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Hemorragia digestiva alta: sintomas, diagnóstico e tratamento 

Ian Victor Lacerda da Silva1; Leonardo Faria Sarmento1; Otávio Augusto da Silva 
Garcia1; Pedro Paulo Stozek Fernandes de Oliveira1; Rovane Domingues Júnior¹; 

Elder Machado Sarmento² 

1 – UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
2- Médico e professor em UniFOA, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ. 
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RESUMO 

A hemorragia digestiva alta tem por definição todo sangramento da porção 

gastrointestinal superior ao ângulo de Treitz, esse que se localiza ao nível da junção 

entre o duodeno e o jejuno, sendo assim, todas as hemorragias provenientes da parte 

inferior do ângulo de Treitz são, portanto, classificadas como baixas. No Brasil, a 

hemorragia digestiva alta chega a representar de 1 a 2 % das causas de internações 

de urgência. Ela pode ser subdividida em duas classificações, quanto à causa do 

sangramento, sendo elas HDA varicosas e não varicosas, e quanto à gravidade. Em 

relação às formas de apresentações clínicas da Hemorragia Digestiva Alta, estão a 

melena, sangue já oxidado nas fezes, hematêmese que se trata do sangue expelido 

pela boca em forma de vômito e hemoptise, sangue expelido na forma de tosse, que 

pode ser originado das vias aéreas ou do trato gastrointestinal alto. Acerca dos 

escores e índices mais utilizados, citam-se as escalas de Forrest, de Rockall, de 

Glasgow-Blatchford e AIMS65 como de grande valia no diagnóstico e/ou seguimento 

do paciente. Em relação ao tratamento e seguimento, conclui-se que é fundamental o 

manejo sintomático eficiente e o controle hemorrágico, cabendo ao clínico saber 

realizar o tratamento medicamentoso e saber discernir sobre quando o especialista 

será necessário e medidas intervencionistas eficazes. Ademais, é fundamental o 

seguimento em longo prazo dos pacientes, principalmente naqueles casos que a HDA 

foi causada por alguma doença crônica, haja visto que o tratamento e controle de tais 

mailto:ianvictor.lacerda@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-8865-1251
https://orcid.org/0000-0001-8865-1251
https://orcid.org/0000-0002-8314-5437
https://orcid.org/0000-0002-8314-5437
https://orcid.org/0000-0001-9424-8661
https://orcid.org/0000-0003-4328-3058
https://orcid.org/0000-0002-1015-149X
https://orcid.org/0000-0003-4500-1376
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doenças pode reduzir a incidência de hemorragias digestivas e melhorar a qualidade 

de vida dos pacientes. 

Palavras-chave: Hemorragia digestiva alta. HDA: diagnóstico. HDA: tratamento. 

 INTRODUÇÃO  

A hemorragia digestiva alta tem por definição todo sangramento da porção 

gastrointestinal superior ao ângulo de Treitz, esse que se localiza ao nível da junção 

entre o duodeno e o jejuno, sendo assim, todas as hemorragias provenientes da parte 

inferior do ângulo de Treitz são, portanto, classificadas como baixas. No Brasil, a 

hemorragia digestiva alta chega a representar de 1 a 2 % das causas de internações 

de urgência (LUCIANO, 2016). 

A HDA pode ser subdividida em duas classificações, quanto à causa do 

sangramento, sendo elas HDA varicosas e não varicosas, e quanto à gravidade. As 

varicosas dizem respeito às hemorragias causadas por varizes sejam elas esofágicas, 

gástricas ou duodenais, representando 15% da incidência de HDA (LUCIANO, 2016).  

Os outros 85% dizem respeito às não varicosas, nas quais são incluídas as provocadas 

pela doença ulcerosa péptica, má formação arteriovenosa, tumores e outras 

(LUCIANO, 2016).  

A história clínica do paciente é de suma importância para o raciocínio 

diagnóstico, como por exemplo, o uso prévio de AINH, anticoagulantes, hepatopatia 

crônica, SIDA, vômitos ou soluços incoercíveis, uso de drogas ilícitas, aneurisma, 

polipectomia prévia, entre outros (LUCIANO, 2016). 

 METODOLOGIA 

Estudo retrospectivo de revisão bibliográfica com base em estudos originais, 

trials e revisões, com ou sem sistematização, em inglês, português e espanhol, 

publicados entre os anos de 2015 e 2021, acerca dos aspectos mais atuais da 

literatura referentes ao tratamento da Hemorragia Digestiva Alta, estabelecendo 

padrões de definição, diagnósticos e de conduta acerca do quadro. A busca se deu 

nas bases de dados MEDLINE - por meio do buscador avançado do PubMed -, SciELO 
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e Lilacs valendo-se dos descritores “Hemorragia Digestiva Alta”, “HDA causas e 

fatores de risco”, “HDA diagnóstico”, “HDA tratamento” e suas variações e foram 

selecionados 16 artigos. 

Foi dada preferência aos artigos que abordem tratamento da Hemorragia 

Digestiva Alta segundo guidelines e diretrizes de sociedades médicas. Também foram 

incluídos artigos que abordem tratamentos alternativos aos convencionais que 

representem alterações importantes na morbimortalidade dos pacientes. Além disso, 

foram revisados artigos que explorem a definição da HDA e escores para diagnóstico, 

estadiamento e conduta. Por outro lado, artigos que fossem revisões de caso ou estudos 

interpretativos com baixo valor epidemiológico foram excluídos. Ademais, artigos 

anteriores ao ano de 2016 só estiveram presentes caso representassem papel 

fundamental na discussão que o presente artigo buscou promover ao longo de seu texto. 

 REVISÃO BIBLIOGRÀFICA 

A HDA é uma condição comum com incidência de 48 a 160 casos por 100 mil 

habitantes, que ocorre 2 vezes mais em homens, aumenta com a idade e em locais 

com baixa condição socioeconômica. É responsável por 1 internação a cada 10.000 

adultos por ano e a sua mortalidade varia de 10 a 14%. Em relação à etiologia, mais 

de 90% dos casos são provocados por ruptura de varizes esofagogástricas. Além 

disso, cerca de 20% estão relacionados à hipertensão portal. Dos 80% que não se 

relacionam a ela, as causas mais prevalentes são: doença ulcerosa péptica e 

síndrome de Mallory-Weiss (MARTINS; NETO; VELASCO, 2017). 

