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APRESENTAÇÃO 
 
 

A iniciação científica é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento 

científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior.Em essência, 

trata-se de um programa de desmistificação cultural, avesso a dogmas, destinado a esclarecer 

e completar a formação intelectual dos alunos. 

 

OBJETIVOS 

• Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de 
graduação, mediante sua participação em projetos de pesquisa que introduzam o jovem 
universitário no domínio do método científico. 

• Qualificar quadros de discentes e docentes para os programas de pós-graduação e aprimorar 
o processo de formação de profissionais para o setor produtivo. 

• Estimular pesquisadores/orientadores a envolver estudantes de graduação no processo de 
investigação científica, fortalecendo a pesquisa institucional. 
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE INFECÇÕES HOSPITALARES EM UTI 

NEONATAL EM UM HOSPITAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

Orientador: Horácio Tamada 
Bolsista: Maria Eduarda Fontenele de Carvalho 

 

 

RESUMO: As infecções hospitalares são uma das principais causas de 

morbimortalidade emunidade de terapia intensiva neonatal, sendo mais graves e mais 

frequentes emrecém-nascidos. Visto que esses são um grupo de extrema 

vulnerabilidade, com osistema imunológico imaturo, sujeitos a procedimentos 

invasivos, isso permite maissusceptibilidade a infecções hospitalares para o recém-

nascido. A infecção hospitalaré uma doença adquirida após o paciente ser admitido 

no hospital e pode se manifestarapós a alta hospitalar, sendo relacionada com 

procedimentos hospitalares. As IH dosneonatos são adquiridas no período da 

internação ou durante a passagem do canaldo parto, não adquirida por via 

transplacentária. O objetivo desse estudo é determinaro perfil epidemiológico de 

infecções hospitalares em recém-nascidos internadosrealizado no período 

compreendido entre agosto de 2019 a junho de 2020, na unidadede terapia intensiva 

(UTI) neonatal, do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, no municípiode Porto Velho- RO, 

por meio de um estudo transversal, prospectivo e descritivoatravés de dados 

coletados de prontuários de recém-nascidos internado nestaunidade. Assim 

identificaremos as variáveis maternas sociodemográficas eobstétricas; variáveis do 

recém-nascido relacionadas a Infecção Hospitalar; e coletade dados sobre a infecção 

hospitalar. 

Palavras-chaves: Infecção hospitalar, unidade de terapia intensiva neonatal, recém-

nascido, sepses neonatal. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Segundo o Ministério da Saúde (MS), na Portaria nº 2.616 de 12/05/1998 As 

infecções nosocomiais são definidas por aquelas que ocorrem após admissão do 

paciente em unidade hospitalar em quanto internados ou pós altas. Sendo 

considerada um problema de saúde pública. Para o Center for Disease Control 
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(CDC),as IH neonatais são aquelas adquiridas no período intraparto com origem 

materna, que se manifestam em até 48 horas de vida, durante o período de 

hospitalização ou até 48 horas após a alta (COSTA,SILVA, 2018;CDC, 2008). 

Sepse é a principal causa de óbito em neonatos em todo o mundo. Estima-se 

que em decorrer de um ano, ocorram 4 milhões de mortes devido a sepse neonatal 

no mundo principalmente dentro da UTI, sendo esse um problema grave de saúde 

pública em países em desenvolvimento. Nos países subdesenvolvidos, a sepse é 

responsável pela morte de 30-40% dos neonatos. Sendo o sexo masculino com maior 

prevalência nos óbitos por sepse neonatal (SILVA, BICALHO & CAIXETA, 2018). 

Um estudo realizado no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), a sepse neonatal foi a 

principal causa de morte, em 61% dos óbitos. Segundo o ministério da saúde, a sepse 

foi responsável por cerca de 13,4% dos óbitos no período de 2006-2010, sendo uma 

causa importante dos óbitos nos RN de baixo peso (MARÇOLA, 2017; MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2012).  

De acordo com um estudo realizado em Pelotas- RS, em três anos 

consecutivos, a mortalidade na UTI neonatal diminuiu com o decorrer dos anos que 

foram analisados, de 25 óbitos em 2008 para 20 óbitos 2009 e 12 óbitos em 2010. 

Entre todos os RN internados, o número de óbito atribuídos a sepse foi de 16 em 2008, 

09 em 2009 e 04 em 2010.Ouseja, paralelamente com a diminuição na quantidade da 

taxa de mortalidades neonatais, é visível uma diminuição de óbitos atribuídos a sepse 

precoce na unidade que houve o estudo (Granzotto et al., 2013). 

Outro estudo realizado em um hospital em São Paulo, relatou que as 

infecções hospitalares são em maior parte a causa de óbitos na UTI em 26 (61,9 %) 

dos recém nascidos falecidos. No brasil, a taxa de mortalidade dos recém nascidos 

com processos infecciosos graves é duas vezes maior que as do recém-nascido sem 

infecção (PINHEIRO, 2008). 

Um estudo foi realizado em dezembro de 2015, na secretaria de vigilância 

epidemiológica da cidade de Vitória da Conquista, considerando a septicemia a 

segunda causa de mortalidade na faixa etária de 1 a 48 horas (sepse precoce), e a 

principal causa em indivíduos na faixa etária > 48 horas a < de um mês com 
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porcentagem bastante significativa (sepse tardia). Grande parte dos recém-nascidos 

com sepse neonatal precoce evoluem rapidamente, muitas vezes de forma fulminante, 

com uma taxa de mortalidade que varia entre 3 a 50%. Este número considerável de 

mortalidade por septicemia precoce é preocupante, em conjunto com outros estudos 

realizados no Brasil, em que se evidencia a sepse com uma incidência de 16,7% e 

mortalidade de 46,6%, ou seja, quase metade dos neonatos morrem em decorrência 

desta infecção. (ALMEIDA & PIRES, 2016) 

Mais um estudo realizado no sul do Brasil, no período de 2000 a 2013, 

ocorreram 745 mortes neonatais, das quais 229 (30,7%) tiveram diagnóstico médico 

de sepse registrado. Quanto as características maternas dos óbitos que houve como 

causa a sepse, a frequência de morte foi maior entre mães com 35 anos, RN de mães 

primigestas apresentaram maior número de óbitos nos anos de 2000-2001 (68,8 %) e 

2002- 2003 (68,2%), já nos anos de 2006 e 2007, o óbito neonatal predominou entre 

as multigestas (62,5%). Em relação às intercorrências na gestação, merecem 

destaque pré-eclâmpsia (6,5 a 43,2%), infecção de trato urinário na gestação (29,0 a 

62,2%) e trabalho de parto prematuro (35,7 a 88,5%). Em Santa Catarina, o coeficiente 

de mortalidade por sepse foi maior em cesarianas em relação ao parto vaginal, 

levando em consideração que os casos de sepse neonatal sofrem influência das altas 

taxas de cesáreas no Brasil (ALVES et al., 2017; BENINCÁ et al., 2013).   

De acordo com as características do RN analisadas, tanto o baixo peso ao 

nascer quanto a prematuridade apresentaram maiores percentuais nas mortes com 

sepse, principalmente em 2004 e 2005, com frequência idêntica, de 88,5%, para 

ambas as variáveis. Pinheiro et al. mostraram que as chances de o neonato 

desenvolver sepse neonatal é aumentada em 21 vezes nos casos de baixo peso ao 

nascer. Nesse mesmo estudo realizado em uma maternidade do Amazonas, a chance 

de óbito entre neonatos aumentou 90 vezes entre aqueles com sepse precoce. Com 

relação à idade gestacional e ao peso de nascimento, em UTI neonatal de Minas 

Gerais 68,2% dos neonatos que foram diagnosticados com sepse tiveram como 

desfecho o óbito, com o aumento da prevalência em prematuros e recém-natos abaixo 

do peso (PINHEIRO et al., 2007; BENINCÁ et al., 2013;  ALVES et al., 2017). 
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As infecções hospitalares tornaram-se motivos de grande preocupação nas 

unidades de terapia intensiva neonatal, são as principais causas de morbimortalidade 

em uti neonatal, apresentam maior taxa de infecções hospitalares quando comparado 

com crianças e adultos. Nessa fase da vida, as infecções são mais preocupantes, e 

na maior parte das vezes apresenta-se como sepse. Os recém-nascidos pré-termos 

são susceptíveis a esses eventos, em vista do seu sistema imunológico frágil, tendo 

aumento do tempo de internação e dos custos hospitalares (NEGATA, BRITO, 

MATSUO, 2002; FERREIRA, et al., 2013; SRIVASTAVA,  SHETTY, 2007). 

