo evidenciadas as suas estruturas e suas 

relações anatômicas e funcionais. 

Em um segundo momento, fez-se necessária uma etapa de pré-produção, que 

envolveu o planejamento do enquadramento das fotografias, baseado na bibliografia 

da disciplina para facilitar a visão do estudante. 
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Após esse processo, foi realizada a montagem do cenário que conta, 

essencialmente, com as peças anatômicas disponíveis no Laboratório de Anatomia 

Humana do Centro Universitário de Volta Redonda, e com iluminação adequada para 

visualização do material. As imagens foram realizadas usando a câmera dos 

smartphones Samsung Galaxy Note 9 e Xiaomi Mi 9. Em seguida, com o processo 

fotográfico finalizado, as fotos serão editadas pelo software GIMP (2020). 

Posteriormente será realizado um processo de edição de forma que sejam 

adicionadas às fotografias informações que facilitem a compreensão do aluno, 

inserindo a nomenclatura das estruturas anatômicas de forma estejam de acordo com 

a sua localização nas peças. 

A publicação do atlas fotográfico será realizada através da Editora FOA, em 

formato de e-book, de forma a contemplar as turmas do primeiro ao décimo segundo 

módulos do curso de Medicina do UniFOA, assim como os demais cursos da área da 

saúde. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram separadas peças anatômicas de cadáveres adultos para a produção do 

material. As fotografias tiradas permitem a visualização das estruturas anatômicas 

da cabeça e pescoço no plano sagital, da vista inferior do encéfalo, da face inferior e 

medial do telencéfalo, além de distintos cortes longitudinais do telencéfalo. Também 

foram produzidas fotografias das meninges em vista inferior, superior e lateral, além 

de também ter sido fotografado o plexo braquial.  

No plano sagital da cabeça e pescoço é possível visualizar nitidamente as 

estruturas constituintes da face medial do encéfalo e da medula espinhal, além de 

nervos cranianos e espinhais. Na face inferior do encéfalo foi verificada o estado 

preservado das estruturas vasculares encefálicas, do tronco encefálico, do cerebelo e 

nervos associados. Nas meninges ficaram evidenciadas as estruturas vasculares 

encefálicas, além dos seios, pregas e cavidades da Dura-Máter. Nos distintos cortes 

longitudinais do telencéfalo foi possível visualizar a substância branca, os núcleos da 

base e os 1º, 2º e 3º ventrículos.  
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As estruturas citadas acima condizem com o padrão morfológico normal 

abordado em literaturas de referência em neuroanatomia.  

Foi evidenciada uma variação anatômica no plexo braquial, em que nota-se a 

ausência do tronco médio do plexo braquial devido a raiz de C7, que normalmente o 

origina, ter se juntado junto as raízes C8 e T1 na formação do tronco inferior do plexo 

braquial.  

 CONCLUSÕES 

O desenvolvimento de um atlas fotográfico de neuroanatomia permite que os 

alunos criem uma visão da teoria mais alinhada à prática, fixando o conteúdo de 

maneira mais efetiva a partir de diferentes estímulos, em um processo de 

aprendizagem ativo.  As fotografias geradas destacaram as regiões anatômicas do 

sistema nervoso central e periférico, se tornando, assim, uma forma de acesso ao 

estudante de medicina e demais áreas da saúde a tais estruturas sem a necessidade 

de estarem presentes no laboratório de neuroanatomia. 

O material gerado até o presente momento demonstrou ser um facilitador do 

estudo da neuroanatomia humana, além de servir como legado para a faculdade de 

medicina e demais áreas da saúde. 
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RESUMO 

 Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) estão entre as classes 

medicamentosas mais prescritas do mundo, sendo utilizadas no tratamento de 

diversas condições clínicas. Os primeiros AINEs desenvolvidos foram os não 

específicos, que inibem as duas isoformas da ciclooxigenase, sendo relacionados a 

diversos efeitos colaterais gastrointestinais quando usados à longo prazo. Dessa 

forma, com o objetivo de evitar tais efeitos indesejáveis, desenvolveu-se uma diferente 

subclasse de AINEs, os inibidores específicos da COX-2. Entretanto, diversos estudos 

foram elaborados descrevendo efeitos adversos com o uso desses inibidores 

específicos da ciclooxigenase 2, principalmente, relacionados ao sistema 

cardiovascular, tais como aumento do risco de infarto do miocárdio, acidente vascular 

cerebral, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e hipertensão arterial. Para a 

realização deste trabalho, foram realizadas buscas nas bases de dados SciELO, 

Google Acadêmico e PubMed, sendo escolhidos no total, 13 trabalhos para a escrita 

deste. Apesar de estudos clínicos e de meta-análises indicarem aumento do risco de 

eventos adversos cardiovasculares com o uso de inibidores seletivos da COX-2, as 

evidências sobre tais riscos são ainda incompletas. Por conseguinte, em decorrência 

do risco de eventos adversos e do seu alto custo, é imprescindível uma minuciosa 

avaliação de cada paciente e do custo-benefício para a prescrição e administração 

dos inibidores seletivos da COX-2, devendo ser ainda mais detalhada nos pacientes 

com história prévia de doença cardiovascular ou com alto risco para desenvolvê-la. 

Palavras-chave: Farmacologia. Inibidores de Ciclo-Oxigenase. Doenças 

Cardiovasculares. 
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 INTRODUÇÃO  

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) estão entre as classes 

medicamentosas mais prescritas do mundo, sendo utilizadas no tratamento de 

diversas condições clínicas tais como o tratamento da dor pós-operatória, artrite 

reumatóide, dores músculo-esqueléticas, osteoartrite, inflamação e edema.  Com 

propriedades anti-térmica, anti-inflamatória, analgésica e anti-trombótica, os AINEs 

atuam por meio da inibição enzimática de subtipos da ciclooxigenase, denominadas 

constitutiva (COX-1) e induzível (COX-2), impedindo a síntese de eicosanóides pela via 

metabólica da cascata do ácido araquidônico. Desse modo, os AINEs são 

classificados, quanto ao seu mecanismo, em AINEs não seletivos quanto à isoforma, 

que inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2, e em AINEs seletivos da COX-2 (BATLOUNI, 

2010; CASTIER, KLUMB, ALBUQUERQUE, 2013). 

Os primeiros AINEs desenvolvidos foram os não específicos, que inibem as 

duas isoformas da ciclooxigenase, e apesar de terem eficácia terapêutica 

comprovada quanto aos efeitos farmacológicos que propõem, têm sem uso contínuo 

limitado devido principalmente aos efeitos adversos gastrointestinais, como 

dispepsia, dor abdominal, azia, diarréia, úlceras gastroduodenais, perfuração e 

sangramento gastroduodenal (OLIVEIRA et al., 2019; CASTIER, KLUMB, 

ALBUQUERQUE, 2013). Esses efeitos colaterais são resultados do bloqueio da COX-1 

na mucosa gastrointestinal e a consequente produção de certas prostaglandinas, tais 

como a PGE2 e a PGD2, que atuam como agentes citoprotetores da mucosa 

gastrointestinal através da inibição da secreção ácida pelo estômago, aumento do 

fluxo sanguíneo local e da secreção do muco protetor (OLIVEIRA et al., 2019).  

Diante desse cenário, com o objetivo de reduzir a inflamação com a mesma 

eficácia, porém, sem provocar os efeitos gastrointestinais indesejáveis oriundos da 

inibição da COX-1, desenvolveu-se uma diferente subclasse de AINEs, os inibidores 

específicos da COX-2. Tal criação baseava-se na idéia de que a COX-1 seria uma 

enzima constitutiva e a COX-2 uma enzima induzida em situações patológicas, 

entretanto, esta seria uma visão simplificada e perigosa da realidade, visto que, nas 

últimas décadas, diversos estudos foram elaborados descrevendo efeitos adversos 

com o uso dessa classe de medicamentos, principalmente, relacionados ao sistema 

cardiovascular, tais como aumento do risco de infarto do miocárdio, acidente vascular 
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cerebral, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e hipertensão arterial (KUMMER, 

COELHO, 2002; MINUZ, 2008; MENDES et al., 2012). 

Portanto, levando em consideração o grande uso na prática médica desses 

medicamentos associado ao risco de efeitos adversos cardiovasculares, 

principalmente, em pacientes com história pregressa de distúrbio cardiovascular ou 

alto risco de desenvolvimento, o presente trabalho teve por objetivo realizar um 

levantamento de dados e pesquisas científicas que comprovem tais efeitos 

cardiovasculares originados pelo uso de inibidores seletivos da COX-2, sendo 

necessária, cada vez mais, a identificação de fatores de risco cardiovasculares nos 

pacientes que venham a utilizar tais medicamentos. 

 METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho foram realizadas buscas nas bases de dados 

SciELO, Google Acadêmico e PubMed, utilizando os descritores “Inibidores de Ciclo-

Oxigenase” e “Doenças Cardiovasculares” para as duas primeiras, e, “Cyclooxygenase 

inhibitors” e “Cardiovascular Diseases” para a terceira, respectivamente. Em todas as 

bases de dados, foram colocados fatores de inclusão para os trabalhos dos últimos 

20 anos. Na SciELO, foi encontrado um trabalho, e, este foi selecionado pois havia 

relação com o tema. No Google Acadêmico, foram encontrados 247 artigos, e, dentre 

esses, 5 foram selecionados pela relevância dos trabalhos. E, no PubMed, foram 

encontrados 638 trabalhos de Revisões Sistemáticas e Metanálises, e, 7 foram 

escolhidos pela relação com o tema proposto.  

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1.  Surgimento e descoberta dos efeitos colaterais 

Com o objetivo de minimizar a toxicidade gastrointestinal, foram desenvolvidos 

e prescritos na terapêutica médica em larga escala, especialmente para doenças 

inflamatórias crônicas (como artrite e osteoartrite), os inibidores seletivos da COX-2, 

após observações clínicas e experimentais da incidência reduzida de efeitos 

colaterais gastrointestinais (BOMBARDIER et al., 2000). 
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Inicialmente, seis desses inibidores seletivos da COX-2, conhecidos como 

coxibes, foram aprovados para uso clínico: celecoxibe, rofecoxibe, valdecoxibe e seus 

pró-fármacos parecoxibe, etoricoxibe e lumiracoxibe. Entretanto, em razão do 

potencial de risco cardiovascular, a maioria desses agentes farmacológicos foi 

retirada do mercado ou tiveram seu uso restrito, sendo atualmente, o celecoxibe o 

único licenciado para uso nos Estados Unidos (BOMBARDIER et al., 2000; GROSSER, 

FRIES, FITZGERALD, 2006).  

3.2.  Farmacologia e atuação no sistema cardiovascular 

No sistema cardiovascular, os produtos da COX possuem fundamental 

importância nos mecanismos de regulação entre plaquetas e parede vascular e, por 

essa razão, a inibição seletiva da COX-2 pode contribuir para o predomínio de 

fenômenos que favorecem a vaso-oclusão, visto que, a COX-2 tem participação na 

formação de PGI2 que, por sua vez, tem ação vasodilatadora, antitrombótica e de 

inibição da profileração de músculo liso vascular, da adesão e da agregação de 

plaquetas, enquanto a COX-1 tem contribuição na formação do TXA2, promovendo 

vasoconstrição, proliferação de músculo liso, aumento da adesão e agregação 

plaquetária, culminando em um desequilíbrio do sistema de coagulação. Por 

conseguinte, o equilíbrio desse balanço entre o TXA2 produzido pelas plaquetas e o 

PGI2 produzido pelas células endoteliais é essencial para a homeostase e saúde 

cardiovascular do organismo (GROSSER, FRIES, FITZGERALD, 2006; MINUZ, 2008; 

TRELLE et al., 2011). 

Visto isso, conclui-se que a possível base para o surgimento dos eventos 

adversos cardiovasculares e tromboembólicos relacionados ao uso desses agentes 

COX-2 seletivos ou COX-2 preferenciais se dá através do bloqueio da produção de 

PGI2 derivada do endotélio, rompendo o equilíbrio entre TXA2 e PGI2 e gerando uma 

tendência pró-trombótica no sistema cardiovascular (GROSSER, FRIES, FITZGERALD, 

2006; MINUZ, 2008). 

3.3.  Medicamentos e sua relação com eventos cardiovasculares 

Dados epidemiológicos sugerem que tanto os AINEs quanto os Coxibs têm 

probabilidade de desencadear problemas de ordem cardíaca, principalmente, quando 

administrados por um longo período e em doses elevadas. Isso se deve ao fato de que 
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não existe seletividade absoluta nos COXs, uma vez que, mesmo um inibidor seletivo 

da COX-2, quando em altas doses, poderá também levar a inibição da COX-1. Desse 

modo, é possível deduzir que há risco de efeitos cardiovasculares indesejáveis em 

todos os AINEs, sejam eles seletivos ou não (BOMBARDIER et al., 2000; KUMMER, 

COELHO, 2002; ARAUJO et al., 2005). 

Foram publicados, em 2006, os resultados de uma meta-análise que incluiu 138 

estudos randomizados envolvendo inibidores seletivos da COX-2 assim como AINEs 

tradicionais, fazendo uma comparação com o placebo e entre si. Pôde-se observar 

graves eventos cardiovasculares, definidos como infarto agudo do miocárdio, 

acidente vascular cerebral ou morte vascular. Em 121 estudos controlados com 

placebo, houve 216 eventos vasculares em 18190 pacientes/anos tratados com 

inibidor seletivo da COX-2 (1,2%ano), em comparação com 112 estudos em 12639 

pacientes/ano no grupo placebo (0,9%ano), correspondendo a aumento relativo de 

42% na incidência de um primeiro evento vascular grave (rate ratio 1,42, p = 0,003) 

sem diferença significante entre os distintos inibidores seletivos da COX-2 (KEARNEY 

et al., 2006). 

Esse resultado foi, principalmente, relacionado ao infarto agudo do miocárdio, 

em comparação com outros desfechos vasculares. Cerca de 2/3 dos eventos 

cardiovasculares ocorreram entre os 9 estudos de longo prazo (média de 139 

semanas), nos quais o uso de inibidor seletivo COX-2 associou-se ao aumento de 45% 

na incidência de eventos vasculares. No total, observou-se uma incidência similar de 

eventos vasculares graves entre um inibidor COX-2 seletivo e qualquer AINE 

tradicional. 

Em outra metanálise, na qual englobaram 31 ensaios clínicos randomizados, 

foi avaliado o risco de ocorrência eventos cardiovasculares com o uso crônico tanto 

de fármacos seletivos para COX-2 (tais como eterocoxibe e lumiracoxibe) como de 

fármacos tradicionais não seletivos (tais como diclofenaco e ibuprofeno). Foram 

analisados 7 AINEs (ibuprofeno, diclofenaco, etoricoxibe, rofecoxibe, naproxeno, 

celecoxibe e lumiracoxibe), entre os quais foi possível observar uma maior associação 

dos inibidores não seletivos com desordens cerebrovasculares, em comparação com 

os seletivos. O ibuprofeno (classe dos AINEs tradicionais) apresentou chance 3,36 
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vezes maior para ocorrência do evento, enquanto o diclofenaco, etoricoxibe e o 

naproxeno, 2,86; 2,67; e 1,76, respectivamente (TRELLE et al., 2011). 

Não obstante, a obtenção de conclusões contundentes a respeito do risco de 

complicações cardiovasculares com o uso desses agentes é dificultada, pois ainda 

há uma carência de ensaios clínicos controlados, randomizados, de larga escala para 

vários dos AINES tradicionais. Diante disso, o risco cardiovascular com a utilização de 

inibidores seletivos da COX-2 ainda não está bem elucidado, não sendo possíveis 

predições de risco cardiovascular baseada apenas na seletividade, assim como 

também não é possível afirmações de segurança com a administração de um inibidor 

tradicional em relação a este efeito adverso (KUMMER, COELHO, 2002; MENDES et al., 

2012). 

 CONCLUSÃO 

Apesar de estudos clínicos e de meta-análises indicarem aumento do risco de 

eventos adversos cardiovasculares com o uso de inibidores seletivos da COX-2, tais 

como hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio e acidente 

vascular cerebral, as evidências sobre tais riscos na literatura ainda são incompletos, 

sendo necessários grandes ensaios clínicos que possam avaliar melhor desfechos 

cardiovasculares relevantes e analisar qual esquema anti-inflamatório minimiza o 

risco de tais eventos indesejados. 

Por conseguinte, em decorrência do risco de eventos adversos e do seu alto 

custo, é imprescindível uma minuciosa avaliação de cada paciente e do custo-

benefício para a prescrição e administração dos inibidores seletivos da COX-2. Esta 

avaliação deve ser ainda mais detalhada nos pacientes com história prévia de doença 

cardiovascular ou com alto risco para desenvolvê-la, uma vez que o risco de efeitos 

adversos é maior nesses indivíduos. Por essa razão, faz-se necessário o 

conhecimento acerca dos possíveis efeitos adversos cardiovasculares com a 

administração desses fármacos, principalmente, para os profissionais que atuam com 

prescrição desses medicamentos. 
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RESUMO 

A endometriose é uma doença que atinge, aproximadamente, 10% das mulheres em 

idade fértil e é definida como a presença de tecido endometriótico fora da cavidade 

uterina, com implantação em diversas regiões pélvicas. Os tratamentos preconizados 

atualmente se baseiam em uso de anticoncepcionais orais e intervenções cirúrgicas. 

Todavia, os tratamentos farmacológicos mais eficazes apresentam efeitos colaterais 

relevantes como ganho de peso, diminuição da libido e instabilidade emocional, 

trazendo prejuízos à vida pessoal e social da portadora.  O desenvolvimento do 

estresse oxidativo no ambiente peritoneal pode ser um dos eventos envolvidos na 

patogênese da doença, já que sabe-se que a endometriose apresenta um intenso 

processo inflamatório. Nesse contexto, a vitamina D tem sido extensamente estudada 

por suas ações anti-inflamatórias, imunomoduladoras e anti-invasivas. Esta pesquisa 

tem como objetivo analisar os efeitos da vitamina D na endometriose em modelo 

experimental. Esse projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de ética no uso de 

animais (CEUA-UniFOA) protocolo nº006/2020. Dez Ratas fêmeas da raça Wistar 

foram divididas em 3 grupos distintos após a implantação e estabelecimento autólogo 

da endometriose no peritônio abdominal e tratadas com 0,2 UI de 

dihidroxicholecalciferol via gavagem por 30 dias consecutivos.  