A sintomatologia, geralmente, é típica. O principal indício é a história de 

hematêmese ou melena atuais ou prévias, porém 10% dos casos se manifestam com 

enterorragia. A dor abdominal também é um sintoma clássico. A presença de 

sangramento franco vivo sugere um quadro grave, enquanto a presença de 

sangramento em “borra de café” (melenêmese), sugere sangramento limitado. É 

importante investigar os fatores de risco, como uso de medicamentos (especialmente 

AINES e anticoagulantes), etilismo, dispepsia ou doença ulcerosa péptica, doença 

renal e/ou hepática, diagnóstico ou suspeita de neoplasia no trato gastrointestinal 

(MARTINS; NETO; VELASCO, 2017). 
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Na história clínica, deve-se questionar episódios prévios de hemorragia 

digestiva alta (HDA), como hematêmese, melena ou enterorragia e fatores que são 

mais preditivos para a classificação de risco, bem como, o histórico de. Os principais 

fatores preditivos de risco incluem idade avançada, comorbidades, instabilidade 

hemodinâmica, taquicardia, e hemoglobina menor que 8g/dl (MARTINS, 2019). 

Os exames laboratoriais incluem hemograma completo, bioquímica sérica, 

testes hepáticos, bilirrubina total e frações, estudos de coagulação. Avaliação renal, 

haja vista que o nível de ureia e creatinina, se estiverem elevadas, há uma menor 

probabilidade de sangramento do trato superior. Além disso, eletrocardiogramas 

seriados e enzimas cardíacas são importantes para pacientes idosos com história de 

doença arterial coronariana ou com dor torácica ou dispneia, devido a associação ao 

infarto (MARTINS, 2019). 

A abordagem diagnóstica envolve métodos como a endoscopia digestiva alta, 

a colonoscopia óptica, a cápsula endoscópica, a cintilografia, a angiografia digital e a 

tomografia computadorizada (TC) mais recentemente configurada com múltiplos 

detectores (TCMD). A Endoscopia Digestiva Alta (EDA) é o método mais sensível e 

específico no diagnóstico da HDA e é considerado o exame prioritário nesta condição, 

e se possível, deve ser realizada dentro de 24 horas com o doente 

hemodinamicamente estável (MARTINS, 2019). 

A angiotomografia, pela sua rapidez, ampla disponibilidade e baixa invasividade 

é uma alternativa no diagnóstico em casos de limitações de outros exames, como 

hemorragia maciça, indisponibilidade e contraindicações de procedimentos invasivos. 

É capaz de determinar o local e causa do sangramento com alta acurácia, bem como 

orientar o tratamento (REIS, 2013). 

Os pacientes com hemorragia digestiva alta podem ser estratificados utilizando 

escalas prognósticas, em que as principais são de Rockall, Glasgow-Blatchford e 

AIMS65. O escore de Glasgow-Blatchford é usado para estratificar o risco de 

intervenção e taxa de mortalidade nos pacientes, e usa parâmetros de ureia, 

hemoglobina, pressão arterial sistólica, pulso, se há melena ao exame, síncope, 

hepatopatia e insuficiência cardíaca. O desempenho da ferramenta Glasgow Blatchford 

com o uso de um valor de corte de ≤ 1 ponto para descartar pacientes com alto risco de 

intervenção hospitalar ou morte mostra que ela pode ser usada para ajudar a identificar 
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os pacientes que podem ser adequados para a alta do pronto-socorro com 

acompanhamento ambulatorial ao invés de internação. Pacientes com pontuação 

maior que 1 representam alto risco de intervenção e morte (STANLEY, 2017).  

O escore de prognóstico de Rockall é fácil de calcular na prática diária, devendo-

se avaliar cinco variáveis e somar as pontuações para levar a uma escala de risco 

(idade, estado hemodinâmico, doenças associadas, diagnóstico e sinais de 

hemorragia recente). A vantagem deste escore é que permite diferenciar claramente 

dois grupos de pacientes: aqueles que apresentam incidência de recidiva inferior a 5% 

e mortalidade de 0,1%, e para os quais se sugere alta precoce e tratamento 

ambulatorial; e os pacientes de alto risco, com taxas de ressangramento de até 37% e 

mortalidade de 22% (GIORDANO, 2008). A escala AIMS65 foi criada com o objetivo de 

prever a mortalidade intra-hospitalar, a duração de internação e o custo, através da 

utilização de variáveis clínicas e laboratoriais (Albumina, INR, estado mental, pressão 

sistólica e idade. Cada variável conta 1 ponto na escala, e pontuação entre 0 e 1 

significa baixo risco de mortalidade, e pontuação maior ou igual a 2 sugere alto risco 

de mortalidade (AGUILAR, 2015). 

No primeiro contato com o paciente, deve-se atentar quanto à reposição 

volêmica, controle do sangramento com fármacos e/ou endoscopia e o controle de 

infecções. Aqueles que se encontram em instabilidade hemodinâmica, devem ser 

internados em unidades de terapia intensiva, as quais proporcionam melhores 

maneiras de reanimações, sendo uma delas um acesso venoso de grosso calibre, com 

reposição volêmica com cristaloides e suporte com hemoconcentrados. A quantidade 

segue o grau de instabilidade de cada paciente (FRANCO et al., 2015). 

Em relação aos casos de sangramentos ativos, a infusão de ringer lactato ou 

ringer simples deve ser por via endovenosa, enquanto há análise de hemotransfusão. 

Se não houver melhora, pode-se associar algum vasopressor, porém sempre 

analisando a monitorização cardíaca (eletrocardiográfica e pressão arterial) do 

paciente. Quanto ao tratamento farmacológico, sugere-se uma terapia empírica no 

início de IBP (inibidor de bomba de prótons) por via intravenosa (omeprazol 40mg IV 

duas vezes ao dia após um bolus prévio de 80 mg IV), podendo-se continuar até a 

confirmação do sangramento (FONSECA et al., 2014). 
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O uso da endoscopia associado aos inibidores de bomba de prótons é 

fundamental no manejo do paciente portador de HDA. A endoscopia é diferente nas 

duas origens da HDA. Na origem varicosa, é importante que a endoscopia seja 

realizada nas primeiras 24 horas, enquanto na origem não varicosa, aconselha-se que 

seja realizada nas primeiras 12 horas (SOLIS, 2016). 