As infecções podem ser classificadas como da comunidade e hospitalares. A 

infeção hospitalar (IH) é uma doença adquirida após o paciente ser admitido e que 

pode se manifestar durante a internação ou após a alta, sendo relacionada com a 

internação ou procedimentos hospitalares. As IH dos neonatos são adquiridas no 

período da internação ou durante a passagem pelo canal do parto, exceto adquiridas 

por via transplacentária ou associadas à ruptura de membrana amniótica por período 

superior a 24 horas antes do parto. As que ocorrem em torno de 48 e 72 horas de 

vida, são denominadas neonatais (TAKAKI et al., 2011). 

Os riscos das IH de morbimortalidade são conhecidos desde a idade média. 

Elas são uma das principais causas de mortalidade e morbidade em unidade de 

terapia intensiva neonatal, sendo essas mais graves e mais frequentes em RN. Os 

neonatos representam um grupo de extrema vulnerabilidade, principalmente os 

internados em UTI neonatal, visto que seu sistema imunológico é imaturo e são 

expostos a vários procedimentos invasivos, tais como intubação orotraqueal, acesso 

venoso, nutrição parenteral, sonda no trato digestório e uso de cateteres; isso permite 

o contato com microrganismo que os deixam mais susceptíveis a infecções 

hospitalares (MOHAMMED & SEIFI, 2014). 

O agente mais prevalente encontrado nas infecções hospitalares em UTI 

neonatal é o Staphylococcus coagulase negativo, e por seguinte Escherichia coli e 

Klebsiella spp. Além disso, os fungos também se encontram com maior frequência, 

como e levedura do gênero Candida ssp (COSTA, SILVA, 2018; CARVALHO et al., 

2014). 
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Além disso, outros fatores favorecem a infecção hospitalar, como 

características do próprio RN (pré-termo e baixo peso), o tempo de permanência do 

RN em UTI neonatal, a infraestrutura inapropriada da unidade de tratamento, número 

de profissionais de enfermagem insuficiente por leito e, agregados a isso, o uso de 

medicações que tornam a bactéria resistente a antibióticos (PINHEIRO et al., 2009). 

Assim, é de suma importância, estratégias de prevenção e controle de casos 

de infecção hospitalar em unidade de terapia intensiva neonatal. Com base nisso, este 

estudo terá como objetivo realizar uma análise epidemiológica do perfil dessas 

infecções hospitalares e dos recém-nascidos, a fim de identificar a incidência e a 

prevalência dessas infecções hospitalares na unidade de terapia intensiva (UTI) 

neonatal, do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, no município de Porto Velho- RO. 

2. OBJETIVOS 

 
2.1 GERAL 

Determinar o perfil epidemiológico de infecções hospitalares em recém-

nascidos internados realizado no período compreendido entre agosto de 2019 a 

março de 2020, na unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal, do Hospital de 

Base Dr. Ary Pinheiro, no município de Porto Velho- RO. 

2.2 Específico 

Objetivo Inicial Situação 

Verificar a incidência de infecções hospitalares na unidade de 

terapia intensiva (UTI) neonatal, do Hospital de Base Dr. Ary 

Pinheiro, no município de Porto Velho- RO.; 

 

Em andamento 

 Caracterizar os recém-nascidos de acordo com as 

características maternas sociodemográficas (sexo, idade, 

escolaridade e ocupação) e dados obstétricos 

(comorbidades, consultas pré-natal, intercorrências e tipo 

de parto).  

 Caracterizar os recém-nascidos de acordo com idade 

gestacional, gênero, e dados antropométricos; 

Em andamento 
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Identificar e analisar quais os maiores agentes causadores de 

infecção hospitalar em UTI neonatal. 

 

Em andamento 

Identificar fatores de risco e evolução dos recém-nascidos com 

infecção hospitalar. 

 

Em andamento 

 
 
 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, prospectivo e descritivo, 

que será realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal de Hospital 

de referência da Amazônica Ocidental: no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro no 

município de Porto Velho- RO, por meio dos prontuários disponibilizados no âmbito 

da UTI de setembro de 2019 a março de 2020. Serão inclusos no projeto de pesquisa, 

dados de prontuários de todos os recém-nascidos vivos atendidos no período de 

2019/2 a 2020/2, na UTI neonatal do HBAP acometidos por infecção hospitalar.  

       Após aprovação ética, iniciou-se a coleta de dados através dos 

prontuários disponibilizados. Para traçar o perfil epidemiológico será utilizado como 

instrumento de coleta, o questionário caracterizado por questões abertas e fechadas. 

Para as mães as variáveis analisadas serão obstétricas (comorbidades, consultas pré-

natal, intercorrências e tipo de parto) e sociodemográficas (sexo, idade, ocupação, 

escolaridade, município de procedência). Além disso, serão coletadas variáveis dos 

recém-nascidos: idade gestacional, gênero, dados antropométricos e peso do RN. 

Além disso, identificar e analisar quais os maiores agentes causadores de infecção 

hospitalar em UTI neonatal. 

 

3.1 Critérios de exclusão e inclusão 

Serão excluídos todos os pacientes que não apresentarem infecção hospitalar 

em uti neonatal e aqueles pacientes que se apresentarem após o período do estudo. 

Ademais, serão excluídos também os responsáveis que se recusarem a participar da 

pesquisa, logo os que não assinaram o TCLE. Serão inclusos, dados de prontuários 
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de todos os recém-nascidos vivos atendidos no período de setembro de 2019 a março 

de 2020, na UTI neonatal do HBAP acometidos por infecção hospitalar, esses 

prontuários serão disponibilizados pelo Núcleo de arquivamento médico e 

epidemiológico (NAME) do próprio hospital. 

 

3.2 Análise de dados 

Os dados coletados serão tabulados em planilha Excel, onde serão estudados 

e analisados minuciosamente, no intuito de avaliar as características dos RN 

diagnosticados com infecção hospitalar em unidade de terapia intensiva neonatal. 

Logo, serão avaliados os perfis desses pacientes, e as causas mais prováveis para 

tais infecções.  

 

3.3 Riscos e benefícios 

Risco mínimo relacionados a saúde física, mental e emocional do binômio 

paciente-acompanhante. Essa pesquisa tem como benefício o levantamento de dados 

sobre a incidência de infecções hospitalares em UTI neonatal, proporcionando 

informações acerca do quadro epidemiológico na cidade de Porto Velho – RO, 

identificando fatores de riscos e prognósticos dos neonatos, e assim traçar medidas 

futuras visando diminuir a morbimortalidade.  

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi submetido ao CEP, sendo necessário autorização deste para 

proceder a pesquisa. Foi solicitado também a carta de anuência do Hospital de Base 

Dr. Ary Pinheiro para que assim o estudo seja feito na instituição. Além disso, os 

responsáveis pelo recém-nascido que aceitarem participar do estudo, deverão assinar 

o termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo seus nomes nunca 

revelados na pesquisa, se caso os assinantes do termo de consentimento desistir de 

participar do estudo, ele terá todo direito e poderá desistir a qualquer momento. 

 

4. RESULTADOS 
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No estudo atual, foram selecionados no trabalho 200 recém-nascidos até o 

momento internados na UTI neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro no 

município de Porto Velho desde setembro de 2019 até janeiro de 2020. Cujo, 162 

(81%) dos pacientes internados apresentaram o diagnóstico de sepse e 38 (19%) sem 

sepse (Gráfico 1). Dentre esses, 131 apresentaram sepse precoce e 31 sepse tardia 

(Gráfico 2), incluindo os que tiveram sepse precoce e evoluíram para tardia no 

decorrer da evolução, que foram 8. Dentre os casos com diagnóstico de sepse, 64,19 

% são recém-nascidos do sexo masculino (Gráfico 3). 

 

 

 

Gráfico 1. Número de casos com diagnósticos de sepse em UTI neonatal de um hospital  

daAmazôniaocidental (n= 200 RN). 
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Gráfico 2. Número de casos com sepse precoce e sepse tardia (n= 162 RN). 

 

Gráfico 3. Incidência do sexo dos recém-nascidos diagnosticados com sepse (n=162). 