Palavras-chave: Endometriose. Vitamina D. Tratamento alternativo. 

 INTRODUÇÃO  

A endometriose é uma doença estrogênio dependente definida como o 

crescimento de tecido endometrial epitelial e estromal funcional fora da cavidade 

uterina. Por atingir aproximadamente 10% de mulheres em idade reprodutiva, pode 

mailto:danielescorsim@yahoo.com.br
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causar infertilidade e dor pélvica crônica, reduzindo significativamente a qualidade de 

vida da mulher. 

Duas teorias principais são aceitas sobre a patogenia da endometriose, sendo 

ainda motivos de estudo e análise, visto que nenhuma é totalmente confirmada pela 

complexidade de seus mecanismos fisiopatológicos. Segundo Sampson (1925), a 

teoria da menstruação retrógrada consiste na implantação de células endometriais no 

peritônio ou nos órgãos pélvicos provenientes do refluxo menstrual pelas tubas 

uterinas. A outra teoria se dá pela metaplasia celômica, em que ocorre a metaplasia 

de células do mesotélio por estímulos infecciosos, ambientais e, principalmente, 

hormonais. De qualquer forma, existe predileção da implantação dessas células, 

sendo mais comum as localizações peritoneais, ovarianas e do septo retovaginal. 

A sintomatologia da endometriose é bastante variável, podendo se apresentar 

de forma assintomática ou referir sintomas principais, como infertilidade e dor pélvica. 

As apresentações de dor pélvica incluem dismenorreia, dispareunia, dor ovulatória, 

dor pélvica cíclica, além de sintomas urinários ou evacuatórios. 

Os tratamentos atuais preconizados são realizados em pacientes sintomáticos 

e objetivam a diminuição das lesões e amenização dos sintomas, levando em questão 

a gravidade dos sintomas, a extensão e localização da doença, o desejo de gravidez, 

idade da paciente, efeitos adversos dos medicamentos, taxas de complicações 

cirúrgicas e custos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). O tratamento medicamentoso tem 

como princípio reduzir a ação estrogênica e produzir diferenciação ou bloqueio dos 

focos de endométrio (FILHO et al., 2017). Para reduzir a dor associada à doença, são 

recomendados os anticoncepcionais orais combinados. 

Entretanto, nos casos em que a paciente apresentar endometriomas maiores 

que 3 cm, suspeita de aderências ou deformidades pélvicas, o tratamento cirúrgico é 

o indicado. Além disso, os tratamentos atuais não dispõem de fármacos que eliminem 

por completo as lesões e podem trazer muitos riscos à mulher, como 

tromboembolismo venoso, pseudomenopausa e diminuição da densidade óssea. 

Devido a esses fatos, a necessidade de formas alternativas de tratamento eficaz e 

controle da doença que sejam menos danosos à qualidade de vida da mulher é 

claramente essencial. 
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A vitamina D é um hormônio esteroide naturalmente presente no corpo humano 

produzido através da ação dos raios ultravioletas B (UVB), e seu estoque no organismo 

está relacionado aos níveis de exposição solar. Tem seus níveis adequados definidos 

acima de 30 ng/mL, de acordo com as sociedades americana e brasileira de 

endocrinologia, que lidam com pacientes de risco para a deficiência. Como ação 

sistêmica, age na mineralização do esqueleto e regulação dos níveis plasmáticos de 

cálcio, modulação do sistema imune e tem efeito anti-inflamatório e anti-invasivo 

(VILAÇA; LAZARETTI-CASTRO, 2017). 

O estudo tem como objetivo analisar a suplementação de vitamina D nos 

modelos experimentais para averiguar seus efeitos como forma alternativa de 

controle da proliferação de tecido endometrial ectópico. 

 METODOLOGIA 

Para os experimentos, foram utilizadas 10 Ratas Wistar com 11 semanas de 

vida, pesando em torno de 300 gramas. O experimento foi aprovado pelo Comitê de 

ética no uso de animais (CEUA-UniFOA) protocolo nº006/2020. Devido a pandemia do 

COVID-19, o cronograma de realização dos experimentos sofreu mudanças e foi 

iniciado em setembro de 2021. Os animais foram anestesiados e analgesiados e, após 

completa sedação, foi realizada uma incisão na linha alba, ligadura e secção de um 

dos cornos uterinos. O corno uterino selecionado foi aberto longitudinalmente e o 

endométrio seccionado em 3 fragmentos de tamanho entre 3 e 4mm² em placa de 

petri com solução salina, para, em seguida, ser feita a implantação na cavidade 

peritoneal, utilizando-se fio de Nylon 3-0. Posteriormente, a parede abdominal foi 

fechada também com fio de Nylon 3-0. Os animais permaneceram anestesiados 

durante, no máximo, 30 minutos, pois o tempo necessário e suficiente para a 

realização do procedimento cirúrgico proposto neste trabalho é de 10 minutos 

(MACHADO et al., 2016). 

Após 15 dias de indução da lesão endometriótica, iniciou-se o tratamento 

diário, via gavagem, durante 30 dias consecutivos. Os animais foram divididos em 3 

modelos distintos para análise da ação da vitamina D sobre as lesões endométricas: 

Grupo 1, controle (n=3) tratadas com 0,2 mg/mL de solução salina; Grupo 2, modelo 
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de prevenção (n=4) com tratamento com 0,02 UI de 1,25 dihidroxicholecalciferol 

(ABBAS et al., 2013) iniciado no dia da indução da lesão e mantido por 45 dias; e Grupo 

3, (n=3) com tratamento diário com 0,02 UI de 1,25 dihidroxicholecalciferol após 

realizada as lesões e mantido por 30 dias. Durante a recuperação do procedimento 

cirúrgico, um modelo do grupo de prevenção veio a óbito, mantendo um total de 9 

ratas no estudo.  

Após o período de tratamento, será realizada eutanásia dos animais, mediante 

overdose de anestésico. As lesões retiradas serão avaliadas macroscopicamente 

para mensurar o tamanho (comprimento e largura) e preparadas para realização das 

análises histológicas. 

As amostras das lesões endometrióticas serão fixadas em formol tamponado 

e processadas para a histologia. A coloração com hematoxilina-eosina (HE) permite 

confirmar as lesões pela presença de componentes endometriais estromais e/ou 

glandulares. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O projeto está atualmente em fase de execução, no período experimental, 

sendo realizado diariamente a administração de vitamina D por gavagem no grupo de 

prevenção e no grupo de tratamento. Diversos desafios foram apresentados, como o 

óbito de um modelo do grupo de prevenção, além do aparecimento de lesões 

circulares, supurativas em membro inferior esquerdo de 2 modelos, sendo tratadas 

com pomada antibiótica (Gentamicina + Sulfanilamida + Sulfadiazina), sendo a 

possível causa mordedura dos animais após reação local ao anestésico. Mesmo 

assim, os animais apresentaram boa recuperação, sendo avaliados diariamente. 

Recentemente foram realizadas as cirurgias para avaliação e mensuração das lesões 

em todos os modelos para futura comparação após o período de administração de 

0,02 UI de 1,25 dihidroxicholecalciferol. As cirurgias ocorreram sem intercorrências 

nos dias 14/09/2021 e 28/09/21.  
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           Figura A - Modelo controle                            Figura B - Modelo com tratamento  

pré - lesão 

                      

   Fonte: (AUTORAL,2021)                                      Fonte: (AUTORAL,2021l)  

 CONCLUSÕES 

De acordo com a temática apresentada, é possível constatar a grande 

aplicabilidade da vitamina D como forma de controle e seu potencial terapêutico na 

endometriose. O projeto está em fase de execução dos experimentos, sendo realizada 

diariamente a administração da vitamina D nos grupos tratados. Mesmo ainda sem 

avaliação técnica mensurável da comparação das lesões, é possível avaliar 

subjetivamente a evolução dos modelos, com melhor recuperação pós-cirúrgica do 

grupo em tratamento. É necessário ainda a avaliação histopatológica das lesões após 

o término do tratamento para a realização de dados palpáveis sobre a ação da 

vitamina D nas lesões endometrióticas.  
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RESUMO 

Após a paralisação das aulas presenciais pelo Ministério da Educação como medida 

de combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e posterior autorização do 

uso de tecnologias de comunicação e informação (TICS) em disciplinas teórico-

cognitivas, universidades de medicina em todo o país buscaram utilizar essa 

ferramenta de modo a tentar minimizar os prejuízos no processo de ensino-

aprendizagem de seus acadêmicos, sendo esse um processo que inclui inúmeros 

desafios. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo identificar e quantificar 

a utilização do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) no ensino médico durante a 

pandemia de Covid-19 em diferentes cenários do país, buscando retratar a viabilidade 

de tal mecanismo de ensino e entender sua possível continuação após o período 

emergencial. Os dados foram coletados por meio de um questionário eletrônico 

estruturado visando compreender a situação dos estudantes de medicina durante a 

pandemia e as modalidades utilizadas por suas respectivas faculdades. As respostas 

obtidas foram analisadas estatisticamente através do software JASP Statistics. Os 

resultados obtidos foram 489 respostas válidas de estudantes de medicina do 1º ao 

6º ano de instituições públicas e privadas do Brasil. Após análise, quase a totalidade 

dos estudantes abordados (94,5%) utilizaram alguma modalidade virtual de 

aprendizagem durante a pandemia. Sobre os meios de acesso à internet, (94,48%) dos 

estudantes afirmaram ter pelo menos um dispositivo eletrônico para utilização. Em 

relação à implantação da modalidade virtual de ensino, os dados indicaram maior 

adesão por parte de instituições privadas com predomínio de aulas remotas 

síncronas. Embora a implementação do ensino remoto tenha sido heterogênea entre 

as instituições de ensino, a modalidade permitiu a manutenção das atividades durante 
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o período de pandemia. No entanto, seu impacto na formação dos estudantes deve 

ser acompanhado por meio de novos estudos pós-período emergencial. 

Palavras-chave: Estudantes de Medicina. Educação médica. Educação a Distância. 

Pandemia. 

 INTRODUÇÃO 

Após a paralisação das atividades presenciais em março de 2020, período em 

que a pandemia de COVID-19 se alastrou pelo Brasil com maior intensidade (BRASIL; 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2020), diversas instituições de ensino 

brasileiras buscaram estratégias e plataformas buscando a adaptação às 

circunstâncias e a atenuação dos prejuízos no processo de ensino e aprendizagem de 

seus estudantes (OLIVEIRA; CORRÊA; MORÉS, 2020; SANTOS JR; MONTEIRO, 2020). 

Todavia, apesar dos esforços das instituições de ensino superior, o desafio na 

utilização do ensino remoto para promover um ensino médico de qualidade ainda 

figura com muitas incertezas (CASTAMAN; RODRIGUES, 2020). 

A inserção de tais tecnologias já vinha sendo paulatinamente estimulada  na 

educação médica, inclusive, constando nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

de 2014 que preconizam o domínio da aplicação das tecnologias de informação e 

comunicação pelos egressos do curso de medicina (BRASIL, 2014), em que pese a 

forte relevância das atividades práticas e de desenvolvimento de habilidades, que 

naturalmente impõem alguma barreiras à adoção do ambiente virtual de 

aprendizagem como recurso educativo.  

No cenário da pandemia o ensino remoto se fortaleceu devido a necessidade 

de prosseguir as atividades de ensino em um contexto emergencial com vistas a 

reduzir impactos negativos e atrasos na formação no percurso acadêmico. Dessa 

forma, pesquisas que buscam elucidar a utilização dos espaços virtuais no ensino 

médico justificam-se, uma vez que auxiliam na compreensão dos possíveis impactos 

dessas ações na formação profissional, além de indicar caminhos e possibilidades 

relacionadas à utilização destes recursos na formação médica (OLIVEIRA; POSTAL; 

AFONSO, 2020).  
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Neste contexto, o objetivo deste estudo foi identificar e quantificar a utilização 

de ambientes virtuais de aprendizagem no ensino médico em todo território nacional 

durante o segundo semestre de 2020 e início de 2021, primeiro ano da pandemia de 

Covid-19, em diferentes cenários do país, buscando identificar as características do 

ensino remoto no Brasil. 

 MÉTODO 

2.1. Participantes 

Participaram deste estudo 489 estudantes de cursos de medicina provenientes 

de 102 instituições de Ensino Superior de 23 estados brasileiros, sendo 20,9% dos 

estudantes provenientes de instituições públicas e 79,1% de privadas. As idades 

variaram de 18 a 49 anos, com média de 23,49 anos (DP=4,57), de ambos os sexos, 

sendo a maioria do sexo feminino (68,9%). Responderam à pesquisa alunos de todos 

os anos do curso, sendo 15,1% do primeiro ano, 20% do segundo ano, 21,5% do terceiro 

ano, 22,1% do quarto ano, 15,7% do quinto ano e 5,5% do sexto e último ano. Quanto à 

renda mensal, 14,3% declararam possuir até 3 salários mínimos, 16,6% de 4-6 salários 

mínimos, 27,6% de 7-12 salários mínimos, 11% de 12 a 15 salários mínimos, 23,7% 

possuíam mais de 15 salários mínimos e 1,2% declararam não possuir nenhuma 

renda.  

2.2. Instrumentos 

Foi utilizado um questionário socioeconômico, desenvolvido para esta 

pesquisa, que solicitava ao estudante as seguintes informações: Idade, sexo, renda 

familiar, curso, ano do curso, faculdade, estado, tipo de ensino, se participou de 

alguma modalidade de ensino virtual, qual plataforma virtual está sendo utilizada pela 

universidade, se as aulas remotas são síncronas ou assíncronas, se tem acesso à 

internet e se têm acesso à dispositivos eletrônicos.  

2.3. Procedimentos 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e aprovado com CAAE 

34489420.3.0000.5237. Em seguida, foi realizada a coleta dos dados em formulário 

eletrônico disponibilizado aos alunos por meio de link encaminhado por contato 
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direto, e-mail ou pelas redes sociais no período de outubro de 2020 a fevereiro de 

2021. O formulário obteve ao todo 569 respostas, sendo 489 válidas. Os alunos foram 

informados do objetivo do estudo e deram o seu consentimento informado para sua 

livre participação. Foram realizadas análises estatísticas descritivas utilizando o 

software JASP Statistics for Windows (versão 0.14.1.0). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os respondentes, 94,5% (n=462) participaram de alguma modalidade de 

ensino utilizando ambientes virtuais de aprendizagem durante a pandemia, sendo que, 

destes, 82,25% (n=380) eram provenientes de instituições de ensino privado (Tabela 1).  

Tabela 1 - Participa ou participou de alguma modalidade de ensino utilizando o AVA 

na pandemia 

Instituição 

Participação      Pública Privada Total 

 % n % n  

Sim 17,75% 82 74,07% 20 102 

Não 82,25% 380 25,93% 7 387 

Total 100% 462 100,00% 27 489 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os dados indicam uma maior adesão ao ensino remoto por parte dos 

estudantes de instituições privadas. Vários fatores se correlacionam com essa 

característica, tais como: facilidade das instituições em contratar ferramentas 

tecnológicas, acesso dos estudantes à internet e dispositivos tecnológicos e 

características regionais que possam limitar o uso de tecnologias de informação. 

Esse argumento é reforçado quando analisamos a renda familiar dos estudantes de 

diferentes instituições, visto que 52,44% (n=43) dos acadêmicos do ensino público 

relatam renda familiar de até 6 salários mínimos, enquanto apenas 28,42% (n=108) se 

encontram nessa faixa de renda no ensino privado, na qual predomina a renda entre 6 

a 15 salários mínimos, correspondendo a 42,37% (n=161) dos estudantes (Tabela 2). 

Estas informações reforçam a noção já consolidada de que o curso de medicina foi 

elitizado e, de certa forma, tornou-se um instrumento segregador. No entanto, tal 

cenário tem sido, paulatinamente, alterado devido programas de cotas e demais 
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ações de inclusão social, principalmente no âmbito público, visando uma maior 

pluralidade social nesse ambiente acadêmico (ARAGÃO; ROSSI; CASIRAGHI, 2018).  

Tabela 2 - Relação entre tipo de ensino e renda familiar em Salários Mínimos (SM) 

 Instituição  

Renda Familiar Pública Privada Total 

  % n % n  
Até 6 SM (de R$1.045,00 a $6.270,00).  

52,44% 43 28,42% 108 151 

De 6 a 15 SM (de R$6.271,00 a R$15.675,00).  
34,15% 28 42,37% 161 189 

Mais de 15 SM (acima de $15,675,00).  
12,20% 10 27,89% 106 116 

Nenhuma renda  1,22% 1 1,32% 5 6 

Total 100% 82 100% 380 462 

Fonte: Dados da pesquisa 

O acesso à internet e a disponibilização de equipamentos tecnológicos para os 

alunos é outro importante fator a ser considerado na participação dos estudantes nas 

atividades de virtuais, constituindo uma das grandes barreiras na implementação do 

ensino remoto em todo país. Nos dados obtidos, todos os discentes afirmaram 

possuir acesso à internet. É importante salientar que o resultado já era esperado tendo 

em vista que a pesquisa foi desenvolvida utilizando um formulário online. Verificou-se 

ainda que cerca de 73,21% (n=358) dos participantes utilizavam somente o Wi-Fi em 

casa para assistir às aulas e realizar as atividades. No que diz respeito ao acesso a 

dispositivos, 94,48% (n=462) possuíam pelo menos um dispositivo eletrônico para 

utilização, sendo predominante a combinação de um telefone celular e um notebook 

(57,1%; n=279). Tais desigualdades devem ser levadas em conta tanto quando 

analisamos o acesso dos estudantes aos ambientes, quanto na eventual avaliação de 

aprendizagem dos processos levados a cabo por estes meios (CASIRAGHI; ARAGÃO, 

2021; FIGUEREDO et al., 2020). 