Faz-se necessário o acompanhamento periódico dos pacientes que tiveram um 

quadro de hemorragia digestiva, principalmente nos casos causados por patologias 

crônicas como as varizes esofagianas causadas primariamente pela cirrose hepática 

e consequente hipertensão portal. É válido a revisão clínica e laboratorial através da 

endoscopia digestiva alta nos pacientes diagnosticados com ulceras gástricas e ou 

duodenais, gastrite e esofagite, para reafirmação da completa resolução das lesões 

na mucosa gástrica e esofágica. 

 CONCLUSÕES 

Consoante ao dito ao longo do trabalho, conclui-se que a Hemorragia Digestiva 

Alta é uma doença de grande incidência e prevalência na prática clínica, sendo 

necessário que o médico, inclusive os generalistas, saiba diagnosticar e manejar tal 

quadro. Em relação ao diagnóstico inicial do paciente, cabe salientar a importância de 

um bom exame físico associado a uma anamnese focada na sintomatologia 

apresentada e no uso correto dos exames complementares. Acerca dos escores e 

índices mais utilizados, cita-se as escalas de Forrest, de Rockall, de Glasgow-Blatchford 

e AIMS65 como de grande valia no diagnóstico e/ou seguimento do paciente.  

Em relação ao tratamento e seguimento, conclui-se que é fundamental o manejo 

sintomático eficiente e o controle hemorrágico, cabendo ao clínico saber realizar o 

tratamento medicamentoso e saber discernir sobre quando o especialista será necessário 

e medidas intervencionistas eficazes. Seguindo por essa vertente, é imprescindível relatar 

o papel diagnóstico e de tratamento da Endoscopia Digestiva Alta, que, quando disponível 

e feita de maneira correta, apresenta um alto valor de estadiamento e controle 

sintomatológico do doente. Também, é necessário relatar a importância da 

angiotomografia quando disponível na rede como método diagnóstico, principalmente 

quando a EDA não é indicada.  Ademais, é fundamental o seguimento em longo prazo dos 
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pacientes, principalmente naqueles casos que a HDA foi causada por alguma doença 

crônica, haja visto que o tratamento e controle de tais doenças pode reduzir a incidência de 

hemorragias digestivas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 
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RESUMO 

A doença de Alzheimer (DA) é a patologia neurodegenerativa mais frequente 

associada à idade, cujas manifestações cognitivas e neuropsiquiátricas resultam em 

deficiência progressiva e incapacitação. O objetivo desta pesquisa é analisar os 

benefícios e a importância que os exercícios físicos de estimulação trazem para os 

pacientes com DA, tanto na qualidade de vida quanto no tratamento não 

farmacológico. O trabalho é uma revisão integrativa da literatura, que contou com a 

participação de várias pesquisas disponibilizadas em artigos, que serviram de base 

para a elaboração do estudo sobre a avaliação dos efeitos da atividade física na 

melhoria da qualidade de vida em pacientes com Doença de Alzheimer. O estudo 

desenvolvido evidenciou que a atividade física representa uma importante abordagem 

não farmacológica, beneficiando as funções cognitivas e o equilíbrio com diminuição 

do risco de quedas. Além disso, os exercícios físicos também melhoram a capacidade 

motora e a estabilização corporal dos indivíduos através da estimulação dos 

receptores proprioceptivos. No entanto, para que tal análise seja relevante é 

necessário desenvolver mais estudos que constatem o efeito da prática da atividade 

física, que investiguem a especificidade dos exercícios, bem como os mecanismos de 

ação dos mesmos, que é necessária para o tratamento eficaz dos distúrbios 

neuropsiquiátricos de pacientes com Alzheimer. 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Atividade física. Qualidade de vida. 
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 INTRODUÇÃO  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), demência é definida como 

evidência de declínio, em simultâneo da memória e do pensamento, suficientemente 

marcada para interferir nas atividades da vida cotidiana, tendo, pelo menos seis meses 

de evolução e podendo ainda coexistir com alterações nas seguintes funções: linguagem, 

cálculo, julgamento, pensamento abstrato, praxias, gnosias ou personalidade. Para a 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(ICD-10), a presença de falha de memória é necessária para o diagnóstico de demência, 

referindo ainda que esse diagnóstico deve ser suportado pela história clínica, 

estabelecido pelo estado mental e assistido pelos exames de imagem. Tal definição é 

relativamente ampla e não implica em deterioração intelectual importante, apenas um 

declínio em relação a um estado anterior (GALLUCCI-NETO,2005). A demência não se 

trata de uma doença específica, mas sim de um termo que se refere a sintomas que 

interferem de maneira negativa no raciocínio, na linguagem e na memória, em virtude de 

desordens que afetam o sistema nervoso. Tal condição implica na perda ou redução 

progressiva das capacidades cognitivas de forma parcial ou completa, permanente ou 

momentânea e esporádica, suficientemente relevante para prejudicar a autonomia do 

indivíduo. A principal causa de demência é a Doença de Alzheimer (DA), que corresponde 

a cerca de 60% de todas as demências. A DA é a forma mais comum de demência 

caracterizada por múltiplos déficits cognitivos decorrentes de um processo 

neurodegenerativo progressivo e irreversível que comumente compromete a 

funcionalidade, com perda de autonomia na realização das atividades cotidianas e 

reflexos negativos na qualidade de vida. Dentre as doenças do envelhecimento, a doença 

de Alzheimer é de alta prevalência e tornou-se um problema de saúde pública. Atualmente 

cerca de 35 milhões de pessoas no mundo são portadoras de algum tipo de demência, 

sendo essa uma patologia que envolve perda de memória e acarreta distúrbios cognitivos 

importantes. Estudos recentes mostram relações positivas entre mudança da dieta, 

redução dos índices de depressão, diminuição do risco cardiovascular, aumento do 

engajamento social, benefícios nas atividades intelectuais, aumento da atividade física e 

a redução da probabilidade de desenvolvimento de Alzheimer da população a se 

manterem engajadas nesse propósito. Até o presente momento, vigora o pensamento de 