 

Entre os recém-nascidos internados com diagnóstico de sepse, a idade 

gestacional com maior prevalência foi pré-termo moderado (30,24%), 

subsequentemente, pré-termo extremo (25,3%), pré-termo limítrofe (17,9%), termo 

(23,45%) e termo prolongado (3,08%) (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4. Idade gestacional dos pacientes com diagnóstico de sepse (n=162). 
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A tabela 1 demonstra a incidência da sepse precoce e tardia de acordo com 

o peso do recém-nascido, na sepse precoce 1 a 1,499 Kg houve uma maior taxa (22%) 

e uma menor em recém-nascidos com ≥ 4 Kg, já na sepse tardia, houve uma maior 

prevalência entre menores que 1Kg (39%) e apenas um paciente apresentou peso ≥ 

4 Kg. 

 

 SEPSE PRECOCE   SEPSE TARDIA  

VARIÁVEL N % N % 

< 1Kg 22 17% 12 39% 

1 a 1,499 Kg 29 22% 4 13% 

1,5 a 1,999 Kg 26 20% 5 16% 

2 a 2,499 Kg 13 10% 6 19% 

2,5 a 2,99 Kg 21 16% 3 10% 

3 a 3,499 Kg 7 5% 0 0% 

3,5 a 3,999 Kg 9 7% 0 0% 

≥ 4 Kg 4 3% 0 0% 

NÃO INFORMADO 0 0% 1 3% 

TOTAL 131 100% 31 100% 
Tabela 1. Incidência de sepse precoce e tardia de acordo com o peso do RN. 

 

 

A tabela 2 mostra distribuição dos dados maternos e obstétricos, mostrando 

que a idade materna prevalente foi entre 20-24 anos nos pacientes com sepse (41), 

sendo a união estável o estado civil prevalente (51), a ocupação foi a do lar (69). Com 

relação aos dados obstétricos dos pacientes com sepse, 76 estavam entre a 2° e a 3º 

gestação, 86 fizeram 6 ou mais consultas, 112 houveram intercorrências na gestação, 

104 fizeram parto cesáreo e 88 estiveram na classificação de risco alta dos pacientes 

com sepse.  

 

 SEM SEPSE  COM SEPSE  
  N % N % 
IDADE MATERNA    

< 15 anos 0 0 3 1,85% 
15-19 anos 8 21,05% 17 10,49% 

20-24 anos 6 15,79% 44 27,16% 
25-29 anos 7 18,42% 33 20,37% 

30-34 anos 6 15,79% 30 18,52% 
35-39 anos 4 10,53% 30 18,51%     
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40-44 anos 3 7,89% 3 1,85% 

45-49 anos 1 2,63% 0 0,00% 
Ignorado 3 10,53% 2 4,32% 

ESTADO CIVIL     

Solteira 8 25,05% 32 19,75% 

União Estável 18 47,36% 77 47,53% 
Divorciada 0 0,00% 2 1,23% 

Casada 7 18,42% 40 24,69% 
Ignorado 5  13,15% 11   6,79% 

OCUPAÇÃO       

Autônoma 5 13,15% 32 19,75% 

Do lar 24 63,15% 83 51,23% 
Empregada no setor 
privado 

1 2,63% 23 14,19% 

Empregada rural 2 5,26% 5 3,09% 

Empresária 0 0,00% 2 1,23% 
Servidora pública 0 0,00% 3 1,85% 

Outros 1 2,63% 3 1,85% 
Ignorado 5 13,15% 11  6,79% 

GESTAÇÕES    

1º 10 26,32% 56 34,56% 

2º - 3º 16 42,10% 77 47,53% 
4º ou mais gestações 12 31,58% 29 17,90% 

Ignorado 0 0,00% 0 0,00% 
NÚMERO DE CONSULTAS       

≤ 5 12 31,57% 62 38,27% 
6 ou mais  25 65,78% 86 53,09% 

Não realizou 1 2,63% 13 8,02% 
Ignorado 0 13,16% 1 0,60% 

INTERCORRÊNCIAS NA GESTAÇÃO    

Sim 20 52,63% 115 69,14% 

Não 15 39,47% 46 28,40% 
Ignorado 3 7,89% 1 2,47% 

TIPO DE PARTO    

Cesáreo 28 68,42% 104 64,20% 

Vaginal 10 26,32% 58 35,80% 
Ignorado 0 5,26% 0 0,62% 

CLASSIFICAÇÃO DA GESTAÇÃO    

Alto risco 16 42,11% 88 54,32% 

Baixo risco 19 50,00% 65 40,12% 
Indeterminado 3 7,89% 9 5,56% 

TOTAL 38 19% 162 81% 
     

 

Tabela 2. Distribuição dos dados dos RN de acordo com os dados maternos e obstétricos.  
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A tabela 3 mostra a distribuição das características perinatais dos RN que 

estavam internados sem sepse e com sepse. A idade gestacional prevalente nos 

pacientes com sepse foi pré-termo moderado (30,25%), o peso foi de 1 a 1,499 Kg 

(19,75%), o sexo foi o masculino (45,68%), o Apgar no 1º minuto foi entre 4-10 

(91,36%), e no 5º minuto foi de 4-10 (95,68%), entre os com sepse 82,72% não tiveram 

malformação aparente e 81,58% evoluíram para transferência externa e interna, 

15,43% para alta hospitalar e 6,17% para óbito. 

 

 

 

 
SEM 

SEPSE 
 COM SEPSE  

 N % N %  

IDADE 
GESTACIONAL 

    

Pré-termo extremo 3 7,89% 41 25,31% 
Pré-termo 
moderado 

10 26,32% 49 30,25% 

Pré-termo limítrofe 11 28,95% 29 17,90% 

Termo 11 28,95% 38 23,46% 
Termo prolongado 3 7,89% 5 3,09% 

Pós termo 0 0,00% 0 0,00% 
Ignorado 0 0,00% 0 0,00% 

     
PESO RN     

< 1Kg 2 1,45% 27 16,67% 
1 a 1,499 Kg 3 7,89% 32 19,75% 

1,5 a 1,999 Kg 4 10,53% 30 18,52% 
2 a 2,499 Kg 8 21,05% 18 11,11% 

2,5 a 2,999 Kg 7 18,42% 24 14,81% 
3 a 3,499 Kg 5 13,16% 14 8,64% 

3,5 a 3,999 Kg 7 18,42% 12 7,41% 
≥ 4 Kg 2 5,26% 4 2,47% 

Ignorado 0 0,00% 1 0,62% 
SEXO     

Feminino 19 50,00% 58 35,80% 
Masculino 18 47,37% 74 45,68% 

Ignorado 0 0,00% 0 0,00% 
APGAR 1º MINUTO     

0-3 2 1,23% 8 4,94% 
4-10 32 19,75% 148 91,36% 

Ignorado 4 2,47% 6 3,70% 
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APGAR 5º MINUTO     

0-3 0 0,00% 1 0,62% 
4-10 34 89,47% 155 95,68% 

Ignorado 4 10,53% 6 3,70% 
MALFORMAÇÃO     

Não 27 71,05% 134 82,72% 
Sim 11 28,95% 28 17,28% 

Ignorado 0 0,00% 0 0,00% 
EVOLUÇÃO     

Transferência 31 81,58% 127 78,40% 
Alta Hospitalar 1 2,63% 25 15,43% 

Óbito 6 15,79% 10 6,17% 
Ignorado 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 38 19,00% 162 81,00% 
 

Tabela 3. Distribuição dos RN de acordo com dados perinatais. 

 

 

A tabela 4 mostra as doenças crônicas incidentes nas mães dos recém-

nascidos internados na UTI. Dos internados com sepse 134 relataram não ter 

nenhuma doença crônica, 9 relataram ter Hipertensão arterial sistêmica, 7 diabetes 

mellitus, 2 cardiopatias, 2 transtornos de ansiedade e depressão, 3 hipotireoidismos, 

1 hipertireoidismo, 1 leucemia aguda, 1 febre reumática e 4 não houve informação.  

O gráfico 4 relata a distribuição da procedência materna dos pacientes internados na 

UTI neonatal, sendo a maior prevalência nos pacientes com sepse, de outros 

municípios (49,83%), em seguida Porto velho (43,21%), outro estado (6,79%), 

ignorado (0,62%). 