Quanto às diferentes estratégias empregadas pelas instituições para o ensino 

na pandemia, 87,32% (n=427) dos estudantes referiram que eram oferecidas aulas 

remotas síncronas e 7,15% (n=35) referiram estratégias assíncronas. Ao 

relacionarmos esses dados com as características das instituições, observa-se que 

84,54% (n=361) dos estudantes cujo modelo de aulas foi síncrono pertenciam a 
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instituições de ensino privado (Tabela 3). Segundo uma análise de otimização do 

potencial de ensino online, o ideal seria a utilização de momentos mistos, de forma a 

intercalar períodos síncronos e assíncronos, assim como gravações disponíveis 

associadas a atividades, de forma que o estudante tenha acesso aos conteúdos 

ministrados e seja desafiado na aquisição de novos conhecimentos e resolução de 

problemas (AMARAL; POLYDORO, 2020). 

Tabela 3 - Relação entre tipo de ensino e tipo de aula remota 

Instituição 

Atividades       Pública     Privada Total  
% n % n 

 

Síncronas 80,49% 66 95,00% 361 427 

Assíncronas 19,51% 16 5,00% 19 35 

Total 100% 82 100,00% 380 462 

Fonte: Dados da pesquisa 

Parte da adequação do ensino remoto está diretamente relacionada às 

características próprias da plataforma utilizada. Em nossa amostragem, a maior parte 

dos alunos, 37,4% (n=183) utilizaram somente o programa Microsoft TEAMS, seguido 

por 14,3% (n=70) utilizando o Google Meet e 7,77% (n=38) o Zoom. A escolha de tais 

produtos possivelmente está atrelada ao serviço oferecido associado ao custo de 

implementação. (FIGUEREDO et al., 2020) 

 CONCLUSÕES 

O presente trabalho objetivou avaliar as estratégias de enfrentamento aos 

desafios de ensino e aprendizagem impostos peal pandemia da Covid-19 nos cursos 

de Medicina. A formação médica, pela legislação brasileira, se dá em cursos 

estritamente presenciais e com extensa carga horária de atividades práticas. No 

entanto, pela característica dos cursos e dos estudantes, a presença de tecnologias 

aplicadas ao ensino já era realidade em muitos cursos, mesmo antes da pandemia, 

sendo seu uso intensificado a partir deste evento.   

O relato dos estudantes permite inferir que a maioria dos cursos de Medicina 

utilizaram estratégias de ensino mediadas por tecnologias durante o período de 
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isolamento social determinado. Dentre as estratégias apontadas, o predomínio foi de 

aulas síncronas utilizando o Microsoft Teams. Identificou-se, ainda, na população de 

estudo deste levantamento, um número reduzido de estudantes que relatou não ter 

acesso às tecnologias digitais ou a conexão com a internet. Este fato nos impõe 

reflexões sobre a importância de complementar as políticas de acesso ao ensino 

superior com a implementação de políticas efetivas de permanência na universidade. 

A adoção do ensino remoto permitiu a manutenção das atividades de ensino e 

a interação entre estudantes e professores e entre os próprios estudantes. No entanto, 

por se tratar de uma situação emergencial, os impactos e consequências devem ser 

acompanhados e avaliados. Aspectos como a satisfação dos professores e dos 

estudantes, o impacto na aquisição de conhecimentos teóricos e práticos, assim 

como os fatores psicoafetivos suscitados neste período são alguns dos pontos a 

serem investigados pelas instituições, para propor ações e intervenções, assim como 

academicamente. 
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RESUMO 

O TAPA - Trabalho de Acadêmico para Acadêmico, tem como proposta, auxiliar os 

acadêmicos do primeiro ao quinto módulo de medicina do Centro Universitário de 

Volta Redonda (UniFOA) na revisão de conteúdos e no desenvolvimento de um 

raciocínio clínico em prol da apreensão de temas teóricos e práticos. Com a pandemia 

do novo Coronavírus (COVID-19), todo o projeto necessitou de reconstrução para 

suprir as demandas, sendo uma delas, o ensino remoto. O objetivo deste trabalho é 

pontuar todas as mudanças que precisaram ser feitas, ao longo do percurso 

pandêmico, no método de aplicação e efetivação do trabalho do referido projeto e com 

isso, discutir sobre as novas tecnologias digitais a favor do ensino médico na 

modalidade remota. Foram relatadas experiências consolidadas em tempos de 

pandemia, momento este em que o Projeto TAPA se constituiu e se reconstruiu. Trata-

se de uma revisão bibliográfica sobre o uso das novas tecnologias de ensino e sua 

aplicabilidade no ensino médico. Como percepção do processo acadêmico e 

científico, apresenta-se o ''feedback'' em relação ao uso das novas tecnologias 

envolvidas no citado contexto pandêmico, o que remete a um período de significativo 

aprendizado tanto para os idealizadores e mentores do projeto TAPA, quanto para o 

seu público-alvo, os discentes.  E ainda pontua como tais tecnologias, à modalidade 

remota, possam continuar a ser utilizadas na dinâmica do processo ensino e 

aprendizagem, mesmo após o fim da pandemia da COVID-19. 

Palavras-chave: Tecnologia. Ensino. Covid-19. Comunicação. Educação à distância.  
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 INTRODUÇÃO  

A era digital tem evoluído principalmente desde o final do século XX, de maneira 

acentuada na sociedade, provocando diretamente transformações tecnológicas e das 

redes de comunicação, sugerindo também evoluções pessoais, sociais e cognitivas 

dos indivíduos. Assim, como em todos os outros cenários, a questão educacional 

também precisou desenvolver metodologias inovadoras e novos paradigmas sobre o 

ensino e aprendizagem, servindo como alicerce para o conhecimento e pesquisa 

(VIDAL e MIGUEL, 2020). 

As práticas de ensino-aprendizagem em ambiente virtual haviam sido 

previamente utilizadas por instituições de ensino. Entretanto, devido a uma questão 

pandêmica da COVID-19 que ditou a sociedade do fim de 2019 até os dias atuais, esse 

sistema de ensino se tornou quase obrigatório e de implementação rápida e 

emergencial. 

Com o distanciamento social, houve a necessidade de reavaliação do processo 

de ensino-aprendizagem, bem como a adoção de tecnologias da informação e 

comunicação (TICs), dentre elas: palestras on-line, mídias sociais, simuladores 

virtuais e biblioteca virtual, com o intuito de manter a comunicação entre os pares, 

com foco no protagonismo do sujeito, em busca de um aprendizado significativo 

(DIAS et.al., 2021; GOMES et.al., 2020). No entanto, além do conhecimento teórico, a 

prática médica necessita de habilidades que favoreçam a comunicação, o 

acolhimento e escuta do outro, princípios fundamentais para o cuidado humanizado 

e integral, o que é um obstáculo para o ensino remoto.  

Diante da impossibilidade de realização das atividades práticas, em função da 

pandemia, as atividades propostas pelo Trabalho de Acadêmico Para Acadêmico 

(TAPA) passaram por modificações com o intuito de auxiliar na revisão dos 

conteúdos, além de estimular o raciocínio clínico e a conduta terapêutica. Desde 

então, o projeto vem enfrentando diversos desafios no âmbito logístico para o 

desenvolvimento de novas metodologias ativas. Todavia, o processo criativo dos 

integrantes do projeto de extensão se potencializou, haja vista que os mecanismos 

para desenvolver as atividades tiveram que ser adaptados para o formato online de 

forma inovadora em que se permanece a interatividade dos alunos participantes e o 

aprendizado efetivo.  
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Este trabalho apresenta-se como um estudo qualitativo, realizado no ano de 

2020, para os estudantes do módulo I ao V do Curso de Medicina do UniFOA. Em 

função do cenário de educação remota, as atividades antes realizadas 

presencialmente, foram ministradas por meio digital, em diferentes plataformas. Para 

os alunos do primeiro módulo, as apresentações de casos clínicos ocorreram, 

semanalmente, através da plataforma Microsoft Teams e do aplicativo PowerPoint. 

Além disso, foi utilizado o aplicativo Instagram para compor as atividades para os 

outros acadêmicos que também fazem parte do público-alvo do projeto. 

Diante do exposto, tem-se como objetivo demonstrar as práticas 

metodológicas realizadas pelo TAPA durante o ano de 2020 e pontuar as mudanças 

que precisaram ser realizadas, ao longo do percurso pandêmico, no método de 

aplicação e efetivação do trabalho do referido projeto e com isso, discutir sobre as 

novas tecnologias digitais a favor do ensino médico na modalidade remota. 

 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

2.1. Caso clínico  

Os casos clínicos foram apresentados semanalmente através da plataforma 

Microsoft Teams e do aplicativo PowerPoint, fornecidos pela instituição do UniFOA 

aos alunos de forma gratuita, facilitando o acesso às atividades.  

Teve como objetivo promover a discussão de situações clínicas, visando o 

entendimento holístico dos alunos do primeiro módulo sobre a matéria de forma 

interativa, fornecendo também uma visão da prática médica além da teoria para os 

alunos que acabaram de ingressar na faculdade do UniFOA e estão tendo o primeiro 

contato com a clínica. Outrossim, a realização das discussões além de fornecer 

subsídio para um conhecimento de excelência, também contribuem para redirecionar 

o estudo dos alunos para a forma que a faculdade preconiza, preparando-os quanto à 

forma de abordagem dos conteúdos nas provas.  

Os casos foram apresentados com textos clínicos relacionados com a matéria 

do respectivo módulo e perguntas objetivas com respostas pré-estabelecidas pelos 

integrantes do TAPA as quais são executadas pelos acadêmicos participantes do 

projeto e comentadas pelos alunos responsáveis pela apresentação do caso. 
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A forma com que a atividade foi realizada, a medida que poderiam escrever no 

chat ao invés de responder diretamente de forma oral, possuindo ainda o benefício da 

gravar a apresentação e permitir aos alunos que, por determinado motivo tiveram que 

se ausentar da apresentação ao vivo, não percam o conteúdo proposto pelo projeto 

de extensão, além de servir como material para revisão e resolução de dúvidas. 

2.2. Tapa at home e tapa movie 

Nesse mesmo contexto pandêmico, desenvolveu-se o TAPA AT Home. A 

atividade proposta abrangeu os conteúdos do primeiro período ao quinto período a 

fim de reforçar os conhecimentos previamente adquiridos antes da quarentena e repor 

as atividades que não puderam ser desenvolvidas presencialmente. 

Para a execução da tarefa, utilizou-se a plataforma social Instagram, de modo 

que, semanalmente, postava-se um quiz composto por 5 perguntas sobre uma 

temática escolhida previamente no perfil do projeto (@projetotapa), o qual poderia ser 

respondido em um intervalo de 24 horas. Ainda que fosse idealizada para os períodos 

iniciais do ciclo básico e clínico, a realização da atividade dessa forma possibilitou a 

interação e a participação de estudantes de outros períodos do curso. 

Após o período designado para a realização do quiz, publicava-se um post com 

um conteúdo mais aprofundado do tema que havia sido abordado na semana com o 

propósito de sanar as possíveis dúvidas e compreender os possíveis erros, além de 

propor uma autorreflexão sobre os assuntos de maior e menor domínio. 

Ademais, dando continuidade às adequações do projeto frente ao novo modelo 

de ensino, elaborou-se o TAPA Movie. Em virtude da elevada carga horária e da 

quantidade de tópicos abordados durante a faculdade, a atividade surgiu como uma 

alternativa para o aprendizado, correlacionando tarefas destinadas ao tempo de lazer 

com o conhecimento. Da mesma forma, a atividade proposta permitiu a associação e 

o aprimoramento das habilidades desenvolvidas durante a faculdade com situações 

fictícias que poderiam ocorrer próximas a nossa realidade, além de reforçar 

conceituações e definições. 

Seguindo os mesmos moldes que a atividade anterior, a plataforma social 

escolhida para sua realização foi o Instagram. Por meio dessa rede, sugestões 

semanais de filmes, séries ou documentários que abordassem temas relacionados ao 

âmbito da medicina eram publicadas no perfil do projeto.  
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2.3. Tapa quiz 

Para facilitar tanto a acessibilidade quanto a adesão, foi criado, a partir do 

Instagram do projeto, um quadro denominado “TAPA Quiz”. O TAPA Quiz existia desde 

antes da pandemia da COVID-19, funcionando como metodologia de revisão na 

véspera da semana em que ocorria a avaliação chamada ''Somativa''.  

Em um formato virtual, pela plataforma do Instagram, através dos chamados 

“Stories” eram elaboradas questões, revisando conceitos e conteúdos importantes 

para os estudantes. O propósito da atividade era a funcionalidade, simplicidade e 

alcançabilidade, uma vez que as redes sociais são de uso recorrente, aumentando a 

adesão à atividade; a simplicidade do exercício consistia no acesso ao gabarito 

instantaneamente.  

A realização dos quizzes aconteceu também mediante a plataforma Microsoft 

Teams. Enquanto o formato do Instagram preceituava a praticidade e velocidade, o 

modelo do Microsoft Teams estava aberto a diálogos, objetivando maior riqueza de 

informações e troca entre acadêmicos de diferentes módulos, o que proporcionou 

experiências singulares.  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde o início da pandemia o projeto vem enfrentando diversos desafios no 

âmbito logístico para o desenvolvimento de novas metodologias ativas. Nesse 

cenário, a implementação do uso de novas TICs foi de fundamental importância para 

possibilitar a realização de novas atividades.  

Assim sendo, o “feedback” das atividades propostas com a utilização das novas 

TICs durante esse período pandêmico foi positivo. Além de terem sido benéficas aos 

alunos, possibilitando a revisão, integração e aquisição de conhecimentos, as 

atividades também foram proveitosas para os membros do próprio projeto. É 

importante ressaltar que o processo criativo dos integrantes do projeto TAPA se 

potencializou, haja vista que os mecanismos para desenvolver as atividades tiveram 

que ser adaptados para o formato online de forma inovadora em que se permanece a 

interatividade dos alunos participantes e o aprendizado efetivo. Dessa forma, os 

membros, ao pesquisarem sobre os temas que foram propostos e preparar o 
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conteúdo, consultaram materiais, agregando, assim, no processo de formação 

acadêmica e profissional. 
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RESUMO 

O Brasil é o país que mais produz medicamentos na América Latina e um dos maiores 

mercados produtores e consumidores de fármacos do mundo. Sabe-se, a priori, que 

os medicamentos são compostos por insumos farmacêuticos ativos (IFAs) e insumos 

conhecidos como excipientes e assim como em todo processo químico, há formação 

de impurezas nas rotas de sínteses e no processo de produção destes. Um exemplo 

de impureza formada durante a produção de medicamentos são as nitrosaminas, que 

são classificadas como impurezas mutagênicas e/ou carcinogênicas que podem 

apresentar problemas à saúde dependendo do tratamento ao qual o paciente será 

submetido. Em 2020, o Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos (Cebrim) 

emite uma Nota Técnica n.º 01/2020 comunicando à população sobre a presença de 

N-nitrosoaminas em medicamentos. As agências sanitárias do mundo demonstravam 

essa preocupação desde a descoberta da presença de nitrosaminas em fármacos do 

grupo das sartanas – valsartana, irbesartana e losartana – os quais são utilizados no 

tratamento de hipertensão. Além disso, as agências sanitárias vêm recomendando às 

indústrias produtoras de IFAs e/ou medicamentos, que investiguem se existe a 

possibilidade de formação de N-nitrosaminas em seus processos. Por ser uma 

descoberta recente, inúmeras pesquisas estão sendo realizadas com o intuito de 

garantir a baixa presença ou a ausência desses compostos em medicamentos. Diante 

do exposto, o objetivo do presente trabalho foi pesquisar e discutir sobre a formação 

dos compostos de N-nitrosaminas na produção de medicamentos, os melhores 

métodos para detecção destes e as opções viáveis para garantir a ausência dos 

mesmos nas linhas de produção da indústria farmacêutica. Para tanto foram 

consultados trabalhos na literatura, sites, agências e órgãos governamentais e 

privados. A partir do material estudado, constatou-se que a estratégia adotada no 
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momento pelos órgãos regulamentadores é baseada em uma análise de risco, a qual 

envolve três etapas – avaliação do risco, comprovação do risco e pós-registro.  

Palavras-chave: Nitrosaminas. Medicamento. Fármacos. 

 INTRODUÇÃO  

As N-Nitrosaminas (ou nitrosaminas) são compostos da família de 

carcinogênicos, formados por aminas secundárias e terciárias, amidas, carbamatos, 

derivados de ureia (nitrito) e compostos N-nitrosos (NOC) em meio ácido. Esses 

compostos ou substâncias, que podem ser convertidas em N-nitrosaminas, são 

encontrados em alimentos, bebidas, cosméticos e medicamentos (CEBRIM, 2020). 

O conhecimento sobre as nitrosaminas não é recente, porém em junho de 2018, 

foi reportada a detecção de nitrosaminas em medicamentos da classe sartanas, anti-

hipertensivos. Após esta descoberta, foram encontradas nitrosaminas em 

medicamentos contendo ranitidina (utilizado no tratamento de gastrites e úlceras 

gástricas), pioglitazona e metformina (antidiabéticos). 

A partir destes dados, autoridades sanitárias da União Europeia (European 

Medicines Agency – EMA), dos Estados Unidos da América (Food and Drug 

Administration – FDA), do Canadá (Health Canada) e do Brasil (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA) determinaram prazos para que os fabricantes de 

medicamentos analisassem seus produtos e processos, com o intuito de investigar e 

verificar a possiblidade teórica de formação ou de contaminação de nitrosaminas. 

Caso for constatada a presença do risco, o fabricante deverá alterar o processo de 

fabricação, com o intuito de reduzir ao máximo a presença dessas impurezas. Além 

disso, estratégias de controle e análises de risco devem ser feitas para detectar e 

minimizar a concentração de nitrosaminas nos insumos farmacêuticos ativos ou 

intermediários presentes no processo de fabricação. Em resposta à isso, lotes de 

medicamentos suspeitos foram recolhidos do mercado (CEBRIM, 2020). 