que as atividades físicas e cognitivas trazem benefícios para os idosos e a população de 
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uma forma geral. Destaca-se a importância de exercícios motores para o paciente com a 

doença de Alzheimer, seja com prevenção de risco de queda ou fortalecimento da 

musculatura, que diminui as chances de o paciente ficar acamado e, por consequência, 

atrofiar seus músculos. Além disso, as atividades que estimulam a cognição envolvem 

uma amenização da velocidade de perda cognitiva desses pacientes(GROPPO et 

al,2012).  O objetivo desta pesquisa é analisar os benefícios que os exercícios físicos de 

estimulação trazem para os pacientes e em sua qualidade de vida e avaliar a importância 

e os benefícios da estimulação física para o tratamento não farmacológico dos pacientes 

com a doença de Alzheimer. Além disso, busca-se determinar os motivos apontados 

pelos especialistas para a indicação de atividades físicas e cognitivas no tratamento do 

paciente com a demência de Alzheimer, avaliando os efeitos que essas estimulações 

trazem para os doentes, segundo parecer de cuidadores e familiares, no que diz respeito 

aos benefícios de cada conduta ao paciente. 

 METODOLOGIA 

Este trabalho é uma revisão integrativa da literatura, definida como aquela em 

que resultados de pesquisas sobre determinado assunto são analisados e sintetizados, 

com o objetivo de aprofundar o conhecimento. Para tanto, o levantamento bibliográfico 

foi realizado na Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Pubmed e Google 

Acadêmico, utilizando-se os seguintes descritores: exercício físico, sintomas 

comportamentais, doença de Alzheimer, idoso, atividade física, destreza motora, 

treinamento de resistência, cognição, qualidade de vida e envelhecimento. As 

plataformas utilizadas possuem diferentes mecanismos de buscas. Assim sendo, a 

análise seguiu critérios de elegibilidade previamente determinados. Os critérios de 

inclusão foram: manuscritos escritos em português, inglês e espanhol; artigos sobre a 

temática em questão; artigos com texto completo disponíveis on-line. Foram excluídos 

artigos que não apresentaram itens como clareza, consistência na qualidade 

metodológica, constatações e discussões relevantes acerca do assunto, além de 

amostras de pesquisas ainda não publicadas, monografias, dissertações e teses. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O presente estudo contou com a participação de várias revisões bibliográficas 

disponibilizadas em artigos, que servem de base para a elaboração do estudo sobre a 

avaliação dos efeitos da atividade física na melhoria da qualidade de vida em pacientes 

com doença de Alzheimer. A revisão bibliográfica de Márcio Kamada desenvolvido na 

Faculdade de Medicina de Santo Amaro concentrou-se em periódicos indexados nas 

bases SciELO, LILACS e PubMed, abrangendo estudos internacionais e nacionais 

publicados entre 2010 e 2016. Nesse estudo, conclui-se que a prática diária de exercício 

físico beneficia a saúde dos pacientes com DA, incluindo sua forma de acometimento 

precoce, sendo usada como terapia complementar, o que aumenta a autonomia do 

paciente e reduz a sobrecarga dos cuidadores e o risco de institucionalização precoce. 

Ainda, o exercício possui um efeito neuroprotetor sobre a função cognitiva, por provocar 

uma redistribuição do fluxo sanguíneo cerebral; uma ação antioxidante de enzimas de 

reparação e citocinas pró-inflamatórias; uma degradação de placas amiloides, que 

promovem a neurogênese e angiogênese, e um aumento do metabolismo e da síntese 

de neurotransmissores. (KAMADA, CLEMENTE, 2018) 

O estudo desenvolvido por Dennis Amorim Albuquerque e Thamara Rodrigues 

Melo demonstrou que a prática diária de exercícios físicos é extremamente benéfica 

para a saúde dos pacientes com Alzheimer, e ao ser utilizada como terapia 

complementar, é capaz de aumentar a autonomia do paciente e reduzir a sobrecarga 

sobre os cuidadores. Foi realizado, por exemplo, um estudo realizado com 20 

mulheres portadoras da DA, submeteu-as a treinos aeróbicos de intensidade 

moderada e longa duração, e diversas outras atividades que trabalhassem 

simultaneamente a flexibilidade, a resistência muscular, coordenação motora e o 

equilíbrio, 3 vezes por semana, ao longo de 6 meses. Os autores analisaram então o 

impacto desses exercícios no comportamento e nas variáveis funcionais das 

mulheres, chegando a resultados positivos, indiciando que os exercícios também têm 

efeito positivo sobre os fatores neuropsicológicos dos sujeitos. A utilização do 

exercício físico demonstrou ser uma medida terapêutica para DA é um adicional 

atrativo para o tratamento medicamentoso convencional, e apresenta um efeito 

positivo na cognição. Porém, o efeito a nível molecular ainda é incerto e mais estudos 

devem ser conduzidos para investigar esse aspecto. Os resultados encontrados foram 
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positivos, demonstrando que o exercício físico, como parte do tratamento não 

farmacológico, se mostra muito eficaz, trazendo diversos benefícios aos pacientes; 

porém, os autores ainda divergem quanto ao protocolo de treinamento que deve ser 

realizado e se os efeitos são positivos também com relação aos marcadores 

biológicos dos pacientes. Assim, mostrou-se necessário a execução de estudos mais 

bem delineados em busca de uma conclusão definitiva (ALBUQUERQUE, MELO,2018). 

Durante a revisão, destacamos por sua importância, a hidrocinesioterapia, que 

é uma estratégia de intervenção fisioterapêutica a ser utilizada em indivíduos 

portadores da Doença de Alzheimer. Os autores dos artigos selecionados relatam a 

hidroterapia e a cinesioterapia, como uma intervenção fisioterapêutica eficaz no 

paciente com doença de Alzheimer. Buscou-se então unificar tais estratégias e 

demonstrar que a hidroterapia associada a cinesioterapia tem um papel muito 

importante na manutenção ou na melhora do desempenho funcional, social e 

cognitivo do indivíduo portador da doença. A hidrocinesioterapia no paciente com 

doença de Alzheimer tem como objetivo promover a melhora e manutenção da 

capacidade funcional neuromotora, retardando as disfunções musculoesqueléticas, 

fornecendo benefícios para adequação tônica, flexibilidade devido aos exercícios 

cinesioterápicos e desenvolvimento da reação protetora de equilíbrio. Tais benefícios 

são possíveis devido às propriedades físicas da água e os exercícios 

cinesioterapêuticos associados (MALMANN, MEJIA, 2019). 