 

 SEM SEPSE 
N(38) 

COM SEPSE 
N (162) 

DOENÇAS CRÔNICAS    

HIPERTENSÃO ARTERIAL 1  9 

DIABETES 1  7 

CARDIOPATIAS 0  2 

TRANST 
ANSIEDADE/DEPRESSÃO 

0  2 

HIPOTIREOIDISMO 0  3 

HIPERTIREOIDISMO 0  1 

LEUCEMIA AGUDA  0  1 

FEBRE REUMÁTICA 0  1 

IGNORADO 2  1 
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TOTAL 4  27 

NENHUMA 34  137 
 

Tabela 4. Incidência de doenças crônicas maternas nos RN internados. 

 

 

 

Gráfico 4. Distribuição da procedência materna dos pacientes internados na UTI. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Até o presente momento, este estudo de pesquisa realizado no Hospital de 

Base Dr. Ary Pinheiro, analisou os dados maternos, obstétricos, perinatais e de 

infecções hospitalares na UTI neonatal de setembro de 2019 até janeiro de 2020 e 

encontra-se em andamento até o momento. Além desse hospital de referência, 

existem mais dois em Porto velho - RO: Hospital SAMAR e Hospital Regina Pacis, 

onde os recém nascidos são internados quando a uti neonatal do Hospital de Base 

Dr. Ary Pinheiro encontra-se lotada. 

Os principais achados maternos dos pacientes com sepse foram: 

predominância da idade materna de 20-34 anos, união estável, do lar, estava entre a 

2º e 3º gestação, procedente de outros municípios, realizou mais 6 ou mais consultas, 

mais da metade tiveram intercorrências gestacionais e realizaram parto cesáreo.Com 

relação a predominância dos dados perinatais dos RN, houve predominância do sexo 

masculino, a maioria era pré-termo, baixo peso e evoluíram para transferência. E por 
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fim com relação aos dados das infecções hospitalares, houve predomínio da sepse, 

principalmente precoce em RN. 

A idade materna predominante em nosso estudo foi a de 20-24 anos (27,16%), 

sendo que a menor faixa foi a de menor que 15 anos (1,85%) e de 40-49 anos (1,85%) 

e nenhuma mãe dos recém nascidos com sepse, até então teve entre 45-49 anos. Há 

poucos estudos epidemiológicos na literatura sobre dados maternos e obstétricos de 

RN com sepse para comparar, entretanto existem muitos estudos desses dados de 

forma geral em UTI neonatal, onde maior parte das mães tiveram <34 anos. Outro 

estudo realizado foi em RN com sepse que foram a óbitos, onde a idade materna 

prevalente <35 anos (RAMOS et al., 2009; ALVES et al., 2017). Segundo um estudo 

literário, a idade materna jovem é considerada um fator de predisposição para 

septicemia neonatal, provavelmente pelo fato de haver elevada taxa de colonização 

no canal vaginal por agentes causadores, como: Estreptococos do grupo B (CORTES 

et al., 2015). 

No pré-natal houve uma prevalência de 6 ou mais consultas realizadas entre 

os pacientes com sepse (53,09%), semelhante com outro estudo realizado, onde 55% 

realizou mais de 6 consultas.  Em outra literatura com relação ao número de consultas 

realizadas durante o pré-natal, a maioria realizou menos de cinco consultas (80%). 

Segundo a portaria nº 1.067, de 4 de julho de 2005, que institui a política nacional de 

atenção obstétrica e neonatal o número de consultas adequado é de no mínimo 6 

consultas para todo o pré-natal (BRASIL, 2005; MESQUITA et al., 2010). 

Apesar de um pouco mais da metade terem realizado mais de 6 ou mais 

consultas, o dado das que realizaram menor ou igual a 5 consultas e nenhum pré-

natal, tem relevância, visto que de acordo com estudos, a menor concentração de 

consultas de pré-natal resulta em maior incidência de partos prematuros ao longo dos 

anos. Quando o pré-natal é insatisfatório, a chance de ocorrências de sepse pode ser 

aumentada de duas   a dez vezes. Portanto realizar a quantidade correta e de forma 

periódica influência na incidência de infecções neonatais (ALVES, 2017). 

No presente estudo a maior parte das mães dos RN com sepse realizaram 

parto cesáreo (64,20%), corroborando ao que foi encontrado em outro estudo de 

Mesquita et al (2010), já diferindo de outro estudo mais antigo realizado em São Paulo, 

onde o parto vaginal foi mais prevalente em RN com infecção hospitalar, o que pode 
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ser justificado pelo aumento por escolha de cesáreas no decorrer dos anos, tanto pelo 

médico quanto pela mãe (PINHEIRO et al., 2009). 

Esse achado é provavelmente justificado pelos riscos de contaminação 

intraparto, sendo a melhor escolha para alguns pacientes, o parto cesáreo, visto que 

muitas mães apresentam intercorrências gestacionais, como: bolsa rota por mais de 

18 horas. Logo, O parto vaginal é a via que poderia estar mais associada ao risco da 

infecção pelo Streptococcus do grupo B. Sendo esse responsável pela maior 

morbidade neonatal em recém-natos de parto por quando comparada com neonatos 

de cesárea, visto que A vagina é um ambiente colonizado por bactérias, causando 

uma infecção intra-uterina do feto e resulta da disseminação ascendente de bactérias 

a partir do canal vaginal, nessa condição, pode haver aspiração fetal do líquido 

amniótico, o que pode causar pneumonia e sepse (PINHEIRO, et al. 2007, CARDOSO 

et al. 2010).  

Em contraste, prematuros e a termo bebês nascidos por cesariana 

demoravam para adquirir flora colonizadora, em comparação com aqueles que 

nasceram de parto vaginal. A pele das crianças nascidas por cesariana é brevemente 

estéril após o nascimento em comparação com recém-nascidos por parto vaginal. 

Porém no estudo em discurso, mesmo sendo mais realizado o parto cesáreo, a 

incidência da sepse predominou em neonatos nascidos de parto cesáreo. 

O sexo masculino obteve maior prevalência entre os RN com sepse (45,68%), 

semelhante há vários estudos onde houve também prevalência do sexo masculino, 

como no estudo de Sossolote et al (2017), onde o gênero masculino prevaleceu 

(67,50%). A predominância do sexo masculino na sepse neonatal tem sugerido a 

possibilidade de um fator ligado ao X na suscetibilidade do hospedeiro. Com relação 

a idade gestacional (SRIVASTAVA & SHETTY, 2007). 

Com relação a idade gestacional, a maior parte dos RN com sepse são pré-

termos (73,46%) e conseguintes, termos (23,46%), semelhante a outro estudo em que 

80% dos RN infectados eram pré-termos (REIS, CAVALVANTE, SANTOS, 2018). 

Esse dado é justificado pelo aumento da suscetibilidade de eventos infecciosos, em 

vista do seu sistema imunológico imaturo, tornando-se incapaz de promover uma 

resposta imune, apesar dos níveis de anticorpos maternos recebidos (SRIVASTAVA 

& SHETTY, 2007). 
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O peso prevalente nos RN internados com sepse foi de 1 a 1,499Kg (19,75%), 

já outro estudo foi sobre recém-nascidos com peso de nascimento entre 751 a 999 

gramas (g) (35%). Na literatura encontrou outro estudo em que houve maior número 

de crianças com peso inferior a 1.500 g (SOSSOLOTE et al., 2017; PINHEIRO et al., 

2009).Esses dados são justificados na literatura que mostra que o risco de sepse 

aumenta com a diminuição do peso de nascimento e da idade gestacional, 

conseguinte com a utilização de procedimentos invasivos realizados no setor e 

internação prolongada. Além da interferência do próprio sistema imunológico imaturo 

do recém-nascido (CASTRO, 2017). 

Com relação a evolução dos pacientes com sepse (162), 127 foram 

transferidos (incluindo transferência externa e interna) 25 alta hospitalar e 10 

evoluíram para óbito nesse período, comparando com outros estudos, onde em outro 

estudo realizado na literatura, o número de óbitos atribuídos a sepse entre todos os 

RN que estavam internados foi de 16 em 2008 (9,8%). 9 em 2009 (6%) e 4 em 2010 

(2,6%).  