Neste cenário, diversas pesquisas e testes analíticos para detecção de 

nitrosaminas estão em andamento. Espera-se que em breve haja a inclusão desses 

testes nas farmacopeias. Por enquanto, sabe-se que essas impurezas podem ser 

formadas a partir da rota de síntese do insumo farmacêutico ativo, porém há 
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suspeitas de que possam ser produtos de degradação de embalagem ou de 

excipientes, ou ainda provindos de produtos de limpeza utilizados na validação de 

métodos (CEBRIM, 2020). 

Diante do exposto, o presente projeto tem como objetivo realizar um estudo 

geral sobre as condições necessárias para que ocorra a síntese dos possíveis 

compostos de N-nitrosaminas, os melhores métodos para detecção destes e as 

opções viáveis para a ausência dos mesmos nas linhas de produção da indústria 

farmacêutica. A realização deste estudo permitiu analisar e comparar dados por meio 

de uma revisão bibliográfica que possibilitará auxiliar na identificação de possíveis 

nitrosaminas na indústria farmacêutica.  

 METODOLOGIA 

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho foi 

fundamentada em material já estruturado de natureza aplicada, abordagem 

investigativa, com objetivos descritivos e desenvolvido por metodologia de pesquisa 

bibliográfica. 

O presente trabalho foi baseado na indústria farmacêutica e contou com 

diversos grupos de trabalhos (GTs) realizados pelo Sindusfarma (Sindicato da 

Indústria de Produtos Farmacêuticos) e webinares promovidos pelas diferentes 

organizações relacionadas à indústria farmacêutica. A partir dessa base, foi realizada 

uma revisão bibliográfica sobre a presença das nitrosaminas em insumos 

farmacêuticos ativos e medicamentos. Para esta pesquisa, foi priorizado notícias e 

guias das agências sanitárias, como EMA, FDA e Anvisa. Foram utilizadas bases de 

dados, como Science Direct, Scielo e Google Acadêmico, destacando as palavras-

chaves “nitrosaminas”, “medicamentos” e “insumos farmacêuticos ativos”. Por se 

tratar de um tema recente, os artigos disponíveis são limitados, por isso o trabalho foi 

focado em termos regulatórios.  
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A descoberta da presença de nitrosaminas no meio farmacêutico é recente e o maior 

desafio das autoridades nacionais e internacionais é relatar e notificar a origem de 

formação desses compostos nos processos de fabricação de insumos farmacêuticos 

ativos e de medicamentos. A Tabela 1 reúne informações sobre a nitrosaminas 

detectada, o medicamento, a origem analisada, as principais técnicas adotadas no 

momento, juntamente com o limite de detecção (LOD) e a autoridade que defende tal 

modelo. A última etapa da análise de risco, consiste nas petições de pós-registro, 

onde a empresa fabricante de medicamentos deverá incluir os testes nos registros já 

submetidos à agência (BRASIL, 2021).  

Tabela 1 -  Métodos analíticos para determinação de nitrosaminas em 

medicamentos 

Nitrosamina Medicamento Origem Método analítico LOQ (ppm) 
Autoridade / Grupo 
de pesquisa 

NDMA 
NDEA 

Valsartana 
Losartana 
Irbesartana 
Candesartana 
Telmisartana 
Olmesartana 
Eprosartana 
Azilsartana 

Medicamento LC-MS/MS 
0.00026 (NDMA) 
0.00013 (NDEA) 

Sörgel 

NDMA 
NDEA 

Sartanas 
Metformina 

IFA Medicamento LC-MS/MS 0.02 Taiwan FDA 

NDEA Irbesartana IFA Medicamento LC-MS/MS 0.0195 EDQM 

NMBA Losartana IFA LC-MS/MS 0.0286 EDQM 

NDMA Metformina IFA Medicamento LC-HRMS 0.03 U.S. FDA 

NDMA 
NDEA 
NEIPA 
NDIPA 
NDBA 

Valsartana IFA Medicamento GC-MS/MS 

IFA:  
0.008 (NDMA) 
0.005 (NDEA, NEIPA, 
NDIPA) 
0.05 (NDBA) 
Medicamento: 
0.013 (NDMA) 
0.008 (NDEA, NEIPA, 
NDIPA) 

U.S. FDA 

NDMA 
NDEA 
NEIPA 
NDIPA 
NDBA 
NDPA 

Valsartana 
Losartana 
Irbesartana 
Olmesartana 
Candesartana 

IFA Medicamento GC-MS/MS 0.015 EDQM 

NDMA 
NDEA 

Sartanas IFA Medicamento GC-MS/MS 
0.0054 (NDMA) 
0.0073 (NDEA) 

Health Canada 



  

ISBN: 978-65-88877-38-8  editora.unifoa.edu.br 85 

 

 

NDMA 
NDEA 

Sartanas 
Metformina 
Ranitidina 

IFA Medicamento SPE GC-MS/MS 
0.0009 (NDMA) 
0.0003 (NDEA) 

H.-S. Shin 

NDMA Metformina IFA Medicamento GC-MS 0.025 EDQM 

NDMA Metformina IFA Medicamento GC-MS/MS 0.015 EDQM 

NDMA Metformina Medicamento HRAM-GCMS 0.02 Singapore HSA 

Fonte: (Tuesuwan e Vongsutilers, 2021) 

 Desde a divulgação do primeiro caso das sartanas, em 2018, a ANVISA já 

realizou inspeção em 30 empresas fabricantes de medicamentos, tendo inspecionado 

111 produtos. Como resultado, 31 ações sanitárias foram efetuadas, entre as quais 

pode-se destacar interdições, suspensões e recolhimentos. Nestes casos, a fonte de 

contaminação em medicamentos foi identificada como proveniente de solventes 

utilizados nos processos de fabricação, em condições favoráveis a formação de 

nitrosaminas (BRASIL, 2021). 

O mesmo sistema para investigação e controle das nitrosaminas está sendo 

seguido pela ANVISA e pelo EMA. Este sistema consiste numa análise de risco, a qual 

é conduzida primeiramente de forma teórica. Esta análise de risco apresenta três 

fases. A primeira consiste na identificação e avaliação do risco. Caso o risco seja 

comprovado, a análise segue para a etapa 2, a qual consiste em testes confirmatórios. 

Nesta etapa, é importante que métodos analíticos sensíveis para a quantificação 

dessas impurezas sejam utilizados. A literatura apresenta métodos combinados, 

como a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas e a 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Algumas pesquisas 

foram realizadas visando aumentar a sensibilidades desses métodos para a detecção 

de nitrosaminas, principalmente NDMA e NDEA. O Guia da ANVISA, divulgado 

29/06/2021, discute sobre os métodos de controle propostos pela agência. Além da 

análise de risco discutida, é explorado como a investigação deve ser priorizada nas 

empresas que possuem grande portfólio. Para essa priorização, os fabricantes de 

medicamentos devem levar em consideração a dose máxima diária e a duração de 

tratamento.  

A Figura 1 apresenta uma árvore decisória para o estabelecimento de limites 

para novas nitrosaminas (BRASIL, 2021). 
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Figura 1- Árvore decisória para estabelecimento de limites para novas nitrosaminas 

 

Fonte: (BRASIL, 2021) 

Para as nitrosaminas novas, ou seja, as que ainda não foram notificadas pelos 

órgãos regulatórios, a estratégia recomendada é a avaliação de dados de 

carcinogenicidade. Caso haja dados, é recomendado o cálculo de limite do composto 

através da base no TD50. Caso não seja encontrado dados nos bancos disponíveis, 

existem duas opções: calcular o limite a partir da comparação da relação estrutura 

atividade com as nitrosaminas existentes ou calcular o limite a partir do TTC 

específico para a classe das nitrosaminas (18 ng/dia).  

 CONCLUSÕES 

O presente estudo revelou que se faz necessário que indústrias produtoras de 

insumos farmacêuticos e de medicamentos, mapeiem os produtos de seus portfólios 

para que exista o controle do risco da formação de nitrosaminas, bem como o controle 

da sua presença no produto final. Concomitantemente, é interessante que os órgãos 

regulamentadores desenvolvam estratégias eficazes para garantir maior segurança 

ao consumidor final dos medicamentos. 
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RESUMO 

O ciclo sono-vigília é responsável pela consolidação da memória e reparação 

energética cerebral. Nesse sentido, a falta de sono interfere direta e indiretamente na 

qualidade de vida e nas atividades cotidianas das pessoas. Considerando o contexto 

de estresse e cobrança em que os acadêmicos de medicina estão inseridos, a 

privação do sono é comum nessa fase. Este artigo busca realizar, por meio de uma 

revisão sistemática da literatura, uma análise crítica acerca da qualidade do sono e do 

potencial impacto na qualidade e performance acadêmica de estudantes de Medicina 

no Brasil. Foram selecionados estudos primários nas plataformas Scielo, PubMed e 

Google Acadêmico que contemplassem alunos de Medicina e que não abordassem o 

uso de aparelhos eletrônicos. No total, foram selecionados 10 artigos e os mesmos 

foram analisados pelo sistema PICO. Os resultados obtidos demonstram que há uma 

forte relação entre piora da qualidade de sono, diminuição de horas dormidas e insônia 

com a presença de sonolência diurna excessiva, a qual pode afetar negativamente o 

desempenho acadêmico. Além disso, a má qualidade do sono causa aumento de 

estresse, ansiedade e hábitos de vida não saudáveis, que também influenciam na 

higiene do sono, gerando, assim, um ciclo vicioso. Dessa forma, medidas são 

necessárias a fim de melhorar a qualidade de vida desses estudantes para que não 

haja prejuízos significativos na formação e, futuramente, na prática médica. 

Palavras-chave: Dissonias. Estudantes de Medicina. Desempenho acadêmico. 

 INTRODUÇÃO  

O bom funcionamento do organismo dos seres humanos depende do ciclo 

sono-vigília, que é um ritmo circadiano vital (RIBEIRO, 2014). A consolidação da 

memória, da visão binocular, da termorregulação, da conservação e restauração da 

energia e da reparação do metabolismo energético cerebral são reguladas pelo sono 

mailto:igor.braz@foa.org.br
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(FERRARA, DE GENNARO, 2001). Nesse sentido, fracionar ou restringir o sono são as 

principais causas de prejuízo na manutenção da homeostasia do ser humano 

(RIBEIRO, 2014). 

Perturbações no sono podem acarretar alterações significativas no 

funcionamento físico, ocupacional, cognitivo e social do indivíduo, comprometendo, 

consequentemente, a qualidade de vida (BITTENCOURT, et al 2005; MÜLLER, 

GUIMARÃES, 2007). Um exemplo disso é a sonolência excessiva diurna (SED), que 

normalmente está presente em indivíduos com insônia e pode estar relacionada com 

prejuízos de domínio da cognição, problemas sociais como absenteísmo, acidentes 

de trânsito e redução da capacidade de aprendizado acadêmico (HERSHNER, 

CHERVIN, 2014). 

A privação do sono e suas consequências compõem o contexto em que os 

estudantes de medicina estão inseridos, tendo em vista que é um curso que demanda 

muitas atividades curriculares em horário integral, envolvimento com atividades 

extracurriculares e plantões noturnos. Outros fatores que influenciam negativamente 

na qualidade do sono são a alta pressão e o estresse gerados pela exigência de alto 

rendimento e pelo tempo despendido em estudos. Dessa forma, o rendimento do 

acadêmico de medicina pode ser prejudicado (CARDOSO et al., 2009). 

Diante disso, percebe-se que os estudantes de Medicina estão sujeitos a uma 

situação de conflito, em que precisam escolher entre responder às obrigações 

acadêmicas ou manter a regularidade do ciclo sono-vigília. Muitos destes acadêmicos 

tendem a reduzir a quantidade de sono, observando um padrão irregular do ciclo sono-

vigília e alta prevalência dos transtornos do sono (CARDOSO et al., 2009).  

Este trabalho busca, através de uma revisão sistemática da literatura, realizar 

uma discussão crítica da evidência atual acerca da qualidade do sono e de seu 

possível impacto na qualidade de vida e na performance acadêmica dos estudantes 

de medicina no Brasil. 

 METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão da literatura nas bases de dados: Scielo, Pubmed e 

Google Acadêmico. Na Scielo, pesquisamos os artigos pelo método “integrada”, na 



  

ISBN: 978-65-88877-38-8  editora.unifoa.edu.br 90 

 

 

localização “regional”, na chave de “todos os índices”, com os seguintes termos: 

“alunos medicina sono”, encontrando 12  artigos no total. Na Pubmed, a partir do 

mecanismo de busca MeSH (Descritores do Sistema da Saúde), utilizamos o termo 

“sleep quality” AND “medical students”, restringindo a busca para artigos dos últimos 

dez anos, encontrando 102 artigos. No Google Acadêmico utilizamos como termo de 

busca “alunos de medicina” OR “estudantes de medicina” OR “acadêmicos de 

medicina” e “qualidade do sono”, que tenham sido publicados a partir de 2015. Para 

restringir mais a busca, retiramos os artigos que continham os termos “ensino 

fundamental” “adolescente” “infantil” “enfermagem” “educação física”, encontrando 

124 artigos no total. 

Foram selecionados os artigos que fossem estudos transversais, contassem 

com análise quantitativa de dados e apresentassem em sua metodologia a 

investigação da qualidade do sono e a repercussão desta nos alunos de universidades 

médicas brasileiras, por meio de questionário aplicado a eles. Excluiu-se artigos de 

revisão, estudos de caso, relato de experiência, dissertações, monografias, teses. 

Concomitante a isso, não foram incluídos artigos que contemplassem a área da saúde 

em geral e os quais abordassem o uso de aparelho eletrônicos por não ser o objetivo 

dessa pesquisa. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Após a leitura crítica dos artigos encontrados na plataforma Pubmed, foi 

constatado que nenhum se adequava à realidade do sistema universitário brasileiro. 

Dos doze artigos encontrados no Scielo, dois acordavam com a temática do presente 

trabalho e serão abordados no tópico da discussão. Ademais, foram encontrados e 

lidos no Google Acadêmico, 124 artigos e apenas 10 artigos foram considerados 

relevantes para esta pesquisa, apresentados na discussão a seguir. 

Ao avaliar a qualidade de sono, nove artigos demonstraram que uma parcela 

expressiva dos estudantes apresentou uma má qualidade de sono. No artigo de Silva; 

Romão (2017), 36,2% dos 218 estudantes que passaram pela aplicação do PSQI 

apresentaram má qualidade de sono. Corrêa et al. (2017) demonstraram que 39,5% 

dos 372 sujeitos de pesquisa possuíam uma qualidade de sono ruim ou muito ruim. O 
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estudo de Andrade et al. (2017) relatou que foi observado uma qualidade ruim de sono 

nos acadêmicos, porém não consta a porcentagem incluindo toda a amostra. Os 

demais artigos apresentaram uma porcentagem maior indicando uma qualidade do 

sono ruim em: 54% (CESPEDES, SOUZA; 2020); 58,6% (MARQUARDT, ANACLETO; 

2019); 59% (SILVA et al. 2016); 66,1% (SOUZA et al. 2017); 72,2% (SEGUNDO et al. 

2017) e 74% (LIMA et al. 2016) dos alunos. 

De acordo com a pesquisa de Corrêa et al. (2017), 68% dos alunos dormem de 

6-7 horas por noite e, dentre eles, 36,9% relatam dificuldades em se manter acordados 

durante o dia pelo menos uma vez por semana e 8,6% fazem uso de medicamentos 

para dormir. Os trabalhos de Souza et al. (2017), Lima et al. (2016), Marquardt; 

Anacleto (2019), Vaz et al. (2020) mostraram que a média de sono entre os estudantes 

foram de 6,5 horas/noite, 6,03 horas/noite, 6,3 horas/noite e 6,0 horas/noite, 

respectivamente. Além disso, o estudo de Vaz et al. (2020) mencionou ainda que 

16,8% dos alunos referiram ter usado droga indutora do sono no mês anterior à 

pesquisa e que as mulheres apresentaram maior quantidade de horas dormidas, 

porém relataram mais distúrbios do sono e disfunção diurna. 

As consequências da má qualidade de sono foram abordadas em sete artigos. 

Silva; Romão (2017) afirmaram que a latência e a duração do sono influenciaram de 

forma significativa na eficiência habitual dos estudantes, pois somente 6,4% dos 

sujeitos de pesquisa relataram não haver dificuldade em manter o entusiasmo para 

realizar as atividades habituais. Comparativamente, o artigo de Segundo et al. (2017) 

revelou que qualidade do sono ruim tem 2,42 vezes mais chance de interferir de forma 

ruim ou muito ruim nas atividades diárias dos acadêmicos de medicina. O estudo de 

Andrade et al. (2017) afirmou que a alteração no sono, principalmente a supressão da 

fase REM, em acadêmicos submetidos ao método “Ensino Baseado em Problemas”, 

pode trazer resultados prejudiciais para a formação acadêmica e, consequentemente, 

defasagem na formulação de hipóteses diagnósticas e na rápida e correta elaboração 

de conduta em emergências clínicas. Contudo, os dados apresentados por Lima et al. 

(2016) demonstraram que os alunos com sintomas de insônia, que dormem menos 

que 6 horas, com pior qualidade de sono e critérios para SED não apresentaram pior 

desempenho nos tempos de execução dos testes neurocognitivos aplicados (Trail 

Making Test e Digit Symbol Substitution Test). 
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Em nove artigos, percebeu-se a associação entre SED e desempenho 

acadêmico. Esse dado foi percebido através do relato dos estudantes sobre a 

insatisfação com o próprio rendimento relacionada a dificuldade de concentração 

causada pelo sono excessivo durante o dia. 

 CONCLUSÕES 

Entre os estudos analisados, houve divergência acerca da piora do 

desempenho acadêmico relacionada a presença de má qualidade do sono e SED. Isso 

pode ser justificado pela proposta dos estudos, que não era específica para essa 

informação. No entanto, a maioria dos estudos revisados mostrou que existe relação 

entre piora da qualidade do sono, diminuição de horas dormidas e insônia com SED, 

redução da concentração em atividades do cotidiano, fadiga e estresse entre 

estudantes de Medicina. 

Outro ponto analisado, foi a quantidade de horas dormidas por esses alunos. 

Notou-se que todos os artigos demonstraram uma média de horas dormidas inferior 

à média da população adulta em geral e, além disso, percebeu-se a necessidade do 

uso de drogas hipnóticas para auxiliar no sono de uma porcentagem considerável 

desses alunos. 