A literatura “Exercício físico e demência de Alzheimer: uma revisão da literatura 

especializada” elaborado por Nicole Carolina Salvador aponta inúmeros benefícios de 

ordem emocional, cognitiva, motora e social quando aborda a prática regular de 

exercícios físicos em pacientes com demência de Alzheimer. Dentre eles, podemos 

destacar a diminuição do risco de quedas; o exercício físico aumenta a circulação 

sanguínea cerebral; estimula o melhor funcionamento do sistema nervoso; 

preservação e melhora nas funções cognitivas; redução do avanço da DA em 

pacientes fisicamente ativos; prevenção de transtornos mentais comuns; progresso 

no convívio social e melhora na qualidade de vida; aumento da autoestima, melhora 

na afetividade e humor, melhora na capacidade de raciocínio; melhora na coordenação 

motora, na percepção e memória; diminuição dos índices de depressão, ansiedade e 

internações; buscar suporte psicológico para minimizar os  impactos psicológicos que 
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a doença traz. Fica evidente que há um crescente número de incidência da referida 

doença na população idosa mundial ao mesmo tempo em que seu diagnóstico feito 

com maior precisão e antecedência tem proporcionado a possibilidade de uma melhor 

qualidade de vida e tratamento ao paciente (SALVADOR,2015). 

Foi organizada em tabela, com base em critérios de elegibilidade previamente 

determinados, indicando, em percentagem, a amostra de artigos que constituíram a 

revisão bibliográfica a evidência do benefício ou não da atividade física na melhoria 

da qualidade de vida em pacientes com doença de Alzheimer. 

 

Critérios de elegibilidade Benefício Sem benefício 

Redução do risco de quedas nos idosos adeptos à prática de 
exercícios físicos 

80% 20% 

Influência positiva da atividade física no envolvimento 
osteoarticular e musculoesquelético do idoso 

30% 70% 

Preservação e melhora nas funções cognitivas nos idosos 
praticantes de exercício físico 

100% 0% 

Redução do avanço da Doença de Alzheimer em pacientes 
fisicamente ativos 

100% 0% 

Progresso no convívio social e melhora na qualidade de vida; 
aumento da autoestima, melhora na afetividade e humor 
com a prática de exercício nos pacientes com DA 

70% 30% 

Melhora na capacidade de raciocínio com a prática de 
exercício pelo idoso 

90% 10% 

Melhora na coordenação motora, na percepção e memória 
nos idosos adeptos à prática de exercício físico 

80% 20% 

Redução da incidência de depressão nos idosos adeptos à 
prática de exercício físico 

90% 10% 

Impacto da atividade física na redução da ansiedade   20% 80% 

Redução de internações de idosos com DA com a prática de 
exercícios físicos 

40% 60% 

Desempenho do padrão da marcha nos idosos participantes 
de atividades físicas 

40% 60% 

Alteração no padrão do sono dos idosos praticantes de 
atividades físicas    

30% 70% 

 CONCLUSÕES 

A prática de exercício físico é imprescindível para a saúde dos idosos, visto que 

consegue retardar a progressão da doença de Alzheimer e prevenir as sequelas 
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provocadas pela mesma. Diante dos resultados obtidos, concluiu-se que pacientes 

com doença de Alzheimer que participaram do programa de atividade física 

sistematizado obtiveram benefícios quanto à manutenção das funções cognitivas, ao 

melhor desempenho no equilíbrio e menor risco de quedas. Ao contrário, pacientes 

portadores da doença que não participaram do programa de atividade física 

apresentaram um maior declínio das funções cognitivas, redução no equilíbrio e 

aumento no risco de quedas. A atividade física representa uma importante 

contribuição não farmacológica no sentido de atenuar a taxa de declínio cognitivo e 

motor face à progressão da doença. Portanto, foi possível confirmar a influência entre 

a execução desses exercícios e a melhora da qualidade de vida e desempenho motor 

dos pacientes; apesar de não existirem dados suficientes com relação aos 

marcadores biológicos e as alterações metabólicas provocadas pelo exercício. As 

diferenças metodológicas entre os estudos dificultaram a exploração dos resultados 

e sua discussão. Assim, torna-se imprescindível novos estudos, incluisve da 

hidrocinesioterapia, buscando encontrar estes resultados por meio de uma 

estraficação de modelos de exercícios físicos mais fidedigna, como o melhor tipo, 

intensidade, frequência e duração de exercícios que irão compor a atividade a ser 

desenvolvida. Além disso, os componentes neurobiológicos envolvidos na prática da 

atividade física foram pouco investigados nos trabalhos pesquisados, evidenciando 

uma linha de estudo inovadora a ser pesquisada. Portanto, a produção de mais 

estudos que constatem o efeito da prática da atividade física, que investiguem a 

especificidade e mecanismos de ação dos exercícios é necessária para o tratamento 

eficaz dos distúrbios neuropsiquiátricos de pacientes com doença de Alzheimer. 
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RESUMO 

Mediante à necessidade de distanciamento social imposta pela pandemia do COVID-

19, os métodos de ensino tradicionais foram adequados a nova realidade virtual, 

ocorrendo prejuízos ao treinamento da anamnese em ambiente ambulatorial e, 

também, à criação de vínculos efetivos entre profissionais e acadêmicos. Em função 

da importância da anamnese e da necessidade de inovações para a transformação da 

educação médica, foi idealizada I Oficina Virtual de Anamnese. Tem-se com objetivo 

relatar a experiência da equipe organizadora da I Oficina Virtual de Anamnese com o 

novo modelo de ensino e aprendizagem e evidenciar a metodologia ativa utilizada. A I 