Maior parte das mães não apresentaram doenças crônicas, as principais 

doenças crônicas foram: hipertensão arterial, diabetes, hipotireoidismo, 

hipertireoidismo, cardiopatias, transtorno de ansiedade e depressão, leucemia aguda 

e febre reumática, entretanto a que teve maior prevalência foi a Hipertensão Arterial 

sistêmica (10). Segundo estudos, a doença hipertensiva contribui para a elevação de 

partos pré-termo, de mortalidade e morbidade neonatal. Além disso, as gestantes tem 

maior chance de desenvolverem intercorrências, como pré-eclâmpsia com restrição 

do crescimento intrauterino e assim possíveis chances de necessidade de unidade de 

terapia intensiva neonatal, quando comparadas a mães normotensas (SIMON et al., 

2019). 

A hipertensão arterial é a intercorrência mais comum no pré-natal, sendo a 

eclampsia a primeira causa de morte materna no Brasil. A ruptura prematura das 

membranas amnióticas tem como principal consequência o aumento das taxas de 

nascimentos prematuros (MESQUITA et al., 2010).  Observou-se maiores risco de 

prematuridade e baixo peso ao nascimento nas gestantescompré-

eclâmpsiadoqueemgestantescomhipertensãogestacional. As síndromes 

hipertensivas na gestação aumentam o risco para o recém-nascido ter um baixo 

Apgar, ser pequeno para idade gestacional e baixo peso, consequentemente 
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tornando-os susceptíveis para contrair infecções neonatais e síndrome da angustia 

respiratória, visto que o sistema imunológicos dos RN  hígido já é frágil (COSTA et al., 

2014). 

No estudo em andamento, houve uma maior incidência de sepse nos RN na uti 

neonatal, 81% apresentaram tal diagnostico, em outro estudo realizado em um 

hospital de referência em São Paulo, 54% dos RN apresentaram sepse como infecção 

hospitalar. Ademais, a incidência de sepse neonatal tardia tem um número 

significativo em nosso estudo, visto que 31 RN (19,13%) apresentaram diagnóstico de 

sepse tardia. Já em outro estudo realizado em São Paulo de 2013-2015 após 

implantação de protocolo de sepse na unidade utilizados por médicos, a incidência foi 

de 34% com sepse tardia (PINHEIRO et al, 2009; CASTRO, 2017).  

 

 

          Na sepse tardia, os sintomas ocorrem com mais de 72 horas de vida ou 3 dias 

de vida e está relacionada com fatores neonatais, acometendo os RN que se 

encontram internado nas Unidades de terapia intensiva neonatal, sendo os agentes 

responsáveis de origem hospitalar, por isso, fortemente associada aos procedimentos 

realizados nas UTIN. Quanto a sepse precoce, os sintomas ocorrem nas primeiras 72 

horas de vida, sendo relacionada a causa materna, a ser considerado os fatores de 

riscos maternos (SILVA et al, 2015)  

 

6. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

ETAPAS A  
 

O estudo consiste em etapas a serem desenvolvidas, (1) Submissão ao Comitê 

de Ética em Pesquisa, (2) Coleta de dados clínico-epidemiológicos, (3) Análise 

estatística, (4) Relatório Final. Atualmente, o projeto está na segunda etapa, após 

coletar os dados, será feita uma análise, e logo após o relatório final.  

 
DIFICULDADES GERAIS ENCONTRADAS NA PESQUISA 
 

 Falta de informação sobre a causa e o local da infecção da sepse. (Ex. 

diagnóstico e tratamento de infeções, mesmo sem delimitação da causa e local 

da infecção); 
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 Preenchimento não adequado dos campos dos formulários que contém dados 

maternos sociodemográficos e obstétricos, ou seja, poucas informações sobre. 

  Muitos prontuários não constaram resultados de culturas e exames 

laboratoriais, dificultando a elucidação dos maiores agentes causadores de 

infecção. 
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PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DAS MENINGITES DIAGNOSTICADAS 
EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO NA AMAZÔNIA OCIDENTAL DOS ANOS DE 2015 

A 2020 

Orientador:Luís Marcelo Aranha Camargo 
Bolsista: Lavínia Ferreira Dias 

 

RESUMO: A meningite é um processo inflamatório das membranas que envolvem o 

encéfalo e medula espinal. Tem como agentes etiológicos vírus, bactérias, fungos, 

protozoários, parasitas e até mesmo mecanismos não infecciosos. Trata-se de uma 

doença de notificação compulsória, capaz de produzir surtos, e está relacionada a alta 

morbimortalidade.  Este estudo tem como objetivo avaliar o perfil clínico, 

epidemiológico, etiológico e desfecho dos pacientes diagnosticados com meningite no 
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Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON) dos anos de 2015 a 2020. 

Constitui-se de um estudo descritivo, observacional, cuja coleta dos dados é baseada 

nas fichas de notificação de meningite do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação do Núcleo de epidemiologia do CEMETRON. Até o momento, estão 

inclusos no trabalho 106 pacientes diagnosticados com meningite nos anos de 2015 

a 2017, com predominância do sexo masculino, na faixa etária dos 20 a 40 anos, de 

raça parda, residente do município de Porto Velho, previamente hígido, com 

apresentação clínica de cefaleia, febre, vômito e rigidez de nuca, de etiologia 

bacteriana diagnosticada através da clínica e quimiocitologia do líquor com desfecho 

final de alta hospitalar e letalidade média de 13,7% por ano.   

Palavras-chave: Meningite, epidemiologia, clínica, Amazônia, Rondônia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A meningite é um processo inflamatório das meninges, podendo ou não 

envolver o encéfalo (KASPER et al, 2017). Tem como causa vírus, bactérias, fungos, 

protozoáriose helmintos, até mesmo mecanismos não infecciosos (GONÇALVES et 

al, 2018). Contudo, a etiologia mais frequente da meningite, no Brasil, é a viral (DE 

SOUZA et al, 2018). Em relação à meningite bacteriana, o agente mais comum no 

Brasil é a Neisseria meningitidis, o meningococo, seguido do Streptococcus 

pneumoniae, o pneumococo, e o Haemophilus influenzae (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017).Entretanto, para a maioria dos casos não há identificação do agente etiológico 

devido à dificuldade de isolamento do agente (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

DE SÃO PAULO, 2006). 

Considera-se caso suspeito de meningite o indivíduo que apresentar acima de 

nove meses de idade com febre, cefaleia, vômitos, rigidez de nuca, outros sinais de 

irritação meníngea (Kernig e Brudzinski), convulsão, sufusões hemorrágicas 

(petéquias) e torpor. Em crianças abaixo de nove meses, deve-se observar também 

irritabilidade (choro persistente) ou abaulamento de fontanela.Outros sinais e 

sintomas que podem estar presentes são: fotofobia, exantema, diarreia e mialgia 

(SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2006). 

A meningite é uma doença de notificação compulsória imediata, de acordo com 

a Portaria GM nº 3 de 21 de fevereiro de 2006 do Ministério da Saúde, sendo capaz 
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de produzir surtos. Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, no Brasil 

foram confirmados nos anos de 2007 a 2018, um número de 241.860 casos, com 

taxas médias de incidência e mortalidade de 10,3 casos/100 mil hab./ano e 0,9/100 

mil hab./ano, respectivamente, com taxa de letalidade média por ano de 9,0% 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE/SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2019). 

 Além de ser uma doença com letalidade considerável, tem potencial para 

ocasionar sequelas irreversíveis, sendo a maior causa de surdez sensorioneural pós-

natal adquirida na infância (ANJOS et al, 2004). Com base nisso, este estudo terá 

como objetivo avaliar o perfil clínico, epidemiológico, etiológico e desfecho dos 

pacientes com meningite diagnosticadas no Centro de Medicina Tropical de Rondônia 

dos anos de 2015 a 2020. 

 

OBJETIVOS 

Geral 
Avaliar o perfil clínico e epidemiológico das meningites diagnosticadas em um hospital terciário na 
Amazônia ocidental por meio de fichas epidemiológicas e prontuários dos anos de 2015 a 2020. 

Específico 

Objetivo Inicial Situação 

Caracterizar os aspectos clínicos dos pacientes diagnosticados com 
meningite no Centro de Medicina Tropical de Rondônia dos anos de 
2015 a 2020; 

Em andamento 

Determinar perfil sociodemográfico dos pacientes diagnosticados 
com meningite no Centro de Medicina Tropical de Rondônia dos anos 
de 2015 a 2020; 

Em andamento 

Identificar o perfil etiológico das meningites diagnosticadas na 
população em estudo; 

Em andamento 

Analisar a letalidade dos pacientes diagnosticados com meningite no 
Centro de Medicina Tropical de Rondônia dos anos de 2015 a 2020. 