Por fim, sete artigos abordaram as consequências da má qualidade do sono, 

entre elas podemos citar interferência nas atividades diárias, aumento de apetite e da 

ingestão de alimentos calóricos levando ao aumento de peso, redução de 

concentração durante a aula e prejuízo na formação acadêmica que reflete na prática 

médica. 

Dessa forma, nota-se o impacto negativo que a má qualidade do sono traz na 

vida dos estudantes de medicina e a importância da implementação de medidas que 

visem a melhora da saúde física e mental dos futuros médicos e incentive hábitos 

saudáveis durante toda a formação acadêmica. 
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RESUMO 

O cenário de saúde internacional foi transformado a partir do final do ano de 2019 e 

durante o ano de 2020, com a pandemia global de COVID-19 (Corona Virus Disease – 

ano de 2019). Seu agente etiológico – vírus SARS-CoV-2 – foi reconhecido, no fim de 

2019, como um novo modelo viral similar e da mesma família de seu predecessor, o 

patógeno respiratório do tipo coronavírus (SARS-CoV). Esse, causador da Síndrome 

Respiratória Aguda Severa ou Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) e Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio ou Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Em 

relação a região sul fluminense, de acordo com o site da prefeitura de Volta Redonda, 

até o dia 26 de outubro de 2020, foram notificados 23.187 casos de COVID-19, sendo 

6.799 confirmados e com um total de 240 de óbitos. Entre todos os casos 

confirmados, 25% tem a faixa etária de 30 a 39 anos, e 21% entre 40 e 49. A faixa etária 

de 30 a 69 anos corresponde a um total de 59% de todos os infectados, segundo a 

Prefeitura de Volta Redonda (2020). Assim, este estudo objetiva realizar um estudo 

epidemiológico na região sul fluminense abrangendo os estudantes de Medicina do 

UniFOA acometidos pelo coronavírus e a sua prevalência, com o intuito de estabelecer 

bases de dados epidemiológicos locais. O presente projeto é uma pesquisa 

transversal e descritiva que foi realizada a partir de um questionário virtual por meio 

do Google Forms, respondido pelos alunos do curso de Medicina do Centro 

Universitário de Volta Redonda sobre a prevalência de COVID-19 nos próprios 

estudantes. A partir disso 708 (quantidade total de estudantes de medicina do 

(UniFOA), realizou-se o cálculo para determinar a amostra em função da população. 

Até a data de fechamento do questionário, 77% dos indivíduos tiveram algum caso de 

covid na família e apenas 30,2% dos participantes foram diagnosticados com covid 

em algum momento desde o início da pandemia. O presente estudo verificou que há 

uma relação de proteção entre as atividades escolares do UNIFOA e o diagnóstico de 

mailto:rpsohler@hotmail.com
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covid, ao considerar que o aluno desenvolveu a doença, predominantemente, no 

recesso escolar. Inclusive, ao avaliar os infectados durante o internato médico. 

Palavras-chave: Medicina. Educação médica. Covid-19.Até 5 palavras.  

 INTRODUÇÃO  

O cenário de saúde internacional foi transformado a partir do final do ano de 

2019 e durante o ano de 2020, com a pandemia global de COVID-19 (Corona Virus 

Disease – ano de 2019). Seu agente etiológico – vírus SARS-CoV-2 – foi reconhecido, 

no fim de 2019, como um novo modelo viral similar e da mesma família de seu 

predecessor, o patógeno respiratório do tipo coronavírus (SARS-CoV). Esse, causador 

da Síndrome Respiratória Aguda Severa ou Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS) e Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS). Assim, esse cenário de saúde foi oficializado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) em 11 de Março de 2020, quando foi declarado o estado de 

pandemia global (CUCINOTA; VANELLI, 2020).  

Por meio de simulação molecular, cientistas chineses observaram que o vírus 

SARS-CoV-2 tem estrutura semelhante à do SARS-CoV, sendo quase totalmente 

sobreponíveis. Segundo as diretrizes para diagnóstico e tratamento da COVID-19 

(2020), os vírus se diferenciam por uma pequena alteração estrutural em um de seus 

loops, que confere maior afinidade de ligação entre o SARS-Cov-2 e a enzima 

conversora de angiotensina 2 (ECA-2), receptores funcionais dos SARS-CoV. As suas 

manifestações clínicas são similares às das infecções pelo MERS-coronavírus e pelo 

SARS-coronavírus. Uma vez em contato com o vírus, a sua entrada na célula do 

organismo hospedeiro é determinada pela proteína S encontrada no vírus. Após entrar 

na célula hospedeira, as células apresentadoras de antígenos (APC) reconhecem o 

antígeno viral. Isso é um processo vital para a imunidade antiviral da célula 

hospedeira. O complexo principal de histocompatibilidade (MHC) em humanos ou o 

antígeno leucocitário humano (HLA) estão envolvidos na apresentação de peptídeos 

antigênicos, seguidos do reconhecimento do peptídeo por línfocitos T citotóxicos 

vírus-específicos. Portanto, o conhecimento da apresentação do SARS-CoV-2 auxilia 
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no entendimento da patogênese da COVID-19 e as manifestações clínicas da doença 

(RAUF et al., 2020). 

Em dezembro de 2019, mais de 90% dos casos reportados da doença eram 

provenientes da província de Hubei. Contudo, em março de 2020, a maior prevalência 

de COVID-19 foi encontrada na Itália, nos Estados Unidos, Espanha, França, Irã e 

Alemanha. Em relação aos dados sobre coronavírus, a propagação de COVID-19 é 

relatada como sendo basicamente de transmissão individual por gotículas 

respiratórias a partir de tosse e espirro por contato próximo. A transmissão do vírus 

através de áreas contaminadas ou fômites seguida de contato com a boca, olhos ou 

nariz também pode ocorrer. Indivíduos sintomáticos são aqueles com maior risco de 

transmitir e infectar outros indivíduos. A transmitância do SARS-CoV-2 tem sido 

observada ao ocorrer com um número de reprodução básico (Ro) de 2.2 a 2.6; isso 

significa que na média cada pessoa infectada pode potencialmente espalhar o vírus 

para outras 2,2 a 2,6 pessoas (RAUF et al., 2020). 

O Ministério da Saúde recebeu a primeira notificação de um caso confirmado 

de COVID-19 no Brasil em 26 de fevereiro de 2020. De 26 de fevereiro a 24 de outubro 

de 2020 foram confirmados 5.380.635 casos e 156.903 óbitos por COVID-19 no Brasil. 

O maior registro no número de novos casos (69.074 casos) e de novos óbitos (1.595 

óbitos) ocorreu no dia 29 de julho. Para o país, a taxa de incidência até o dia 24 de 

outubro de 2020 foi de 2.560 casos por 100 mil habitantes, enquanto a taxa de 

mortalidade foi de 74,7 óbitos por 100 mil habitantes. A evolução temporal dos casos 

e óbitos novos relacionados à COVID-19 variou entre as regiões do país. As regiões 

Sudeste, Nordeste e Norte apresentaram um crescimento do número de casos e 

óbitos novos anterior à semana epidemiológica 16, enquanto este crescimento 

ocorreu por volta da semana 22 nas regiões Sul e Centro-Oeste. Na semana 

epidemiológica 43, o número de casos novos de COVID-19 foi 54.619 no Sudeste, 

33.010 no Nordeste, 29.675 no Sul, 21.509 no Centro-Oeste e 17.460 no Norte; o 

número de óbitos novos foi 1.588 no Sudeste, 538 no Nordeste, 405 no Centro-Oeste, 

468 no Sul e 229 no Norte segundo o Boletim Epidemiológico Especial COVID-19 

(2020).  

Em relação a região sul fluminense, de acordo com o site da prefeitura de Volta 

Redonda, até o dia 26 de outubro de 2020, foram notificados 23.187 casos de COVID-
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19, sendo 6.799 confirmados e com um total de 240 de óbitos. Entre todos os casos 

confirmados, 25% tem a faixa etária de 30 a 39 anos, e 21% entre 40 e 49. A faixa etária 

de 30 a 69 anos corresponde a um total de 59% de todos os infectados, segundo a 

Prefeitura de Volta Redonda (2020). 

O teste mais indicado para diagnóstico laboratorial da infecção pelo SARS-CoV-

2 é através da realização do RT-PCR (reação em cadeia da polimerase em tempo real) 

a partir de amostras obtidas por swab de nasofaringe e/ou orofaringe, segundo as 

diretrizes para diagnóstico e tratamento da COVID-19 (2020).  Além desse, pode ser 

realizado o teste sorológico com identificação de anticorpos IgM e IgG, que possuem 

maior acurácia se feitos após 15 dias ou mais do início dos sintomas, sendo úteis em 

uma detecção de infecção anterior pelo SARS-CoV-2, por ter uma sensibilidade baixa 

na primeira semana da infecção. Outros testes também utilizados por meio da análise 

do soro são a quimioluminescência (CLIA) e o teste rápido (imunocromatografia) 

(este último possui baixa sensibilidade) (JONATHAN et al., 2020).   

Segundo o protocolo de Manejo Clínico da COVID-19 na Atenção Especializada 

(2020), cerca de 20% dos pacientes com COVID-19 desenvolvem a forma grave da 

doença, com sintomas como dispneia, perda de apetite, confusão mental, dor torácica 

persistente ou pressão no tórax e temperaturas elevadas (acima de 38 ºC). Esses 

pacientes podem necessitar de oxigenioterapia, com 5% deles tornando-se críticos e 

necessitando de tratamento intensivo. A pneumonia grave é o diagnóstico mais 

comum em paciente que apresenta a forma grave da doença, que pode complicar com 

falência respiratória, síndrome respiratória aguda grave, sepse, choque séptico, 

tromboembolismo e/ou falência de múltiplos órgãos (WHO, 2020) 

Em vista disso, é essencial salientar a importância do surgimento de novos 

estudos sobre o coronavírus e a COVID-19, abrangendo desde os conhecimentos 

clínicos, epidemiológicos e sociais, para a finalidade de se ofertar o maior número de 

informações científicas e confiáveis possíveis sobre a pandemia e a possibilidade de 

um melhor enfrentamento. Assim, é vital o surgimento de estudos epidemiológicos 

locais para aferir e oferecer informações sólidas sobre a COVID-19 em todo o país. 

Assim, este estudo objetiva realizar um estudo epidemiológico na região sul 

fluminense abrangendo os estudantes de Medicina do UniFOA acometidos pelo 

coronavírus e a sua prevalência, com o intuito de estabelecer bases de dados 
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epidemiológicos locais. Além de estabelecer o cálculo de prevalência da COVID-19, 

sob a fórmula de amostragem aleatória simples para populações finitas, tendo os 

estudantes de Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) como 

amostra. Em somatório, divulgar esses dados epidemiológicos de prevalência, 

servindo como base para novos estudos científicos. 

 METODOLOGIA 

O presente projeto é uma pesquisa transversal e descritiva que foi realizada a 

partir de um questionário virtual por meio do Google Forms, respondido pelos alunos 

do curso de Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda sobre a prevalência 

de COVID-19 nos próprios estudantes. Uma busca bibliográfica em bases como 

Pubmed, Scielo e Cochrane, sobre o tema COVID-19, foi realizada para estabelecer as 

perguntas do questionário. Esse se inicia com o Termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) e indaga o participante se esse esteve de acordo com o TCLE.  

A partir disso 708 (quantidade total de estudantes de medicina do UniFOA), 

realizou-se o cálculo para determinar a amostra em função da população. Nesta 

pesquisa, para o cálculo da amostra optou-se pela fórmula sugerida por Richardson 

et al (2015), reforçada pelo texto de Fonseca et al (1996), denominada amostragem 

aleatória simples para populações finitas (<100.000 indivíduos) e variáveis nominais 

ou ordinais, cuja funcionalidade e eficácia foram ratificadas por Viegas (1999). A 

expressão estatística é a seguinte: 

𝑛 =
(1,96)2𝑥0,5𝑥0,5𝑥708

((0,05)2𝑥(708 − 1)) + ((1,96)2𝑥0,5𝑥0,5)
 

 

n = Amostra mínima com população-alvo de 708 = 250 (249,26251) indivíduos 

Quando estes critérios e dados foram aplicados na fórmula, resultaram 250 

sujeitos que constituem um subconjunto representativo da população pesquisada. 

Tabachnick e Fidell (1996) postulam que para o cálculo de correlações e 

regressões múltiplas deve ser utilizada a seguinte fórmula N ≥ 50 + 8m, onde: “N” é o 

tamanho da amostra e “m” representa o número de variáveis independentes da 
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pesquisa. O modelo proposto neste trabalho contém quatro variáveis independentes 

(sexo, idade, cor, bairro onde mora), resultando numa amostra mínima de (50 + (8 x 4)) 

=82 sujeitos. 

Portanto, uma amostra de 250 sujeitos atende a ambos os critérios 

(Tabachnick e Fidell (1996), e Richardson (2015)). Restrições da população da 

pesquisa: ser estudante de medicina do Centro Universitário de Volta Redonda 

(UniFOA). Posteriormente, os dados obtidos serão computados em tabelas e gráficos. 

Houve estratificação dos dados conforme epidemiologia, sintomas, tratamentos, 

cuidados básicos e outras informações adquiridas pelo questionário.  

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Respostas de 265 indivíduos até a data de 4 de junho de 2021 com início do 

questionário em 30 de abril foram obtidas, das quais 79 eram do sexo masculino 

(29,8%) e 186 do sexo feminino (70,2%). Na faixa etária de 18-19 anos havia 27 

participantes (10,2%), entre 20-29 havia 217 (81,9%) e acima de 30 anos havia 21 

(8,2%). 219 participantes se identificaram como brancos (82,6%), 35 como pardos 

(13,2%), 6 como pretos (2,3%), 3 como amarelas (1,1%) e 2 como outros (0,8%).   

Até a data de fechamento do questionário, 77% dos indivíduos tiveram algum 

caso de covid na família e apenas 30,2% dos participantes foram diagnosticados com 

covid em algum momento desde o início da pandemia. O período de surgimento dos 

sintomas variou, sendo 16,2% em 2020.1 (1º semestre), 65% em 2020.2, 18,8% em 

2021.1.  63,2% dos participantes com covid manifestaram os sintomas durante o 

recesso escolar, enquanto 36,8% tiveram durante as atividades escolares. Com os 

resultados obtidos pode-se perceber que houve uma incidência maior de covid em 

indivíduos do sexo masculino (36,7%) do que do sexo feminino (27,4%), o que poderia 

sugerir uma suscetibilidade maior, mas devemos considerar os hábitos diários de 

cada pessoa. Nas idades de 20-29 anos e maiores de 30 anos houve uma incidência 

semelhante, 30,8% e 30% respectivamente. Entre 18-19 anos encontramos ua 

incidência reduzida comparado às anteriores de 22,2% de diagnósticos de covid, o que 

sugere um fator de proteção. Ao se avaliar o diagnóstico de covid no entrevistado e 

em sua família pôde-se perceber que apenas 2,6% dos indivíduos tiveram covid sem 
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que algum membro na família tivesse também. Enquanto, 27,5% tiveram covid assim 

como algum membro na família. Em relação aos entrevistados que não obtiveram o 

diagnóstico de covid, 69,3% tiveram algum membro na família com covid e 30,3% não 

tiveram. A maior presença do RT-PCR no diagnóstico de covid nos entrevistados 

reforça sua maior acurácia no diagnóstico do mesmo. Em relação ao período de maior 

incidência da covid, o 2º semestre de 2020 foi preponderante, e ocorreu em menor 

parte durante as atividades escolares (36,3%) do que em relação ao recesso escolar 

(63,7%). Isso sugere que durante as atividades acadêmicas o aluno teria um cuidado 

maior para prevenir o contágio da covid ou os EPIs (equipamentos de proteção 

individual) fornecidos eram adequados. No entanto, um dado que contradiz o exposto 

é a relação entre as porcentagens de diagnosticados durante as atividades do 

internato médico (15,2% em relação à população total de alunos do internato, módulos 

9-12) e de diagnosticados em outros módulos do curso médico (9,4% em relação à 

população total de alunos dos módulos 1-8). Cabe ressaltar que o período do internato 

ocorreu, predominantemente, de forma presencial, o que aumentou a exposição do 

aluno à doença. Ao se aprofundar nesses últimos valores, pode-se perceber que a 

maioria dos alunos com covid e no internato teve a doença durante o recesso 

acadêmico (63,1%) e não no período escolar (36,9%), o que reforça a hipótese da 

atividade escolar como fator de proteção e não de risco.  O diagnóstico de covid foi 

bem prevalente na família do entrevistado com 69,3% tendo algum parente com o 

diagnóstico, o que demonstra a disseminação do vírus.  Houve uma variação na 

incidência de covid nos estudantes de medicina do UNIFOA entre homens e mulheres 

em 9,3 pontos percentuais, o que pode indicar uma suscetibilidade maior do homem 

ou reduzida atenção com cuidados de prevenção de doenças pelos mesmos.  

 CONCLUSÕES 

O presente estudo verificou que há uma relação de proteção entre as atividades 

escolares do UNIFOA e o diagnóstico de covid, ao considerar que o aluno desenvolveu 

a doença, predominantemente, no recesso escolar. Inclusive, ao avaliar os infectados 

durante o internato médico (período que engloba maior carga prática e, no caso, 

contato com o vírus), a mesma conclusão foi alcançada.  Os hábitos dos estudantes 
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demonstraram bom uso dos conhecimentos de prevenção da transmissão da covid 

no meio.  Além disso, é notável os resultados analisados sobre a doença na região e 

a necessidade de novos estudos sobre essa temática ainda pouco explorada na 

literatura cientifica brasileira. 
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RESUMO 

A medicina preventiva tem ganhado espaço no Sistema Único de Saúde desde a 

gestação do bebê intrauterino até o momento imprescindível do parto e suas etapas 

conseguintes de desenvolvimento prezam a assistência por um pediatra junto a uma 

equipe multidisciplinar. Nessa perspectiva, o objetivo primário é a realização das 

Triagens Neonatais preconizadas pelo Programa de Triagem Neonatal (BRASIL, 2004) 

como forma de avaliar e prevenir problemas na saúde da criança o quanto antes. Com 

isso, o presente trabalho através de uma revisão narrativa salientará a Triagem 

Neonatal – Teste da Linguinha em que se avalia a função motora da língua do lactente 

através de método de avaliação do frênulo lingual. Essa ponderação é preconizada a 

ser realizada até o primeiro mês de vida da criança, preferencialmente, até 72 horas 

de vida a fim de diagnosticar precocemente os distúrbios que poderão impactar no 

desenvolvimento de fala e alimentação da criança. Nesse sentido, o objetivo dessa 

revisão é abordar o diagnóstico precoce e sua posterior frenectomia como benefício 

a médio e a longo prazo para esse lactente em questão e, para isso, há necessidade 

da função motora íntegra da língua. A anquiloglossia ou “língua presa” poderá 

comprometer as funções exercidas pelo órgão como falar, mastigar, sugar e engolir. 