Oficina Virtual de Anamnese consistiu em dois dias de palestras, ministradas 

virtualmente através da plataforma Microsoft Teams, as quais abordaram as 

principais particularidades da anamnese geral e dos sistemas cardiovascular, 

respiratório, gastrointestinal, nervoso e locomotor. Ao longo dessas palestras, foram 

disponibilizados questionários, através do aplicativo Telegram, contendo duas 

perguntas objetivas acerca de cada assunto discutido, totalizando 12 questões. Os 

discentes tinham um minuto para assinalar a resposta e, após este tempo, o 

palestrante discutia as respostas corretas e incorretas, sanando as dúvidas dos 

ouvintes em tempo real. As respostas de cada participante foram registradas em uma 

tabela, desenvolvida através da plataforma Microsoft Excel, de modo que aquele com 

maior número de acertos fosse contemplado com um prêmio ao final do último dia do 

evento. O estímulo à competição saudável entre os discentes, através do jogo de 
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perguntas e da premiação daquele que obtivesse o maior número de acertos, compõe 

o processo de gamificação do ensino, o qual possibilitou a melhor fixação dos 

assuntos ministrados ao longo das palestras. Além disso, a participação ativa do 

palestrante nesta dinâmica contribuiu para o intercâmbio de saberes entre 

profissionais e acadêmicos, uma prática essencial para o alcance de uma formação 

médica integral e que, muitas vezes, encontrou-se comprometida em função da 

necessidade de distanciamento social imposta pela pandemia de COVID-19. Assim, 

mesmo diante dos tempos de incerteza, a I Oficina Virtual de Anamnese potencializou 

a interatividade entre os participantes e possibilitou o aprimoramento das 

competências médicas, mesmo em ambiente virtual. Dessa forma, a realização 

periódica da I Oficina Virtual de Anamnese é uma forma de aperfeiçoar os métodos 

de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades médicas, mesmo 

mediante às dificuldades impostas pela conjectura atual.  

Palavras-chave: Metodologia ativa. Anamnese. 
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RESUMO 

A Fibrose Cística (FC) é uma doença genética autossômica recessiva grave que atinge 

cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo. É uma patologia que limita o paciente em 

vários aspectos, como a redução da tolerância aos esforços e alteração na absorção 

de nutrientes. Por ser uma doença com acometimento pulmonar de progressão lenta, 

pode-se tornar incapacitante com o passar do tempo, sendo a estimativa de vida de 35 

anos nos casos mais leves, ou o óbito, em casos mais graves. O diagnóstico precoce e 

o avanço do tratamento gera um aumento de sobrevida para alguns pacientes com as 

formas leves. Ainda não há cura para FC, mas o tratamento deve ser feito de forma 

contínua e individualizada, com suporte multiprofissional. Apesar da evolução pulmonar 

da doença reduzir a capacidade respiratória, há relatos que a prática de exercício físico 

contribui para melhorar o prognóstico e a qualidade de vida do paciente com FC, além 

do desenvolvimento biopsicossocial. O objetivo deste artigo é apresentar um relato de 

caso e compará-lo à evidência da literatura atual sobre o impacto da atividade física em 

pacientes com FC, identificando fatores de melhora do quadro clínico, da qualidade de 

vida e da inclusão social. Foi feita uma revisão bibliográfica de artigos buscados nas 

bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Pubmed, LILACS, CAPES e 

Google Acadêmico. Foram selecionados artigos de acordo com os critérios de inclusão 

e exclusão pré determinados pelos autores do artigo. Este estudo foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CoEPS) do Centro Universitário de 

Volta Redonda, RJ, e aprovado. Foram coletados dados por meio de uma entrevista com 

os responsáveis legais do paciente sob a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) para a elaboração do relato de caso. Percebeu-se que para o 
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paciente do caso a atividade física foi fundamental para o tratamento da doença e 

proporcionou uma melhora na qualidade de vida e dos fatores biopsicossociais, 

comprovando o que os estudos demonstraram. 

Palavras-chave: Fibrose cística. Exercício. Psicologia do esporte. Tosse. Triagem 

neonatal. 

 INTRODUÇÃO 

De acordo com Coutinho et al. (2013); Schindel; Donadio (2013) e Santos et al. 

(2019), a  Fibrose Cística (FC) é uma doença genética autossômica recessiva grave 

que causa uma redução da função pulmonar, desnutrição e várias outras 

complicações. O gene cystic fibroses transmembrane regulator (SFTR) é modulador 

da gravidade de FC, assim como fatores ambientais, genes modificadores e classe 

das mutações nos genes. 

Atinge cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2018). No Brasil, a maior taxa de incidência doença é no Rio Grande do Sul, com maior 

prevalência em caucasianos e é uma doença rara (HAACK; NOVAES, 2013). 

É uma patologia que limita o paciente, reduzindo a tolerância aos esforços e 

alterando a absorção de nutrientes. Como a doença pulmonar é de progressão lenta, 

pode-se tornar incapacitante com o passar do tempo, com a estimativa de vida de 35 

anos em casos leves ou o óbito precoce em casos graves (PFEIFER; SILVA, 2009).  

A principal disfunção é no transporte íons através da membrana epitelial com 

perda de função da proteína reguladora da condutância transmembrana da FC (RTFC). 

Suor salgado, problemas respiratórios constantes, tosse, insuficiência pancreática, 

esteatorreia e perda progressiva da função pulmonar são as principais características 

clínicas observadas na doença (SANTOS et al., 2019). 

Ainda não existe cura, mas a doença pode ser controlada com suporte médico 

regular, suporte dietético, utilização de enzimas pancreáticas, suplementação 

vitamínica e fisioterapia respiratória (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). O tratamento 

deve ser feito de forma contínua e individualizada (ATHANAZIO, 2017). 

Os avanços nas pesquisas mostram um aumento na expectativa e na qualidade 

de vida e, para isso, a completa adesão ao tratamento é fundamental, sendo 
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necessária dedicação do paciente e da família, já que o suporte e o incentivo auxiliam 

na adesão ao tratamento (PFEIFER; SILVA, 2009). 

Apesar da evolução pulmonar da doença reduzir a capacidade respiratória, 

existem relatos e evidências de que a prática de exercício físico regular, associada ao 

tratamento padrão da FC, tem o potencial de causar elevação da capacidade funcional, 

contribuindo para um melhor prognóstico e a qualidade de vida (GRIEBLER et al., 2019).  

O diagnóstico precoce e o avanço do tratamento gera um aumento de sobrevida 

para alguns pacientes com as formas leves. (AFONSO; GOMES; MITRE, 2015).  