Em andamento 

 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

Constitui-se de um estudo descritivo, observacional, retrospectivo e prospectivo 

visando avaliar o perfil clínico e epidemiológico das meningites diagnosticadas no 

Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON), por meio de fichas 

epidemiológicas e prontuário de janeiro de 2015 a junho de 2020. 
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Posterior ao clearance ético, iniciou-se a coleta de dados da Ficha do Sistema 

de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) para meningite arquivadas no 

Núcleo de Epidemiologia do CEMETRON. Para traçar o perfil epidemiológico foram 

avaliadas as variáveis que descreveram os indivíduos nos quesitos 

sociodemográficos, quanto à distribuição espacial, formas diagnósticas e evolução da 

doença como: Idade, Sexo, Raça, Residência, Mês do Ano da Ocorrência, Etiologia, 

Método Diagnóstico. Para descrever o perfil clínico as variáveis avaliadas foram os 

sinais e sintomas apresentados à admissão, características do líquor, doenças pré-

existentes e desfecho do caso. 

Critérios de inclusão e exclusão 
Serão incluídos os casos notificados através da Ficha do Sistema de 

Informação de Agravos e Notificação (SINAN) para meningite de janeiro de 2015 a 

junho de 2020, que estejam armazenados no setor de epidemiologia do CEMETRON, 

bem como os prontuários médicos. Serão excluídos os casos em que houver ausência 

do preenchimento dos dados ou quando o caso de meningite foi descartado.   

Análise estatística 
Todos os dados coletados serão inseridos em planilhas do Microsoft Excel® e 

posteriormente analisados. Para comparação dos dados quantitativos entre grupos 

será utilizado o teste t de Student para amostras independentes ou teste não-

paramétrico de Mann Whitney. Para as variáveis qualitativas será utilizado o teste qui-

quadrado de Fisher. Os dados serão analisados com o auxílio do site 

<WWW.OPENEPI.COM>. O critério de significância estatística significativa adotado 

será p< 5%.  

Riscos e benefícios 
 

O presente estudo apresenta risco mínimo, pois, avaliou-se as fichas do SINAN 

armazenadas no Núcleo de Epidemiologia do CEMETRON e, se necessário, 

prontuários médicos, cujos procedimentos não sujeitam os participantes a riscos 

maiores do que os encontrados nas suas atividades cotidianas. 

Os benefícios esperados no desenvolvimento do projeto são ganhos de 

conhecimento, percepção e entendimento, além de beneficiar a comunidade local com 

uma melhor classificação do perfil dos casos de meningite e os desfechos, para assim, 

propor intervenções futuras visando diminuir a morbimortalidade.  

http://www.openepi.com/
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Considerações éticas 
 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do 

Centro de Pesquisa em Medicina Tropical (CEPEM) junto aos demais formulários, sob 

CAAE: 15926719.7.0000.0011, visando assegurar o desenvolvimento de acordo com 

as diretrizes nacionais da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e 

das diretrizes éticas internacionais. Foi aplicado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para os participantes cujas informações forem acessadas em prontuário 

médico.  

 

RESULTADOS 

Foram inclusos no trabalho, até o momento, 106 pacientes referentes às 

notificações do Centro de Medicina Tropical de Rondônia nos anos de 2015, 2016 e 

2017, cuja frequência absoluta anual foi, respectivamente, 42, 29, 35 casos 

confirmados de meningite. Dentre os casos de 2015, 64,3% eram indivíduos do sexo 

masculino, em 2016, 62,1% e em 2017, 62,9% dos casos (Gráfico 1). Em relação a 

idade, o grupo de 20 a 39 anos teve maior incidência (Gráfico 2), e as médias etárias 

segundo o ano foram 35,9 anos (2015 e 2016), 37,8 anos (2017). Em todos os anos, 

os pacientes de raça parda apresentaram incidência superior a 60% dos casos totais 

(Tabela 1).O município de residência mais predominante foi Porto Velho, 

subsequentemente, Nova Mamoré (7,5%), Ji-Paraná (4,7%), Ariquemes (4,7%), 

Guajará-Mirim (4,7%), inclusive municípios do estado do Amazonas, como Humaitá e 

Lábrea, por estarem mais próximos dos centros terciários de Rondônia do que de 

Manaus (Tabela 2). 

A grande maioria dos pacientes eram previamente hígidos (55,7%). Dentre os 

pacientes com comorbidades, a principal foi HIV+/AIDS, representando 47,4% das 

doenças pré-existentes em 2015, 63,6% em 2016 e 29,4% em 2017.Além disso, 

10,5% dos pacientes com doenças prévias em 2015 tinham mastoidite, já em 2017, 

5,9% dos pacientes (Tabela 3).   

 



 

 

 
 

30 

Gráfico 1. Número de casos confirmados de meningite segundo o sexo nos 

anos de 2015 a 2017 notificados no CEMETRON, Porto Velho/Rondônia. 

 
Fonte: Núcleo de epidemiologia do Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 

Gráfico 2. Número de casos confirmados de meningite segundo a faixa etária 

nos anos de 2015 a 2017 notificados no CEMETRON, Porto Velho/Rondônia. 

 
Fonte: Núcleo de epidemiologia do Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 

 
Tabela 1. Número de casos confirmados de meningite segundo a raça nos anos de 2015 a 2017 
notificados no CEMETRON, Porto Velho/Rondônia. 

RAÇA 
2015 2016 2017 

N % N % N % 

Branca 08 19 03 10,3 05 14,3 

Parda 27 64,3 23 79,3 29 82,9 

Preta 02 4,8 01 3,4 01 2,9 

Indígena 02 4,8 01 3,4 0 0,0 

Ignorado 
TOTAL 

03 
42 

7,1 
100,00 

01 
29 

3,4 
100,00 

0 
35 

0,0 
100,00 

Fonte: Núcleo de epidemiologia do Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 

2015 2016 2017

Feminino 16 11 13

Masculino 27 18 22
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A apresentação clínica mais incidente foi cefaleia (90,6%), febre (77,4%), 
vômitos (69,8%) e rigidez de nuca (20,8%), sendo petéquias/Sufusões hemorrágicas 
(5,7%) e coma (9,4%) as manifestações menos prevalentes (Gráfico 3). Dentre os 
outros sinais e sintomas apresentados, destacam-se a desorientação (48,4%), 
alterações oculares (12,9%) e agitação (9,7%).  

Os métodos diagnósticos mais utilizados em 2015 foram clínico (35,7%) e 
quimiocitológico do líquor (33,3%). Em 2016, a cultura (27,6%) foi o método mais 
utilizado, seguido de quimiocitológico do líquor (24,1%) e bacterioscopia (20,7%).  Já 
em 2017, quimiocitológico do líquor (25,7%) e bacterioscopia (22,9%) foram os mais 
incidentes (Tabela 4).  

 
Tabela2. Número de casos confirmados de meningite segundo o município de residência 

nos anos de 2015 a 2017 notificados no CEMETRON, Porto Velho/Rondônia. 

 
MUNICÍPIO 

 
N % 

Alto Paraíso  02 1,9 
Ariquemes  05 4,7 
Cabixi 01 0,9 
Candeias Do Jamari  04 3,8 
Cujubim  01 0,9 
Espigão Do Oeste  01 0,9 
Governador Jorge Teixeira  01 0,9 
Guajará Mirim  05 4,7 
Humaitá  07 6,6 
Itapuã Do Oeste  01 0,9 
Jaru  02 1,9 
Ji-Paraná  05 4,7 
Lábrea  01 0,9 
Machadinho Do Oeste  01 0,9 
Monte Negro  01 0,9 
Nova Mamoré  08 7,5 
Ouro Preto Do Oeste  04 3,8 
Pimenta Bueno  01 0,9 
Porto Velho  50 47,2 
Presidente Médice 01 0,9 
São Francisco Do Guaporé  01 0,9 
Seringueiras  01 0,9 
Theobroma 01 0,9 
TOTAL 106 100 

Fonte: Núcleo de epidemiologia do Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 

 

Tabela 3. Frequência absoluta das comorbidades dos pacientes diagnosticados com meningite 

nos anos de 2015 a 2017 no CEMETRON, Porto Velho/Rondônia. 