Para a avaliação da eficácia da frenotomia sob as consequências da anquiloglossia, 

utilizou-se um artigo PubMed publicado em maio de 2017 onde os autores realizaram 

uma revisão com extração de dados de ensaios clínicos e usaram a abordagem de 

avaliação, Desenvolvimento e Avaliação da Classificação de Recomendações 

(GRADE), conforme descrito no manual GRADE (SCHÜNEMANN, 2013) para avaliar a 

qualidade das evidências. No final, cinco ensaios clínicos preencheram os critérios de 

inclusão e foram ao total analisados 302 bebês e a relevância da cirurgia na qualidade 

de vida a longo prazo dessas crianças. Os estudos mostram que o procedimento 

ainda é de baixa relevância clínica quando o assunto é amamentação a longo prazo, 

contudo, os bebês que foram submetidos a soltura do frênulo, tiveram uma melhora 

mailto:julialvieitas@gmail.com
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na pega e em morder o mamilo durante a amamentação, demonstrando bom potencial 

de melhorar do aleitamento infantil e, ao mesmo tempo, reduzir a dor nos mamilos 

maternos é o maior benefício que a cirurgia traz ao recém-nascido e a mãe (O'SHEA, 

2017). Portanto, a frenectomia permite benefícios ao lactente e à mãe no período de 

aleitamento materno e, posteriormente, a inteira funcionalidade desse órgão, sendo 

ele responsável pela comunicação e deglutição da criança. 

Palavras-chave: Teste da linguinha. Avaliação do frênulo lingual. Anquiloglossia. 

Frenectomia.  

 INTRODUÇÃO  

A língua é um órgão muscular proeminente do assoalho da boca e da 

mandíbula, faz parte do aparelho digestório e está relacionada ao paladar, fala e 

deglutição. Essa última função depende de sua mobilidade proveniente da 

musculatura intrínseca, que ao se desenvolver faz o aprofundamento do sulco entre 

ela e a gengiva. Dito isso, a anormalidade embriológica de apoptoses incompletas 

permite que o frênulo lingual fique significantemente aderido à mucosa e ao tecido 

fibromuscular da linha média (ARAUJO, 2020), condição essa definida pelo termo 

anquiloglossia.  

Esse defeito na formação embriológica pode gerar, dependendo de seu grau, 

alguns problemas como anemia, baixo peso, mau humor, esgotamento, sessões 

longas de lactância, entre outros. Tais problemas podem ser impedidos através de 

uma das Triagens Neonatais, preconizadas pelo Programa de Triagem Neonatal 

(BRASIL, 2004) como forma de avaliar e prevenir problemas na saúde da criança o 

quanto antes. O presente trabalho salienta a Triagem Neonatal – Avaliação do Frênulo 

Lingual, conhecida, popularmente, como “Teste da Linguinha”, a qual diagnostica e 

indica tratamento precoce das limitações dos movimentos da língua do lactente 

através do protocolo Martinelli et al. (2013), além dos benefícios trazidos pela 

indicação precoce de frenotomia.  

Preconiza-se que esta avaliação seja realizada até o primeiro mês de vida da 

criança, preferencialmente, nas primeiras 48 horas, a fim de diagnosticar 

precocemente a anquiloglossia ou “língua presa” que poderá comprometer as funções 
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exercidas pelo órgão como falar, mastigar, sugar e engolir. A amamentação está 

diretamente relacionada com essas duas últimas funções, coordenadas com a 

respiração. A participação dos movimentos da língua é fundamental, pois ela tem a 

função de fazer o vedamento anterior, aderida ao redor do mamilo, e posterior, aderida 

ao palato mole e à faringe. Assim, qualquer restrição à livre movimentação da língua 

pode resultar no comprometimento das suas funções e dificultar o aleitamento 

materno, o que acontece quando o frênulo está intimamente aderido (ARAUJO, 2020).  

Essas dificuldades de alimentação apresentadas pelos recém-nascidos com 

anquiloglossia melhoram com a frenotomia ou frenectomia (ITO, 2014). De acordo 

com Almeida (2006) frenectomia é o procedimento cirúrgico que objetiva a remoção 

do freio lingual, permitindo a movimentação adequada da língua, necessária às 

atividades funcionais. 

O objetivo dessa revisão narrativa é discutir a importância da realização do 

Teste da Linguinha a fim de diagnosticar precocemente distúrbios de motricidade da 

língua visto pelo exame físico. A partir disso, diminuir os transtornos gerados pelo 

diagnóstico tardio que afeta a alimentação e no desenvolvimento de comunicação da 

criança. 

 METODOLOGIA 

O presente trabalho constitui-se em uma revisão narrativa sobre o Teste da 

Linguinha, após uma revisão bibliográfica para esclarecimento do contexto por meio 

de conteúdos em livros, artigos nacionais e internacionais e em bases de dados 

(Google Acadêmico, Scielo e PubMed/MEDLINE). Esses dados foram analisados, 

organizados, tratados e tabulados pela equipe. 

Foram utilizados os seguintes descritores: teste da linguinha, avaliação do 

frênulo lingual, anquiloglossia e frenectomia. Na seleção inicial foram identificados, 

no período de 1948 a 2021, 807 artigos. Como critério de inclusão, definiu-se o período 

de publicação de 8 anos pela possibilidade de inclusão de um número maior de artigos 

sendo utilizados artigos a partir da data do protocolo de Marttineli, 2013. Além disso, 

incluíram-se artigos disponibilizados na íntegra na língua portuguesa e inglesa, e 

revisão sistemática ou metanálise de todos os ensaios clínicos randomizados 
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controlados, ensaios clínicos controlados sem randomização, estudos de casos-

controle e estudos de coorte publicados em revistas. Os critérios de exclusão 

adotados foram os estudos de teses. Após a leitura do texto completo, foram 

excluídos 326 artigos, totalizando uma amostra final de 481 artigos que foram 

analisados na íntegra. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A medicina preventiva nos últimos tempos ganhou espaço no Sistema Único 

de Saúde, desde a gestação do bebê intrauterino até o momento imprescindível do 

parto e suas etapas conseguintes de desenvolvimento que prezam a assistência por 

um pediatra junto a uma equipe multidisciplinar. A triagem neonatal faz parte desse 

conceito desse novo conceito da medicina em que nela está inclusa a avaliação do 

frênulo lingual e é realizada por profissionais capacitados. O freio lingual é 

reconhecido por ter uma alta ligação com a mobilidade de língua, e quando alterado 

reflete nas dificuldades de sucção e deglutição, o que aumenta o gasto de energia 

para a amamentação e, consequentemente, reflete no ganho de peso do bebê, na mãe 

e a longo prazo na habilidade de comunicação dessa criança. 

O exame, mais conhecido como teste da linguinha entrou em vigor nos 

hospitais a partir do ano de 2014 através do sancionamento da Lei N° 13.002 e entrou 

em vigor 180 dias após a sua publicação, que ocorreu no dia 20 de junho de 2014 

(BRASIL, 2014). Nesse teste o profissional responsável vai avaliar a mobilidade da 

língua e verificar se há a presença de anquiloglossia, popularmente conhecido como 

“língua presa”, assim, ajudando e evitando problemas na sucção, desmame precoce, 

baixa de peso neonatal e dores ao amamentar para a mãe.  

A frenotomia é o tratamento cirúrgico mais comumente utilizado nesses 

recém-nascidos que possuem alteração no protocolo de avaliação do frênulo lingual. 

A cirurgia consiste na utilização de instrumentos, como a tentacânula para melhor 

visualização do freio e bisturi 15, para realizar uma incisão que vai da parte livre do 

frênulo até a base da língua, soltando assim a parte do tecido que deveria ter sofrido 

apoptose no período embrionário. De modo que a resolutividade, nos casos indicados 
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de frenotomia, foi superior se realizada até a primeira semana de vida do neonato do 

que posterior a ela (STEEHLER, 2012).  

Para a avaliação da eficácia da frenotomia sob as consequências da 

anquiloglossia o presente trabalho utilizou um artigo PubMed publicado em maio de 

2017 onde os autores realizaram uma revisão com extração de dados de ensaios 

clínicos e usaram a abordagem de avaliação, Desenvolvimento e Avaliação da 

Classificação de Recomendações (GRADE), conforme descrito no manual GRADE 

(SCHÜNEMANN, 2013) para avaliar a qualidade das evidências. No final, cinco ensaios 

clínicos preencheram os critérios de inclusão e foram ao total analisados 302 bebês 

e a relevância da cirurgia na qualidade de vida a longo prazo dessas crianças.  

Os estudos mostram que a cirurgia ainda é de baixa relevância clínica quando 

o assunto é amamentação a longo prazo, contudo, os bebês que foram submetidos a 

soltura do frênulo, tiveram uma melhora na pega e em morder o mamilo durante a 

amamentação, demonstrando bom potencial de melhorar do aleitamento infantil e, ao 

mesmo tempo, reduzir a dor nos mamilos maternos é o maior benefício que a cirurgia 

traz ao recém-nascido e a mãe (O'SHEA, 2017). 

 CONCLUSÕES 

Essa revisão narrativa proporciona uma abordagem do conceito e benefícios 

do teste da linguinha, visto que, o diagnóstico precoce de anquiloglossia e sua 

correção por frenectomia permitem benefícios ao lactente e a mãe no período de 

aleitamento materno e, posteriormente, a inteira funcionalidade desse órgão, sendo 

ele responsável pela comunicação e deglutição da criança. 
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RESUMO 

No dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi advertida 

sobre inúmeros casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na 

República Popular da China. A pandemia da COVID-19, SARS-CoV-2, apresentou-se 

como um dos maiores desafios sanitários deste século. Com as inúmeras restrições 

necessárias, centros de ensino foram fechados, colocando a educação em déficit, 

tanto no ensino básico quanto no ensino superior. As Tecnologias da Informação e da 

Comunicação - TIC’s têm proporcionado a inserção de diversos recursos, para o apoio 

às práticas pedagógicas no cenário atual da educação. Os alunos e professores 

através do ensino virtual se conectam ao mesmo tempo para efetivar as aulas e o 

ensino planejado, para tanto, os professores das Instituições de Ensino Superior têm 

utilizado várias plataformas. O uso de jogos em sala de aula tem sido cada vez mais 

presente, com o objetivo de promover aprendizagem lúdica: cognição, afeição, 

socialização, motivação e criatividade. Pautado no presente padrão de ensino e 

aprendizagem tradicional de antimicrobianos, e tendo em mente os dados de erros de 

prescrições em voga e a importância, ainda, desse campo do conhecimento para a 

prática clínica, foi percebido a necessidade de um método adjuvante para reforçar 

esse conteúdo. Assim, diante de um brainstorm elaborou-se um jogo de tabuleiro 

como proposta lúdica e alternativa. Para tanto, diante do contexto de ensino à 

distância (EaD) decorrente da pandemia da COVID-19, elucidou-se uma metodologia 

adaptada e nova para o uso e aplicabilidade do boardgame. Os assuntos abordados 

nos casos clínicos do jogo foram selecionados por sua importância epidemiológica 

na infectologia, para isso foram utilizados livros didáticos como referência, em nível 

nacional, para o aprimoramento do ensino de antibioticoterapia. Ao desenvolver o jogo 

e produzir um material educativo, sob a perspectiva da metodologia ativa, permitiu-se 
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que o conteúdo fosse gravado de forma mais efetiva, com base nas respostas dos pré 

e pós-testes, pois o método permitiu um aprimoramento e desenvolvimento na 

capacidade de raciocínio clínico, assim como o despertar de um maior interesse pela 

nova abordagem voltada para jogos. Em paralelo, em um contexto de isolamento e 

pandemia de Sars-COV-2, a ferramenta online de interação remota Microsoft Teams 

permitiu a aplicabilidade da nova metodologia, além de ter se mostrado pertinente 

para a obtenção do feedback de seus participantes, assim como a interação e a 

resposta dos pré e pós testes. 

Palavras-chave: Metodologia. Métodos de avaliação. Infectologia. Jogos recreativos. 

Aprendizado ativo. 

 INTRODUÇÃO  

No dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi 

advertida sobre inúmeros casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de 

Hubei, na República Popular da China. A pneumonia era causada por uma nova cepa 

(tipo) de coronavírus. Rapidamente em janeiro de 2020 a infecção já se alastrava por 

todos os países do mundo, sendo considerada pandêmica (OMS,2020). 

A pandemia da COVID-19, SARS-CoV-2, apresentou-se como um dos maiores 

desafios sanitários deste século. Com as inúmeras restrições necessárias, centros de 

ensino foram fechados, colocando a educação em déficit, tanto no ensino básico 

quanto no ensino superior (OMS, 2020). 

As Tecnologias da Informação e da Comunicação - TIC’s têm proporcionado a 

inserção de diversos recurso, para o apoio às práticas pedagógicas no cenário atual 

da educação. A utilização de dessa modalidade de Ensino a Distância - EAD tem 

crescido exponencialmente, sobretudo, durante a pandemia da COVID-19 

(ABMES,2021).  

As TIC’s tornam-se paulatinamente mais necessárias para o desenvolvimento 

do aprendizado, atuando na construção e expansão do conhecimento. Diante dos 

diversos meios de telecomunicação, como smartphones, computadores, tablets, 

smartwatch e outros, foi possível amplificar o acesso à informação e criar novas 

formas de ensino (CASTILHO, 2015). Com o auxílio da internet, docentes e discentes 
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podem interagir ao vivo a partir de um ensino técnico virtual, reduzindo alguns 

prejuízos causados pela pandemia, como o distanciamento social e atrasos nos 

calendários acadêmicos (ABMES,2021). 

Os alunos e professores através do ensino virtual se conectam ao mesmo 

tempo para efetivar as aulas e o ensino planejado, para tanto, os professores das 

Instituições de Ensino Superior têm utilizado várias plataformas e ferramentas digitais 

como Zoom®, Google Meet®, Microsoft Teams®, web conferência® e metodologias 

inovadoras (SILVA, Y. G. et al.,2021). 

O uso de jogos em sala de aula tem sido cada vez mais presente, com o objetivo 

de promover aprendizagem lúdica: cognição, afeição, socialização, motivação e 

criatividade (MIRANDA, 2001). Atualmente, os jogos são excelentes ferramentas 

instrucionais, os quais motivam e facilitam o aprendizado, além de aumentar a 

capacidade de retenção do ensino e diminuir os níveis de ansiedade e estresse 

(SOUZA, 2019).  

Atualmente a técnica de metodologia ativa se faz pertinente ao docente e ao 

discente, pois oferece mais autonomia no processo de aprendizagem (RICHARTZ, 

2015). O uso da Metodologia ativa proporciona ao aluno um protagonismo em sua 

jornada de construção do conhecimento, podendo ele intervir de forma proativa nesse 

processo. Dessa forma, o aluno consegue ter um aprendizado consciente e o 

professor se estabelece como um mediador de aquisição do conhecimento (JUNIOR, 

2016).  

Os jogos lúdicos são um excelente material educativo, sob a perspectiva da 

metodologia ativa, o método permite o aprimoramento e desenvolvimento na 

capacidade de raciocínio diferenciado, em relação a outras técnicas tradicionais de 

ensino. Ou seja, um modelo mais prazeroso de aprendizagem, pois desperta o 

interesse do aluno pelo estudo (ALMEIDA, T. T. S.et al.,2020). 

 RELATO DA EXPERIÊNCIA  

Pautado no presente padrão de ensino e aprendizagem tradicional de 

antimicrobianos, e tendo em mente os dados de erros de prescrições em voga e a 

importância, ainda, desse campo do conhecimento para a prática clínica, foi percebido 
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a necessidade de um método adjuvante para reforçar esse conteúdo. Assim, diante 

de um brainstorm elaborou-se um jogo de tabuleiro como proposta lúdica e alternativa. 

Para tanto, diante do contexto de ensino à distância (EaD) decorrente da pandemia da 

COVID-19, elucidou-se uma metodologia adaptada e nova para o uso e aplicabilidade 

do boardgame. O jogo de tabuleiro INFECTOCARDS, como uma abordagem adjuvante 

ao método tradicional de ensino de antibioticoterapia, se mostra, nesse aspecto, 

vantajosa ao ser maleável às condições educacionais múltiplas de ensino, ao se tornar 

útil e eficiente, sendo possível a sua aplicação de forma remota.   

O jogo se apresenta com a ideia de jogadores competindo com base em 

respostas teóricas a casos clínicos estabelecidos, somando a maior pontuação 

possível para a vitória. Nesse sentido, após a etapa de brainstorm, foram 

estabelecidas a sistemática do jogo, sua jogabilidade e dinâmica. Assim, criando suas 

regras e estabelecendo a jogabilidade de modo online e (EaD), por meio da plataforma 

Microsoft Teams.  

Após a confecção das regras básicas, foi iniciado o processo de elaboração 

dos casos clínicos a serem usados como fundamento para o aprendizado. Para tanto, 

foram abordadas patologias prevalentes, bem como as entidades clínicas pouco 

estudadas, mas também importantes para o dia-a-dia ambulatorial de um profissional 

de saúde. Outrossim, foram escolhidas temáticas e casos clínicos breves e de modo 

a permitir a locução de suas informações via chat online.   