O objetivo deste artigo é apresentar um relato de caso e compará-lo à evidência 

da literatura sobre o impacto da atividade física em pacientes com FC, identificando 

fatores de melhora, da qualidade de vida e da inclusão social.   

 METODOLOGIA 

Foi feita uma revisão bibliográfica de artigos, que foram analisados e sintetizados. 

Para isso, foram realizadas buscas nas bases de dados: Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), Pubmed, LILACS, CAPES e Google Acadêmico, utilizando-se os seguintes 

descritores e operadores em português: fibrose cística, exercício, psicologia do esporte, 

tosse e triagem neonatal e, em inglês: cystic fibroses e exercise. 

Posteriormente, foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos (CoEPS) do Centro Universitário de Volta Redonda, RJ, e aprovado, Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 26006619.2.0000.5237, por envolver um 

relato de caso de fibrose cística em um paciente que veio a óbito. Após a aprovação e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos responsáveis 

legais do paciente, os dados foram coletados por meio de uma entrevista e o relato de 

caso foi elaborado e discutido baseando-se na revisão bibliográfica. 

Adotou-se os seguintes critérios de inclusão na revisão bibliográfica: artigos, 

diretrizes e reportagens escritos em português e inglês, com disponibilidade de texto 

na internet, publicados entre 2009 e 2019. A respeito do relato de caso, foi o único 

caso selecionado, após a autorização dos responsáveis. 

Foram excluídos os artigos com datas anteriores a 2009, bem como aqueles 

em outros idiomas. E para o relato de caso, não se aplicaram critérios de exclusão. 
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Este artigo não oferece risco para o paciente, pois se trata de um caso de óbito, 

com assinatura do TCLE pelos responsáveis. 

 RESULTADO 

Masculino, caucasiano, nascido de parto operatório, em 1998, em Volta 

Redonda no estado do Rio de Janeiro, de 38 semanas, adequado para a idade 

gestacional e Apgar 9 e 9. Após as primeiras horas de vida, apresentou abdome 

distendido e foi diagnosticado, por meio de um raio x contrastado, com íleo meconial. 

Foi submetido à laparotomia exploradora para tratamento do íleo meconial, com 

provável diagnóstico de FC. Permaneceu na UTI neonatal por 14 dias e após a alta 

estava evacuando normalmente. Em casa, cursou com evacuações volumosas, mal 

cheirosas e com alta quantidade de gordura, dificuldade de ganhar peso e os pais 

relataram que sua pele era muito salgada. O paciente foi encaminhado ao Instituto 

Fernandes Figueira (RJ) após a alta para realizar o teste do suor e, no segundo teste, 

confirmou-se o diagnóstico de FC. O paciente teve um prejuízo de desenvolvimento 

até a adequação do tratamento, aos 5 meses de vida. 

Aos 3 meses de vida, iniciou acompanhamento em serviço especializado na 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (SCMSP), onde refez o teste do suor, com 

contraprova e, posteriormente, o teste genético e comprovado que a mutação de FC 

do paciente era G542X, com os traços mais graves da doença. 

Deu início ao tratamento de acordo com os protocolos da doença fazendo uso 

contínuo de enzimas pancreáticas, vitaminas lipossolúveis (ADEK), corticoide, e ciclos 

regulares de antibiótico.  

Apresentou evolução com várias internações devido à pneumonia e com 17 

anos entrou na fila para transplante de pulmão e nessa época, usava oxigênio 24 horas 

por dia, além de intensificar a reabilitação com fisioterapia respiratória. 

Em maio de 2016, foi internado, evoluindo com insuficiência respiratória grave 

que culminou com o óbito, antes que fosse possível a realização do transplante 

pulmonar, embora já estivesse como prioridade na fila de transplantes. 

Sua rotina na escola era normal, sendo bom aluno e que gostava de participar 

das atividades escolares. Na primeira infância, quando entrou na escola, brincava com 
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outras crianças, andava de bicicleta, jogava futebol e fazia educação física na escola. 

Apesar da preocupação dos pais com sua saúde, no geral, o paciente tolerava bem a 

prática de atividade física. Na pré-adolescência, foi matriculado na natação com 

objetivo de melhorar sua capacidade cardiorrespiratória. Passou a frequentar os 

treinos de voleibol do time da cidade, onde auxiliava o time em funções básicas que 

exigiam esforço físico moderado. 

O fato de ser portador de uma doença incomum e ser amante do esporte foi 

motivo de destaque na região em que morava e até em rede nacional de televisão. 

Dessa forma, concedeu entrevistas a grandes nomes do jornalismo esportivo. 

 DISCUSSÃO 

Conforme os dados epidemiológicos citados previamente, o paciente era 

caucasiano, etnia que tem maior número de casos de FC, e teve o óbito precoce, 

devido à gravidade da mutação genética do gene SFTR apresentada. Inclusive, 

conforme consta na literatura, o sistema respiratório do paciente foi o mais 

acometido, causando inúmeras internações por infecções ao decorrer da vida, com 

evolução do quadro para insuficiência respiratória com uso de oxigênio 24h e óbito 

antes que pudesse ser feito o transplante. 

Vale destacar que, no ano de nascimento do paciente, o teste do pezinho com 

diagnóstico para FC ainda não era disponibilizado no SUS. Foi instituído apenas em 

2001 e colocado em prática em 2012 no estado do Rio de Janeiro. Apesar disso, o 

paciente teve o diagnóstico precoce nas primeiras horas.  

O incentivo familiar foi imprescindível para que o paciente alcançasse uma 

qualidade de vida satisfatória. Sua família sempre estive presente, adequando a rotina 

nova realidade, lidando com as necessidades da doença e provando que o suporte e 

o apoio familiar são fundamentais para a adesão ao tratamento.  

Apesar de o paciente ter vivido de forma limitada, com redução da tolerância 

aos esforços, tosse crônica com secreção e com muitas medicações tomadas por 

dia, sempre teve uma vida ativa, participando de atividades escolares, brincando com 

os amigos e praticando natação, de acordo com a melhora ou piora do seu quadro 
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clínico. A prática da atividade física e o envolvimento esportivo gerou uma melhor 

aptidão às atividades. 

Desde a infância, o paciente foi um amante do esporte. O envolvimento dele na 

adolescência com o time de vôlei trouxe muitos benefícios para sua saúde mental e 

suas relações interpessoais, aprendendo valores que proporcionaram a formação de 

uma personalidade saudável e elevada autoestima. 