 
COMORBIDADE 

 

N  % 
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HIV+/AIDS 21 37,5 

Outras doenças imunodepressoras 2 3,6 

Traumatismo 6 10,7 

Infecção Hospitalar 2 3,6 

Mastoidite 3 5,4 

Diabetes  3 5,4 

Hipertensão Arterial Sistêmica 4 7,1 

Outras 18 32,1 

TOTAL 59 105,4* 
Fonte: Núcleo de epidemiologia do Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 
* Valor superior a 100% devido aos pacientes apresentarem comorbidades associadas.  
 

Gráfico 3.Apresentação clínica dos casos confirmados de meningite nos anos de 2015 

a 2017 notificados no CEMETRON, Porto Velho/Rondônia. 

 
Fonte: Núcleo de epidemiologia do Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 

 

Ao avaliar a proporção de casos de meningite confirmados por critério 

laboratorial (cultura, contraimunoeletroforese - CIE, PCR e aglutinação pelo látex), 

observa-se um coeficiente inferior a 30%, sendo que em 2015 nenhum caso teve 

critério laboratorial de confirmação (Gráfico 4). 

Tabela 4.Métodos diagnósticos dos casos confirmados de meningite nos anos de 2015 a 2017 

notificados no CEMETRON, Porto Velho/Rondônia. 

 
MÉTODO DIAGNÓSTICO 

2015 2016 2017 

N % N % N % 

Cultura 0 0,0 8 27,6 5 14,3 

Clínico 15 35,7 4 13,8 4 11,4 

Clínico-epidemiológico 0 0,0 1 3,5 5 14,3 

Bacterioscopia 8 19 6 20,7 8 22,9 

Quimiocitológico 14 33,3 7 24,1 9 25,7 

PCR 0 0,0 0 0,0 1 2,9 

90,6%

77,4%

69,8%
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56,6%
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Outros 5 11,9 3 10,3 2 5,7 

Ignorado 0 0,0 0 0,0 1 2,9 
TOTAL 42 100,0 29 100,0 35 100,0 
Fonte: Núcleo de epidemiologia do Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 

 

Em relação a etiologia, a bacteriana (Adição das frequências de 

Meningococemia, Meningite meningocócica, Meningite tuberculosa, Meningite por 

Pneumococo, Meningite por outras bactérias, Meningite bacteriana não especificada) 

apresentou maior frequência em todos os anos, representando 78,56% dos casos em 

2015, 75,86% em 2016 e 82,86% em 2017. (Tabela 5).    

 
Gráfico 4.Proporção de casos de meningite confirmados por critério 

laboratorial nos anos de 2015 a 2017 notificados no CEMETRON, Porto 

Velho/Rondônia. 

 
Fonte: Núcleo de epidemiologia do Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 
*Entende-se por critérios laboratoriais: Cultura, CIE, PCR e Látex. 

 
 
 

Tabela 5. Frequência dos casos confirmados de meningite segundo a etiologia notificados no 

CEMETRONnos anos de 2015 a 2017, Porto Velho/Rondônia. 

 
ETIOLOGIA 

2015 2016 2017 

N % N % N % 

Meningococemia 0 0,0 1 3,5 0 0 

Meningite meningocócica 0 0,0 1 3,5 2 5,7 

Meningite tuberculosa 1 2,4 2 6,90 1 2,9 

Meningite Asséptica 2 4,8 0 0,0 0 0,0 

Meningite por Pneumococo 1 2,4 4 13,8 13 37,1 

Meningite por outras bactérias 22 52,4 11 37,9 0 0,0 

Meningite bacteriana não especificada 9 21,4 3 10,3 13 37,1 
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Meningite de outra etiologia 7 16,7 7 24,1 6 17,1 
TOTAL 42 100,0 29 100,0 35 100,0 
Fonte: Núcleo de epidemiologia do Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 

 

Dos agentes de origem bacteriana, em 2015 94% das bactérias não foram 

classificadas. Em 2016, 9,1% dos casos de meningite bacteriana foram por Neisseria 

meningitidis, 9,1% por Mycobacterium tuberculosis e 18,2% por Streptococcus 

pneumoniae. Já em 2017, 44,8% dos casos foram por Streptococcus pneumoniae. 

Logo, percebe-se uma alta incidência de agentes etiológicos não identificados em 

todos os anos (Gráfico 5). Com relação às outras etiologias, a meningite criptocócica 

representou 11,9% dos casos em 2015, 20,7% em 2016 e 11,4% em 2017 (Gráfico 

6).  

O desfecho final dos pacientes foi predominantemente a alta hospitalar (Gráfico 

7), sendo observado em 64,3%, 89,7% e 80% dos casos nos anos de 2015, 2016 e 

2017, respectivamente. No ano de 2015, 26,2% dos casos confirmados evoluíram a 

óbito por meningite, representando uma alta taxa de letalidade, que apresentou 

descenso no ano de 2016 (3,4%) e voltou a subir em 2017 (11,4%).  

Ao relacionar a letalidade com etiologia, percebe-se que em 2015 a meningite 

bacteriana foi mais letal (30,3) que os casos totais. Ademais, em 2016, a letalidade 

por Cryptococcus sp. foi 483% superior aos casos em geral (16,6%), mantendo-se 

superior no ano de 2017 (Gráfico 8). 
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Gráfico 5. Proporção dos casos de meningite bacteriana segundo o agente etiológico nos 

anos de 2015 a 2017 notificados no CEMETRON, Porto Velho/Rondônia. 

 
Fonte: Núcleo de epidemiologia do Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 
 
Gráfico6. Frequência dos casos confirmados de meningite por outras etiologias não bacterianas 

notificados no CEMETRONnos anos de 2015 a 2017, Porto Velho/Rondônia. 

Fonte: Núcleo de epidemiologia do Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 
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Gráfico7. Desfecho final dos casos confirmados de meningite notificados no 

CEMETRONnos anos de 2015 a 2017, Porto Velho/Rondônia. 

 
Fonte: Núcleo de epidemiologia do Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 

 

 

 
Gráfico 8. Coeficiente de letalidade dos casos de meningite segundo o agente 

etiológico notificados no CEMETRONnos anos de 2015 a 2017, Porto 

Velho/Rondônia. 

 
Fonte: Núcleo de epidemiologia do Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 
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DISCUSSÃO 

 

Este estudo, até o presente momento, descreveu os casos confirmados de 

meningite notificados no Centro de Medicina Tropical de Rondônia dos anos de 2015 

a 2017. Os principais achados foram: predominância do sexo masculino, na faixa 

etária dos 20 a 39 anos, de raça parda, residente do município de Porto Velho, 

previamente hígido, com apresentação clínica de cefaleia, febre, vômito e rigidez de 

nuca, meningite de etiologia bacteriana diagnosticada através da clínica e 

quimiocitologia do líquorcom desfecho final de alta hospitalar. 

O sexo masculino predominou em todos os anos, com incidência relativa de 

62,1% a 64,3%. Estes dados corroboram com outros estudos, onde a meningite no 

sexo masculino foi mais incidente (DE LIMA FONTES et al.,2019; DIAS, 2017; DAZZI, 

ZATTI, BALDISSERA, 2014; MONTEIRO, 2014; LABIAK et al, 2007).  

A raça parda obteve frequência superior a 60% nesse levantamento, 

corroborando ao que foi encontrado por Gonçalves et al (2018), que descreveu a raça 

parda como predominante na região Norte com valores superiores a 70%, além disso, 

resultado similar foi encontrado no estudo de Lima Fontes et al (2019), realizado no 

Piauí, no qual a raça parda foi maior que 90% dos casos,  

A maioria dos casos concentraram-se na faixa de 20 a 39 anos, semelhante a 

outros estudos realizados no Brasil (MONTEIRO et al, 2014; CARDOSO, SANTOS, 

MARIANO, 2019), contudo, a literatura também descreve uma predominância na faixa 

dos 0 aos 19 anos (DIAS, 2017; LABIAK, 2007). O perfil de atendimento do 

CEMETRON justificaria essa divergência, pois é um centro com baixo número de 

atendimento aos menores de 19 anos por haver um centro de referência em pediatria 

no município de Porto Velho.  