Os assuntos abordados nos casos clínicos do jogo foram selecionados por sua 

importância epidemiológica na infectologia, para isso foram utilizados livros didáticos 

como referência, em nível nacional, para o aprimoramento do ensino de 

antibioticoterapia. Após a produção dos casos clínicos, houve a revisão desses por 

um médico generalista.  Em sua aplicabilidade, foi realizado de modo totalmente 

online, via Microsoft Teams com professores médicos generalistas e alunos (30 

indivíduos) do curso de graduação em medicina. 

O reforço da prática clínica na forma de jogo é fundamental, de modo que é 

possível treinar tomadas de decisão, raciocínio clínico, análise e escolha de condutas, 

assim como o reforço dos antibióticos adequados. As características abordadas nos 

casos clínicos são as queixas mais comuns e classicamente registradas na literatura. 

Ademais, a modalidade virtual permite que sejam acionados os participantes e suas 
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respostas de forma ágil e mais organizada, inclusive com a ferramenta “levantar a 

mão”, presente na plataforma Microsoft Teams, para fazer questionamentos, tirar 

dúvidas e ordenar os devidos momentos de fala. Assim, havendo espaço para 

indagações e interação em complemento a cada caso.   

Em um outro espectro, de antemão, foi elaborado o layout do tabuleiro e sua 

arte gráfica, assim como o design das cartas, em que se tem os casos descritos. Ao 

final de toda a produção do jogo, houve a impressão das cartas com os casos clínicos, 

do tabuleiro e a compra dos pinos que representam os jogadores. 

Nessa perspectiva, foram decididas todas as regras para a evolução e 

execução do jogo. O jogo de tabuleiro conta com dez casas, e com até três jogadores. 

Para prosseguir no jogo é necessário que o jogador acerte os diagnósticos e seus 

respectivos tratamentos e via de administração. Classicamente o jogador que chegar 

primeiro ao final do tabuleiro ganhará. A partida será composta por 30 cartas, das 

quais terão cada uma um caso clínico, um diagnóstico, três dicas e seu respectivo 

tratamento. A cada rodada o participante deverá pegar uma carta para resolve-la. No 

início cada jogador tem 20 pontos. A cada acerto o jogador ganhará dois pontos. Os 

pontos serão utilizados para conseguir dicas e chegar ao diagnóstico e tratamento. A 

1º dica deve-se gastar 1 ponto; A 2ª dica deve-se gastar 2 pontos; A 3ª dica deve-se 

gastar 4 pontos. Não é possível ir diretamente para a 3ª dica. Caso a pontuação do 

jogador seja zero, o jogador não poderá ter dicas. Na possibilidade de o jogador errar 

o diagnóstico, ou tratamento ou via de administração, ele permanecerá na casa até 

concluir o caso corretamente. Quando um jogador acertar sem o uso de dicas, ele se 

torna o “Infectologista da Rodada”, escolhendo, no ato de sua vez, um adversário para 

não jogar por um turno.  

A dinâmica das partidas se desenvolve de modo que o narrador ou leitor faz a 

mediação e leitura dos casos clínicos presentes nas cartas via chat, com seu 

microfone. Concomitantemente, é exibido a foto da carta assim como o recurso de 

videochamada com a webcamera focalizando o tabuleiro, as peças dos jogadores e 

os números obtidos no rolar dos dados. Em virtude disso, foi criado o nome para o 

boardgame: “INFECTOCARDS”, com o cerne na diversidade presente nas cartas de 

casos clínicos.  
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Para mais, a ferramenta online permitiu, no tocante ao desenvolvimento da 

pesquisa, maior facilidade para abordar os participantes e aplicar o método, assim 

como, com o aval e TCLE dos indivíduos da amostragem utilizada, uma maior 

facilidade para a aplicação dos pré-testes e pós-testes. Utilizados posteriormente para 

a análise e estudos dos dados colhidos. Esses evidenciando uma maior satisfação e 

adesão ao estudo de antibioticoterapia, segundo à didática dos jogos. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao desenvolver o jogo e produzir um material educativo, sob a perspectiva da 

metodologia ativa, permitiu-se que o conteúdo fosse gravado de forma mais efetiva, 

com base nas respostas dos pré e pós-testes, pois o método permitiu um 

aprimoramento e desenvolvimento na capacidade de raciocínio clínico, assim como o 

despertar de um maior interesse pela nova abordagem voltada para jogos. Em 

paralelo, em um contexto de isolamento e pandemia de Sars-COV-2, a ferramenta 

online de interação remota Microsoft Teams permitiu a aplicabilidade da nova 

metodologia, além de ter se mostrado pertinente para a obtenção do feedback de seus 

participantes, assim como a interação e a resposta dos pré e pós testes.  As repetidas 

revisões dos casos clínicos e as partidas jogadas produziram nos idealizadores uma 

maior fixação de conteúdo durante todo o processo de elaboração do boardgame. 

Vale ressaltar, ainda, a possibilidade de um modelo mais prazeroso de aprendizagem, 

de maior receptividade e adesão, em que se desperte o interesse do aluno pelo estudo 

de antibioticoterapia.   
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RESUMO  

As doenças cardiovasculares são responsáveis por um terço das mortes no Brasil e 

contribuem significativamente para o aumento da morbidade e incapacidade 

ajustadas pelos anos de vida. Nas últimas duas décadas, houve uma mudança 

significativa no perfil dos pacientes submetidos às cirurgias cardiovasculares (CCs) 

devido ao aumento da expectativa de vida e ao aperfeiçoamento de métodos 

diagnósticos e terapêuticos. Com isso, como a população é muito mais idosa e com 

um número maior de fatores de risco e comorbidades associadas, atualmente, os 

pacientes encaminhados para a realização de CC apresentam doença cardíaca mais 

severa.  Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho é avaliar os aspectos 

epidemiológicos e clínico-cirúrgicos dos pacientes submetidos à CC eletiva. Trata-se 

de um estudo transversal, retrospectivo e quantitativo, realizado a partir da análise de 

prontuários de pacientes submetidos à CC em um hospital quaternário no período de 

cinco anos. A amostra foi constituída de 590 pacientes. Com relação aos pacientes, 

98% são oriundos do Sistema Único de Saúde, 66,44 % são do gênero masculino,a 

média de idade foi 62 ± 10,16 anos e 66,84% estavam acima do peso (IMC > 24,9). A 

hipertensão arterial (76,95 %) foi a comorbidade mais prevalente. Com relação aos 

dados cirúrgicos, a cirurgia de revascularização do miocárdio foi a mais realizada 

(65,59 %), sendo realizada em média duas pontes.  Em relação às cirurgias de trocas 

valvares, 55,4% são trocas de valva aórtica e, dessas, 55,84% corresponde a prótese 

aórtica metálica. Com relação aos dados intraoperatórios, a média do tempo gasto 

com circulação extracorpórea  foi de 60 minutos ± 24,94 minutos e o tempo de pinça 

foi de 45 minutos ± 21,51 minutos. Em relação aos dados do pós-operatório, o tempo 

médio de internação foi de 13 dias  ± 17,12 dias, sendo que o maior tempo de 

internação registrado em prontuário foi de 194 dias. Somente 8 pacientes faleceram 

mailto:exemplo@gmail.com
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durante a cirurgia ou no mesmo dia do ato operatório. Com esse estudo, foi possível 

afirmar que os pacientes do sul do estado do Rio de Janeiro seguem os padrões 

encontrados em outros estudos de outras áreas do país.  Sendo assim, faz-se 

necessária políticas de prevenção e de promoção em saúde, uma vez que as doenças 

cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. 

Palavras-chave: Cirurgia cardíaca. Epidemiologia. Prontuários.  

 INTRODUÇÃO  

As doenças cardiovasculares (DCV) são responsáveis por um terço das mortes 

no Brasil (RIBEIRO et al., 2016) e, além disso, contribuem significativamente para o 

aumento da morbidade e incapacidade ajustadas pelos anos de vida (PRÉCOMA et al., 

2019).  

Em determinadas situações, a cirurgia cardíaca (CC) pode ser o tratamento 

indicado para alguma das DCVs (SOUZA et al. 2015). Nas última s duas décadas, 

houve uma mudança significativa no perfil dos pacientes submetidos às CCs devido 

ao aumento da expectativa de vida da população e ao aperfeiçoamento de métodos 

diagnósticos e terapêuticos (SOUZA et al. 2015).   Contudo, comparado à alguns anos 

atrás, como a população é muito mais idosa, com um número maior de fatores de 

risco e comorbidades associadas, atualmente, os pacientes encaminhados para a 

realização de CC apresentam doença cardíaca mais severa (KOERICH, LANZONI, 

ERDMANN, 2016). 

Para delinear estratégias adequadas para a promoção da saúde e alocação de 

recursos para CC é essencial entender o perfil dos pacientes (ZILLI et al., 2020). Tais 

informações possibilitam a identificação de necessidades específicas, facilitando a 

elaboração de um planejamento estratégico voltado para qualidade da assistência e 

segurança do paciente que será ou foi submetido à uma CC (CALDEIRA, SOARES, 

2017). Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho é avaliar os aspectos 

epidemiológicos e clínico-cirúrgicos dos pacientes submetidos à CC eletiva. 
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 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal, quantitativo e descritivo, 

realizado a partir da análise de prontuários de pacientes submetidos à CC em um 

hospital privado e filantrópico de nível quaternário no interior do estado do Rio de 

Janeiro no período de cinco anos (de janeiro de 2016 a dezembro de 2020). No 

hospital atua apenas uma única equipe cardíaca cirúrgica contendo dois cirurgiões 

cardiovasculares, nos quais são responsáveis por todos os procedimentos cirúrgicos 

cardíacos da instituição.  

Foram incluídos no estudo pacientes submetidos à CC eletiva (com exceção à 

cirurgia para correção de arritmias), de qualquer idade, de ambos os sexos, 

provenientes do SUS, de convênios e do particular.  

 Foram avaliadas na coleta de dados as seguintes variáveis em relação ao 

paciente: gênero, idade, a origem do paciente (SUS, particular e convênio), índice de 

massa corporal (IMC) e comorbidades, sendo elas: diabetes mellitus (DM), 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia, obesidade e outras. Além disso, a 

respeito dos dados do intra-operatório, foi observado o tipo de cirurgia realizada, 

tempo de circulação extracorpórea (CEC) e tempo de pinçamento total da aorta. Nos 

pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica (CRM), foram 

avaliados a quantidade de enxertos arteriais e venosos que foram utilizados no ato 

cirúrgico. Nos pacientes submetidos à cirurgia de troca de valva cardíaca, foram 

avaliadas as próteses utilizadas (biológica ou mecânica). Em relação aos dados do 

pós-operatório: tempo de internação. 

Esse estudo foi devidamente avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Este estudo apresenta importantes dados sobre as cirurgias cardíacas 

realizadas em um hospital quaternário no período de cinco anos, no qual 637 

pacientes foram submetidos à CC, sendo excluído 47 da análise, pois não foram 

localizados os respectivos prontuários médicos. Dessa forma, no total, a amostra foi 

constituída de 590 pacientes. 

http://www.scbm.org.br/
http://www.scbm.org.br/
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Em relação ao paciente, quase em sua totalidade são oriundos do Sistema Único de 

Saúde, cerca de 98%, o gênero masculino foi predominante (66,44 %), a média de idade foi 

62 ± 10,16 anos, idades entre 21 e 85 anos, tendo maior ocorrência em idosos (62,37 %). A 

respeito do IMC havia relatado no prontuário de 567 pacientes, desses 66,84% estavam 

acima do peso (IMC > 24,9), o IMC dominante era o correspondente ao sobrepeso (43,46%). 

Ademais, 152 (25,76%) dos pacientes analisados possuíam hipertensão arterial 

coexistente com Diabetes Mellitus, dados apresentados na tabela 1. 

Tabela 1: Informações referentes aos pacientes 

Gênero 

Masculino 392 (66,44%) 

Feminino 198 (33,56%) 

Idade média dos pacientes 62 anos (Variando de 21 a 85 anos) 

Origem dos pacientes 
SUS 578 (97,97%) 

Convênio 12 (2,03%) 

IMC 

IMC médio  26,8  

Baixo peso (<18,5) 4 (0,71%) 

Normal (>=18,5 / <=24,9) 182 (32,16%) 

Sobrepeso (>=25 / <=29,9) 247 (43,64%) 

Obesidade I (>=30 / <-=34,9) 100 (17,67%) 

Obesidade II (>=35 / <=39,9) 23 (4,06%) 

Obesidade III (>=40) 8 (1,41%) 

Comorbidades 

Hipertensão arterial (HAS) 76,95% 

Diabetes mellitus (DM) 27,12% 

Tabagistas e ex-tabagistas 18,81% 

Dislipidemia 7,12% 

Fibrilação atrial 4,75% 

Outras comorbidades 26,27% 

HAS e DM associados 25,76% 

HAS e dislipidemia associados 6,61% 

Fonte: prontuários médicos dos pacientes do serviço de cirurgia cardiovascular da SCMBM. 
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Com relação aos dados cirúrgicos, a maioria das cirurgias realizadas foram a 

CRM (65,59 %), seguida das cirurgias de trocas valvares (23,56 %). Além disso, cerca 

de 4,07% das cirurgias foram CRM com troca valvar, as demais cirurgias 

contabilizaram 7,12% dentre elas a correção de raiz de aorta, ressecção de mixomas, 

correção da comunicação interatrial, entre outras. No que se refere a CRM o número 

médio de pontes realizadas foram duas, sendo o desvio padrão 0,82, variando de 1 a 

5 enxertos. Em relação às cirurgias de trocas valvares, aproximadamente, 55,4% são 

trocas de valva aórtica, dessas 55,84% corresponde a prótese aórtica metálica, 

conforme tabela 2. 

No que diz respeito aos dados intraoperatórios, o tempo de circulação 

extracorpórea (CEC) estava relatado em 493 prontuários, a média do tempo gasto com a 

CEC foi de 60 minutos ± 24,94 minutos, cerca de 460 pacientes, dos relatados, tiveram o 

tempo de CEC menor ou igual a 100 minutos. Já o tempo de pinça estava descrito em 

479 prontuários, pode-se afirmar que a média de tempo em que a aorta esteve clampeada 

foi de 45 minutos ± 21,51 minutos, informações apresentadas na tabela 2. 

Em relação aos dados do pós-operatório, o tempo médio de internação foi de 13 

dias  ± 17,12 dias. O maior tempo de internação registrado em prontuário foi de 194 dias e 

houveram 8 pacientes que faleceram durante a cirurgia ou no mesmo dia do ato operatório.  

Tabela 2: Dados operatórios 

Cirurgia de 
revascularização 
miocárdica 

Quantidade 387 (65,59%) 

Número médio de pontes 2 (Variando de 1 a 5 pontes) 

Revascularização e troca valvar 24 (4,07%) 

Troca valvar 

Aórtica metálica 43 (7,29%) 

Aórtica biológica 34 (5,76%) 

Mitral metálica 40 (6,78%) 

Mitral biológica 10 (1,69%) 

Dupla troca 13 (2,20%) 
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Outras cirurgias 
Exemplo: correção de CIA, plastia valvar, 
correção de raiz de aorta, entre outras 

42 (7,12%) 

Tempo de CEC 

Nº de relatos em prontuário 493 

Média de tempo de CEC 60 minutos 

Tempo de CEC <= 100 minutos 460 

Tempo de 
clampeamento de aorta 

Nº de relatos em prontuário 479 

Média de tempo de pinça 45 minutos 

Fonte: prontuários médicos dos pacientes do serviço de cirurgia cardiovascular da SCMBM. 

Outro estudo, também realizado com pacientes submetidos à CC, mostrou 

resultados semelhantes, nos quais houveram predomínio de homens idosos e o 

procedimento de maior incidência foi a CRM, sendo a HAS, o DM e a dislipidemia as 

comorbidades mais prevalentes (SILVA at al., 2019). De acordo com a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, os principais fatores de risco modificáveis para as DCVs são 

o DM, HAS, hiperdislipidemia, sedentarismo, tabagismo, etilismo, sobrepeso e 

obesidade, enquanto os não modificáveis são a idade, gênero, raça e hereditariedade 

(Gualandro et al, 2017). 

No tocante a CC no SUS, um estudo analisando os gastos da cirurgia no 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia em São Paulo mostrou que esses 

procedimentos têm gerado déficits orçamentários aos hospitais que operam pelo 

SUS. Por essa razão, as cirurgias são restringidas, resultando em longas filas de 

espera para realização destes procedimentos. Consequentemente, pacientes com 

doenças cardíacas de tratamento cirúrgico têm o diagnóstico feito em uma fase 

tardia, agravando suas condições e, no momento que conseguem uma vaga para 

serem operados,  muitos se encontram em avançado estado de deterioração de suas 

condições clínicas (SOUZA, 2009). 

Um estudo, transversal, semelhante a essa pesquisa, foi realizado na Unidade 

Coronariana de um hospital geral, no interior paulista, onde foram investigados 100 

prontuários de pacientes submetidos à intervenção cirúrgica. De acordo com o estudo 

de Pinto e Rosa (2016), a distribuição de frequências das CRM se assemelham aos 
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resultados encontrados no presente estudo, correspondeu a 57% dos atos 

operatórios. Entretanto, em relação à troca valvar, nesse centro os maiores índices 

foram a troca valvar pela valva biológica (35% do total de cirurgias), aórtica e mitral, 

respectivamente.  

Ao analisar o tempo de CEC encontrado no presente trabalho, um tempo que 

coincide com o tempo descrito por Silva et al. (2019), que foi de aproximadamente, 

102,88 ± 38,11 minutos. No entanto, não foram encontrados estudos que descreviam 

o tempo de clampeamento da artéria aorta. 

 CONCLUSÃO 

 Com o presente estudo foi possível concluir que de modo quase 

unânime os pacientes analisados e submetidos a CC apresentam-se similares no 

perfil epidemiológico e social comparado aos outros estudos e o ato cirúrgico se 

assemelha aos realizados nos outros centros de CC do interior de outros estados. 