Ser portador de uma doença incomum e ser tão envolvido com o esporte 

chamou a atenção da mídia o que o levou a conceder entrevistas para jornalistas 

esportivos famosos na rede de televisão local e nacional. Isso possibilitou fazer novas 

amizades importantes relacionadas ao meio esportivo, que o ajudou com a logística 

do seu tratamento, além de estimular a paixão pelo esporte. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendendo que a FC ainda não tem cura e que traz muitas limitações para a 

saúde física dos pacientes faz-se necessário o tratamento de forma contínua e 

individualizada com apoio de uma equipe multidisciplinar. Além disso, a prática de 

atividade física e o envolvimento com o esporte demonstram-se ótimos aliados para 

a melhora do quadro clínico, qualidade de vida, inclusão social e resposta ao 

tratamento. Tendo em vista o caso exposto, fica evidente que o envolvimento com o 

esporte de forma social ajudou o paciente a enfrentar os obstáculos da doença. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Define-se Liga Acadêmica (LA) como uma entidade constituída por 

discentes que apresentam interesse comum na formação e no desenvolvimento de 

atividades acadêmicas num campo do conhecimento, sob orientação dum docente. 

Assim, como maneira de tornar o(a) acadêmico(a) na personagem no processo de 

aprendizagem, oposto ao modelo de ensino tradicional, surgiu, como perspectiva de 

inovação, a metodologia ativa. Essa nova estrutura tem como princípio transformar a 

forma como o ensino tem sido conduzido. Em tal sentido, o papel discente deixa de 

ser aquele que ensina por meio da transmissão de informações e passa a ter função 

de criar situações de aprendizagem, realizando mediações necessárias para que o(a) 

discente encontre sentido naquilo que está aprendendo. OBJETIVOS: Avaliar a 

efetividade no processo de ensino em Infectologia por meio do uso de metodologias 

ativas. METODOLOGIA: Durante o período letivo, a LA de Infectologia (LAI) oferece a 

oportunidade de participação das intituladas “Discussões em Infectologia”. Para a 

atividade, são oferecidos inúmeros temas, selecionados pelo Presidente-Discente da 

LAI, para apresentação por membros e diretores, invertendo os papéis pedagógicos, e 

por meio da plataforma digital Microsoft Teams. DISCUSSÃO: Tal apresentador(a) 

escolhe a melhor forma para montagem de sua aula, protagonizando o processo de 

ensino. Após a exposição do tema, cria-se um espaço democrático de debate sobre o 

assunto. Neste momento, os espectadores manifestam-se, formando um ambiente 
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cooperativo e motivador. Por fim, aquele que participar da atividade deve responder 

um questionário para avaliar se as informações expostas formas transmitidas e seu 

conteúdo, sedimentado. Salienta-se que durante todo esse período, o Presidente-

Docente modera as discussões. Assim, a atividade propõe incitar a construção do 

saber pelo aspecto do(a) acadêmico(a). CONCLUSÃO: A metodologia de debater os 

assuntos proposta pela LAI facilita a aprendizagem ao permitir um ambiente para 

exposição de ideias e de participação ativa daqueles envolvidos em todo o seu 

processo de ensino. Este processo obteve aceitação pelos(as) participantes. Como 

obstáculos, pontuam-se os desafios de se utilizar as plataformas digitais durante a 

pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). 

Palavras-chave: Infectologia. Ensino. Educação à Distância. 
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RESUMO 

A farmacogenômica é uma subdivisão interrelacional da farmacologia e da genética, 

que permite entender melhor como o organismo de cada indivíduo irá reagir ao 

fármaco e, por conseguinte, melhorar os resultados dos tratamentos. Nesse contexto, 

ela se apresenta como base para a medicina personalizada, possivelmente útil no 

tratamento de neoplasias. O presente trabalho objetivou demonstrar a importância 

dos dados genéticos para uma medicina personalizada no tratamento oncológico. Foi 

realizada uma revisão de literatura nas bases de dados PubMed e Scielo e utilizou-se, 

inicialmente, os descritores "Neoplasms" and "Precision Medicine" and 

"Pharmacogenetics" com a ferramenta de busca “Mesh Term” e sem “Mesh Term” 

(duas buscas). Posteriormente, usou-se "Neoplasms" and "Pharmacogenetics" com 

“Mesh Term” nos mesmos bancos de dados. Os filtros utilizados para todas as 

pesquisas foram Clinical Trial, Randomized Clinical Trial, Case Reports e 

Observational Study, aplicados para os últimos cinco anos (2017-2021). No total, 

foram obtidos um universo de 42 resultados, encontrados somente no PubMed, e 

todos serviram como objeto de análise para o estudo. Como resultado, foram 

encontrados 38 medicamentos com impactos farmacogenômicos no tratamento das 

neoplasias, com benefícios como aumento da sobrevida e redução de efeitos 

colaterais. Dentre os 38,12 fármacos foram relacionados ao câncer de mama, 11 ao 

colorretal e 6 ao pulmonar do tipo não pequenas células, 13 medicamentos 

apresentaram efeitos adversos significativos, como desenvolvimento de síndrome 
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cerebelar aguda, fadiga, toxicidade cutânea. Observou-se que os impactos positivos 

na sobrevida e no tratamento de forma geral são mais frequentes, contudo, os 

impactos negativos de efeitos colaterais sérios, quando acontecem, são bastante 

significativos. Tal correlação justifica a necessidade de maiores estudos clínicos na 

área da farmacogenômica e tratamento oncológico, uma vez que os tipos de 

neoplasias diferentes somada à gama de possiblidades de distintas mutações 

genéticas, e aos efeitos farmacogenéticos de cada droga em cada indivíduo, resulta 

em uma área de estudos extensa e complexa. A ausência de artigos encontrados nos 

últimos 5 anos na Scielo demostra a necessidade de mais discussões sobre o tema 

na América Latina. Assim, conclui-se que a farmacogenômica mostra-se como uma 

potencial ferramenta intrínseca à melhor escolha da administração de fármacos, 

conforme as particularidades genéticas de cada paciente, e deve ser mais estudada.  

Palavras-chave: Medicina Personalizada. Neoplasia. Farmacogenômica. 

 