Acredita‑se que, além  de  possibilitar  novas estratégias para aumentar a adesão ao 

tratamento e o controle das DCVs, o resultado desta pesquisa contribui para o 

planejamento e execução de ações educativas, de assistência e prevenção de  dessas 

doenças, nas quais são responsáveis  por  altas  taxas  de  morbimortalidade no Brasil. 
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RESUMO 

O projeto Heróis da Alegria é uma iniciativa de alunos do curso de Medicina do UniFOA 

com o objetivo de promover a interação com pacientes na ala pediátrica dos hospitais 

da rede pública de Volta Redonda. Para tal, utiliza-se de atividades lúdicas baseadas 

na terapia do riso, focando em fortalecer o vínculo com o paciente, são usados livros 

de histórias, que são narrados, músicas, teatro e brincadeiras. Neste período, por 

causa da pandemia de COVID-19, essas atividades serão realizadas por meio de 

vídeos, que serão exibidos nas enfermarias pediátricas. A dinâmica teve boa aceitação 

por parte das instituições de saúde, pelos pacientes e seus familiares. Tendo isso em 

vista, conclui-se que essas  atividades lúdicas contribuem para o sucesso e adesão 

dos diferentes cuidados a que as crianças são submetidas, permitem a vivencia dos 

estudantes em ambiente hospitalar e apresentam uma visão mais humanizada da 

medicina.  

Palavras-chave: Terapia do riso. Humanização. Pediatria.  

 INTRODUÇÃO  

Durante a década de 1960, foi desenvolvida a Terapia do Riso por profissionais 

da saúde que se preocupavam com o estado emocional de pacientes internados no 

angustiante ambiente hospitalar. Essa estratégia terapêutica, amplamente divulgada 

pelo médico americano Hunter Adams, é baseada em atividades recreativas, com 

intuito de envolver os enfermos em uma atmosfera mais tranquila, para que consigam 

se distrair e divertir. (BESERRA, et. al; 2020)  

De acordo com o Tratado de Fisiologia Médica Guyton & Hall, através da diversão e 

promoção do bom humor, pode-se aumentar os níveis de serotonina, hormônio que 

atua como inibidor das vias da dor na medula. (GUYTON, HALL; 1998) Dessa forma, 
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essa técnica configura-se como uma terapêutica complementar de baixo custo e fácil 

execução, auxiliando não apenas na recuperação física e emocional, mas também no 

estabelecimento do vínculo médico-paciente. (CARDOSO,  et al; 2018) 

Inspirado em práticas que utilizam a Terapia do Riso na prática médica, em 2018, foi 

desenvolvido, por um acadêmico de medicina do UniFOA, o projeto de extensão Heróis 

da Alegria. Seu objetivo é promover a interação com pacientes na ala pediátrica da 

rede pública de Volta Redonda, especificamente nos Hospitais: Dr. Munir Rafful e São 

João Batista. A iniciativa tem como justificativa trazer ao ambiente hospitalar 

atividades lúdicas para as crianças, como fazer brincadeiras, ler livros de história, 

cantar músicas e apresentações de teatro. 

Em decorrência da pandemia de COVID-19, o Projeto ficou impossibilitado de manter 

seu funcionamento em sua forma tradicional. Portanto, com a finalidade de minimizar 

o contágio sem suspender as atividades, estas foram adaptadas para o formato 

online, por meio de vídeos recreativos e dinâmicos exibidos nas enfermarias 

pediátricas. 

 RELATO DA EXPERIÊNCIA 

O projeto é constituído por 4 diretores, 7 monitores e 44 membros. Os diretores 

são responsáveis pela parte administrativa, como  organização do cronograma, 

contato com o hospital, seleção de candidatos e elaboração de questionários e 

formulários. Os monitores são encarregados da comunicação, supervisão e instrução 

dos membros a respeito das atividades.  Os membros são incumbidos de gravar, ao 

longo do semestre, quatro vídeos e envia-los na data estabelecida.     

Antes da pandemia, os encontros eram realizados em grupos de 

aproximadamente quatro pessoas e um monitor. Os encontros aconteciam todos os 

sábados, nos hospitais Dr. Munir Rafful e São João Batista. No total, cada membro 

cumpria quatro visitas durante o ano, sendo duas em cada hospital. No decorrer 

dessas visitas os monitores realizavam intervenções lúdicas, tais quais leitura de 

histórias, teatro de fantoche, pinturas, jogos, música, mágica e brincadeiras com 

massa de modelar.  
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Em consequência do início da pandemia de COVID-19 em 2020, foi necessária 

a interrupção das ações presenciais. Assim, para manter a dinâmica do projeto 

funcionante foi decidido adaptar as atividades  para modalidade online, com uso de 

vídeos exibidos nas enfermarias pediátricas. Em suas gravações, de 

aproximadamente dois minutos, os membros têm autonomia para a criação do seu 

próprio conteúdo, desde que este seja voltado para a animação das crianças, 

seguindo a proposta original.   

O projeto teve uma boa aceitação por parte das equipes dos hospitais,  que 

foram muito solícitas auxiliando na implementação das dinâmicas. Da mesma forma, 

as crianças e suas famílias deram feedback positivo, relatando que os vídeos 

prenderam a atenção, ajudaram no entretenimento e atenuaram o tédio causado pelo 

tempo de espera, contribuindo para a melhora do tratamento. Os alunos relatam que 

a experiência tem sido importante em sua formação como profissionais da saúde, por 

servir como uma introdução inicial ao ambiente hospitalar e à clínica pediátrica, além 

de apresentar uma visão humanizada da medicina, com foco no bem-estar do 

paciente.  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto concedeu uma experiência gratificante de benefício mútuo a todos os 

participantes, contribuindo para a graduação acadêmica dos alunos e auxiliando na 

recuperação dos pacientes. Através dos encontros, mesmo de forma remota, foi 

possível estabelecer uma boa comunicação médico-paciente, conscientizando os 

estudantes a respeito da importância de uma formação humanística.   

Apesar de sua eficácia, a modalidade remota não substitui as atividades 

presenciais, pois a comunicação direta favorece a interação e a troca de sentimentos 

positivos entre alunos e pacientes. Portanto, espera-se que no semestre que vem 

(2022.1) seja possível o retorno das práticas nos hospitais.   
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RESUMO  

O presente relato de experiência faz uma breve análise reflexiva sobre a frutífera integração 

do eixo de medicina e humanidades e a Slow Medicine, no curso de Graduação em 

Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), propondo uma mudança de 

postura em resposta à prática médica atual, que tem sido caracterizada pela falta de 

estabelecimento de vínculo entre o médico e o paciente, consultas rápidas, pragmáticas, 

além da excessiva solicitação de exames complementares em detrimento de uma 

minuciosa anamnese e de um atento e esmerado exame físico. Objetivo: Nessa 

perspectiva, o eixo de humanidades e a Slow Medicine tem como objetivo contribuir com a 

formação ética, social e intelectual dos futuros profissionais de saúde, ensinando-os a 

exercerem uma medicina sóbria, justa e respeitosa, que reconheça o paciente como cerne 

do cuidado. Metodologia: O relato de experiência se deu a partir da vivência do primeiro ano 

de atividades da Liga Acadêmica de Slow Medicine do Centro Universitário de Volta 

Redonda (LASMEDICINE) e do aprendizado prático e teórico adquirido ao longo da 

graduação, nas aulas do eixo de medicina e humanidades. Resultados/Discussão: A 

experiência de fundar uma liga acadêmica de Slow Mecicine no curso de medicina somou-

se ao olhar diferenciado que a nossa instituição (UniFOA) tem com a formação e o saber 

dos seus discentes, contribuindo não apenas com o nosso desenvolvimento acadêmico e 

profissional, mas com a sociedade de modo geral, uma vez que resgata os preceitos e a 

essência da arte de cuidar. Conclusão: Diante do exposto, conclui-se que as sementes para 

um cuidado mais empático, sóbrio, justo e respeitoso vem sendo semeadas e cultivadas 

há tempos no nosso ambiente acadêmico, pelo eixo de medicina e humanidades e, no 

último ano, fortificada pela filosofia do movimento Slow Medicine.  

Palavras-chave: Slow Medicine. Educação Médica. Medicina.  
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 INTRODUÇÃO  

Na mitologia grega, existe uma emblemática passagem filosófica denominada 

Alegoria da Caverna, concebida pelo filósofo grego Platão. Nessa caverna havia 

homens acorrentados, virados para uma parede de pedras. Tudo o que viam nada 

mais era do que sombras projetadas por objetos, conduzidos na frente de uma 

fogueira, que ficava logo atrás. Em um determinado momento, um dos prisioneiros se 

libertou das correntes e seguiu em direção à luz. De início, sua visão ficou turva e 

distorcida, mas depois ele começou a perceber o espaço em que estava. Tal narrativa 

mitológica nos faz refletir sobre o quão atual é o Mito da Caverna na sociedade e na 

medicina moderna, e o papel da Slow Medicine (SM) nesse processo de libertação. O 

movimento SM tem simbolizado luz, esperança e sabedoria, despertando em nós, 

futuros médicos, um olhar mais crítico, consciente e cauteloso. Por todos esses 

aspectos, é fato que o SM encontrou na Lasmedicine (Liga Acadêmica de Slow 

Medicine) do UniFOA, no decorrer desse primeiro ano de fundação, solo fértil para 

semear os valores para um cuidado mais ético, sóbrio, justo e respeitoso para todos. 

Assim, os objetivos desse relato se estabelecem como Iniciar as atividades 

acadêmicas na LASMEDICINE, procurando contribuir com a educação médica 

permanente  e com a formação ética, intelectual e social dos futuros profissionais da 

saúde, estabelecendo como objetivos: introduzir origem e das propostas do 

Movimento Slow Medicine, bem como elucidar os 10 pilares fundamentais do 

movimento  e dialogar sobre a importância da inserção dos valores e princípios da 

Slow Medicine no recinto acadêmico; Propiciar discussões de casos clínicos com o 

objtetivo de desenvolver habilidades de raciocínio clínico, permeadas pelos princípios 

do pensamento Slow, a fim de solucionar as situações-problema; Oportunizar uma 

experiência de análises reflexivas e construções coletivas sobre as atitudes e 

pensamentos dos médicos e profissionais da área da saúde frente ao atual cenário 

de pandemia, sob a perspectiva da filosofia Slow Medicine; Desenvolver conteúdos 

informativos através de cartilhas, sobre o movimento Slow Medicine, a serem 

compartilhados com os acadêmicos da área da saúde e comunidade, a fim de 

promover a educação em saúde (HAWKINS, 2014). 

O pensamento Slow Medicine, no último ano, tem criado raízes no recinto 

acadêmico, caracterizando o movimento das Ligas Acadêmicas de Slow Medicine 
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como vanguardistas na inserção dos princípios da filosofia slow no âmbito 

universitário, posto que o Brasil é o único país do mundo, até então, onde existe a 

iniciativa.Sobre o vasto conceito da medicina sem pressa, acrescentando todas as 

formas de oportunizar um cuidado mais sóbrio, justo e respeitoso. Essa nos ensina 

que é preciso ceder uma escuta atenta e empática com o paciente e seus familiares, 

ouvir suas queixas, compreender seus valores. É preciso ceder uma escuta atenta e 

empática com o paciente e seus familiares, ouvir suas queixas, compreender seus 

valores, angústias e preocupações, sem julgamentos; procurar entender o que 

motivou o paciente. Dessa maneira, a inserção dos princípios e valores do 

pensamento Slow Medicine no Centro Universitário de Volta Redonda se somaria ao 

olhar diferenciado que a nossa instituição tem com a formação e o saber de seus 

alunos, contribuindo, assim, não apenas com a nosso desenvolvimento acadêmico e 

profissional, mas também com a sociedade de modo geral, resgatando os preceitos e 

a essência na arte de cuidar (DOLARA, 2002). 

O SM é sobre acolher, respeitar, estar realmente presente naquele momento, 

estabelecer uma conexão empática e cuidadosa através olhar. O antídoto mais eficaz 

e seguro continua sendo o exercício de uma medicina personalizada, através do 

estreitamento de vínculos e do estabelecimento de uma relação respeitosa e de 

confiança entre médicos, equipe de saúde, pacientes e sociedade. Então, estabeleça, 

assim uma relação de escuta, diálogo e decisões compartilhadas respeitando suas 

expectativas, preferências e valores, sem preconceitos. Defendendo uma relação de 

escuta, diálogo e decisões compartilhadas, baseando-se nas melhores evidências 

científicas de uma geração de médicos que focalize o paciente como centro da 

atenção, buscando oferecer ao paciente uma escuta ativa e suporte integral (BRODY, 

2014). 

Procurando contribuir com a educação médica permanente e com a formação 

ética, intelectual e social dos futuros profissionais da saúde, o SM vem propor o 

resgate de um cuidado que focalize o paciente como centro da atenção, buscando 

oferecer ao paciente uma medicina que respeite suas expectativas, preferências e 

valores, baseando-se nas melhores evidências científicas e em decisões ponderadas, 

cautelosas e compartilhadas (SLOW MEDICINE, 2021). 
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Dessa maneira, a inserção dos princípios e valores do pensamento Slow 

Medicine no Centro Universitário de Volta Redonda se somaria ao olhar diferenciado 

que essa instituição tem com a formação e o saber de seus alunos, contribuindo, 

assim, não apenas com o desenvolvimento acadêmico e profissional, mas também 

com a sociedade de modo geral, resgatando os preceitos e a essência na arte de 

cuidar. A fim de combater o excesso de informações deturpadas, maléficas ao 

paciente, ao médico e ao Sistema Único de Saúde, o antídoto mais eficaz e seguro 

continua sendo o exercício de uma medicina personalizada, através do estreitamento 

de vínculos e do estabelecimento de uma relação respeitosa e de confiança entre 

médicos, equipe de saúde, pacientes e sociedade. É preciso ceder uma escuta atenta 

e empática com o paciente e seus familiares, ouvir suas queixas, compreender seus 

valores, angústias e preocupações, sem julgamentos; procurar entender o que 

motivou o paciente a buscar uma enxurrada de informações nas redes sociais ao 

invés de buscar orientações e esclarecimentos com o seu médico e/ou equipe da 

atenção primária de saúde. Pois, como profissionais de saúde e futuros médicos 

assume-se, também, a responsabilidade de educadores em saúde. 

 RELATO DA EXPERIÊNCIA 

No início de agosto de 2020 fomos gratificados com um comunicado do 

Conselho de Ligas Acadêmicas do Centro Universitário de Volta Redonda- UniFOA nos 

informando que a proposta de fundação da Liga acadêmica de Slow Medicine - 

LASMEDICINE havia sido aprovada. A partir daquele momento a liga estaria apta para 

dar início às atividades acadêmicas, porém de maneira remota, devido ao período 

emergencial de pandemia ainda em vigência. Contudo, apesar do distanciamento 

social demos início ao processo seletivo para a seleção de membros, sendo mais uma 

vez gratificados com a significativa procura de acadêmicos interessados em fazer 

parte da Lasmedicine e conhecer melhor os pilares norteadores da medicina sem 

pressa. E, em meio aos ajustes do novo dia-a-dia, a tecnologia permitiu que fosse 

possível a realização de lives, reuniões virtuais, discussão de casos clínicos e 

encontros mensais com os colaboradores do movimento Slow Medicine Brasil e 

ligantes das demais ligas acadêmicas de Slow medicine. Com os nossos encontros 
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periódicos resgatamos o tempo para criar, dialogar, refletir e compartilhar 

experiências acerca da medicina que desejamos seguir. Vivenciar as experiências 

acadêmicas em meio a pandemia nos conduziu a preciosas reflexões. A filosofia da 

medicina sem pressa nos ensinou que na ausência de evidências científicas, 

prevalece a prudência, o bom senso, a paixão e a compaixão. Sem perdermos de vista 

o sábio princípio de Hipócrates “Primum non nocere”. Conhecido princípio da não 

maleficência. Diante da escassez de insumos básicos, falta de oxigênio e leitos de UTI 

aprendemos a valiosa lição de que os recursos são finitos e, portanto, é nosso dever 

utilizá-los com responsabilidade e moderação. No que tange as atividades 

acadêmicas, a presunção inicial era estabelecer o contexto do SM entre os 

acadêmicos. Em outras palavras, faze-los conhecer e entender o que é a SM. Assim, 

elaboramos palestras com doutores de outras instituições e de outros estados como 

São Paulo e ainda debates e rodas de conversas, como se estabelece no eixo de 

medicina e humanidades dessa instituição em Volta Redonda, com ligas de Slow 

Medicine de outras instituições, como Universidade Iguaçu (UNIG), RJ, PUC São Paulo, 

Faculdade de Medicina de Petrópolis e outras. Essa conexão entre os acadêmicos, 

não somente os ligantes, contribuiu para estabelecer novos vínculos e fazer-se 

conhecer ainda mais o que é a SM entre os acadêmicos do UniFOA.  

Um plano futuro, como aspiração, para o maior engajamento dessas filosofias 

para a formação médica é estabelecer os conceitos do SM no âmbito acadêmico do 

UniFOA, ministrados juntos as aulas do eixo Medicina e Humanidades. É pertinente 

cogitar, a experiência de promover uma disciplina eletiva sobre Slow Medicine no 

curso de graduação em medicina, pois seria bastante positiva, com boa repercussão 

entre os alunos, de modo que é mais uma oportunidade para esses não se sentirem 

sós quando procuram uma via mais humana para a prática médica, bem como tendo 

a possibilidade de vislumbrar caminhos e possibilidades de manter esse espírito 

através do próprio movimento Slow Medicine. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos tempos difíceis de pandemia e dos desafios enfrentados frente às 

atividades acadêmicas remotas fica o aprendizado de que as ligas acadêmicas são, 
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indiscutivelmente, essenciais e necessárias tanto para nós acadêmicos, quanto para 

a sociedade de modo geral, visto que potencializa a perpetuação dos princípios da 

Slow Medicine, resgatando os valores humanos e a essência na arte de cuidar. Em 

outras palavras, espera-se que a Lasmedicine e as demais ligas acadêmicas de Slow 

Medicine renovem as esperanças por uma medicina sóbria, justa e respeitosa, abrindo 

caminhos para uma nova geração de médicos que, seguindo o sábio legado de Carl 

G. Jung “conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas que ao tocar uma 

alma humana seja apenas outra alma humana”. 
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