No que diz respeito às doenças pré-existentes, em todos os anos, a ausência 

de comorbidades foi mais frequente, como no estudo de Labiak e colaboradores 

(2007). Contudo, a associação das meningites com infecção pelo HIV foi verificada 

em 19,8% dos casos, valor próximo ao encontrado em Santa Catarina por Monteiro e 

colaboradores (2014), com 17,1%. Este fator justificaria a incidência de meningite 

criptocócica, tendo em vista que pacientes com imunocomprometimento estão mais 

susceptíveis a este patógeno (FIORILLO et al, 1990; PAPPALARDO, MELHEM, 2003; 
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MASCARENHAS-BATISTA, MASCARENHAS, SACREMENTO, 2013). Outrossim, a 

mastoidite aguda é a complicação mais comum da otite média crônica. Além disso, 

pode evoluir com complicação intracraniana como a meningite, seja por invasão direta 

ou mesmo por disseminação hematogênica. Desse modo, há uma relação pré-

estabelecida entre mastoidite e meningite e nessa casuística em média 6,4% dos 

pacientes com doenças prévias tinham mastoidite (MOREIRA, NASCIMENTO, 2013; 

FERREIRA, TINOCO, FERNANDES, 2018). 

Em termos de apresentação clínica, os sintomas predominantes relatados 

foram cefaleia, febre, vômitos e rigidez de nuca, sendo esses os sintomas clássicos 

das meningites, como enfatizam outros autores (MONTEIRO et al., 2014).  

Como método diagnóstico, a clínica e quimiocitológico do líquor foram os mais 

utlizados, assim como visto em outras casuísticas (GUIMARÃES, 2014; MORAES, 

2015; GONÇALVES, 2018; GOMES et al, 2019). Nesse estudo, o isolamento viral não 

foi utilizado, o que explica o maior número de casos de meningite bacteriana sobre 

virais, similar ao encontrado por Guimarães e colaboradores (2014) na Paraíba e 

contradizendo ao perfil etiológico brasileiro de predominância viral (GONÇALVES, 

2018). A identificação etiológica da meningite bacteriana permite a introdução de 

terapia adequada e quimioprofilaxia para Neisseria meningitidis e H. influenzae B, 

logo, a falta de diagnóstico etiológico pode interferir nessas condutas. Não obstante, 

uma baixa proporção de diagnósticos por critérios laboratoriais como cultura, PCR, 

látex e CIE não só avaliam a eficiência do sistema de vigilância como também indicam 

a necessidade de melhorias nas técnicas de identificação do agente etiológico 

(SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2008). A utilização pouco frequente 

destas técnicas demonstram um serviço ainda incipiente para o diagnóstico de 

meningite. 

As meningites bacterianas foram responsáveis por mais metade dos casos no 

presente estudo (75,9% a 82,9% contrário aos dados nacional em que há 

predominância da meningite viral (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Dos anos de 2015 

a 2017, nenhum caso de meningite por Haemophilus influenzae (Hi) foi registrado. 

Desde a introdução da vacina contra o Hi tipo b em 1999, houve redução  superior a 

90% no coeficiente de casos de meningite por este agente, ademais, 61% dos casos, 

quando  ocorrem, são em crianças menores de 5 anos de idade, população não 

inclusa no estudo, justificando a ausência de registros  de meningite por Hi (PORTELA 
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et al, 2019).  

Dos pacientes diagnosticados com meningite de 2015 a 2017 mais de 75% 

evoluíram com alta, ratificado pelos dados obtidos na literatura em que 80% 

(GONÇALVES, 2018), 85,3% (FERREIRA et al, 2015), 94,09% (GOMES, 2019) e 80% 

(DAZZI, 2014) dos pacientes evoluíram com cura. O ano de 2016 apresentou a maior 

proporção de diagnósticos laboratoriais e menor letalidade, quando comparado a 2015 

e 2017, sugerindo que a melhor assistência contribuiu para um menor número óbitos.    

 Portanto, o diagnóstico de meningite no Brasil ainda é um desafio, devido ao 

alto custo relacionado à aquisição, manutenção, obtenção de insumos dos métodos 

diagnósticos laboratoriais (COSTA, 2008), diversidade de apresentação clínica e 

amplo espectro de agentes etiológicos. Desarte, diante da importância desse agravo 

para saúde publica, faz-se necessário maior investimento em instrumentos 

diagnósticos, bem como a capacitação profissionais por meio da educação continuada 

e permanente, visando reduzir os números de dados inconsistentes e gerar um banco 

de dados mais fidedigno, que represente a real situação da meningite no estado de 

Rondônia e no Brasil, a fim de proporcionar melhor assistência à população.  

 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 A confecção do projeto tem permitido à aluna aprimorar seus conhecimentos 

nas seguintes áreas: relação médico-paciente, elaboração de projetos científicos e 

comunicações para congressos, atenção à saúde, infectologia, saúde coletiva, 

vigilância em saúde, manuseio do DATASUS, bem como, a leitura de produções 

estrangeiras, manejo de banco de dados, bioestatísticas e epidemiologias, assuntos 

importantes para compreensão da literatura científica e consolidação dos assuntos 

vistos em sala de aula. 

Ademais, a publicação do presente artigo acrescentará na comunidade 

cientifica local, fomentando discussões e buscando alternativas para solucionar a 

problemática exposta. 

Etapas a desenvolver 

O presente trabalho consiste em 4 etapas: (1) Submissão ao Comitê de Ética 

em Pesquisa, (2) Coleta de dados clínico-epidemiológicos, (3) Análise estatística, (4) 

Relatório Final. No atual momento, o projeto está na segunda etapa, após coletar 
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todos os dados do período dar-se-á a análise estatística e elaboração do relatório 

final. 

Dificuldades gerais encontradas no período 

 Inconsistência de dados, por falta de compatibilidade no preenchimento dos 

campos. (Ex. confirmação etiológica sem ter realizado o exame necessário 

para confirmar); 

 Preenchimento não adequado dos campos dos formulários, não realização de 

investigação laboratorial adequada, dificultando a elucidação do perfil 

etiológico verdadeiro; 

 Confiabilidade dos dados comprometida por se tratar de uma fonte secundária, 

porém reflete a realidade da vigilância epidemiológica.  
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ESTUDO CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DOS NOVOS CASOS DOS VÍRUS DA 
HEPATITE B E DA HEPATITE DELTA NA REGIÃO AMAZÔNICA 20 ANOS APÓS 

A IMPLEMENTAÇÃO DA VACINA PARA HEPATITE B NO BRASIL 
 

Orientador:Mariana Pinheiro Alves Vasconcelos 
Bolsista: Júlia Teixeira Ton 

 

RESUMO 

Introdução: O vírus da hepatite B (HBV) e o vírus da hepatite Delta (HDV) são graves 

problemas de saúde em todo o mundo. Rondônia encontra-se em uma região 

endêmica para os dois vírus. Metodologia: Estudo retrospectivo, observacional e 

descritivo de uma coorte de portadores do HBV e do HDV matriculados entre 2017 e 

2018, no Centro de Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia – CEPEM. Realizado 

por meio de análise dos prontuários. Objetivos:Descrever características clínicas e 

epidemiológicas dos pacientes diagnosticados com HBV e HDV, do ambulatório do 

CEPEM. Resultados: Foram incluídos 302 pacientes monoinfectados com HBV e 22 

coinfectados com HBV/HDV, a prevalência de coinfectados entre os HBsAg positivos 

foi de 6,8%. Essa população foi predominantemente do sexo masculino (56,8%), com 

idade jovem. O fator de risco mais prevalente foi o contato intrafamiliar. Os pacientes 

coinfectados se mostraram os mais graves, através dos sinais, sintomas e exames. 
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Discussão: Nosso estudo reitera Rondônia como uma região endêmica para o HBV 

e HDV, sendo em uma população economicamente ativa, principalmente do sexo 

masculino. Tivemos alta prevalência de paciente HBV com algum familiar também 

infectado com o vírus.  Os pacientes coinfectados se demonstraram mais graves em 

todos os aspectos avaliados. Conclusão: Tivemos uma baixa incidência de casos em 

menores de 20 anos, pacientes nascidos após a implementação da vacina, embora 

nossa faixa etária tenha sido principalmente em adultos jovens. Além de reforçar que 

a hepatite Delta seja a mais grave, e de mais rápida evolução.    

Palavras-chave: Hepatite B. Hepatite Delta. Epidemiologia.   

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Histórico 

As hepatites virais são doenças infecciosas, com múltiplas causas que foram 

descritas no século V antes de Cristo. Hipócrates ao descrever epidemia ictérica, foi 

possivelmente, referindo-se a pessoas infectadas com o vírus da hepatite B (HBV) e 

a outros agentes capazes de infectar o fígado. Epidemias de icterícia foram descritas 

ao longo da história, e particularmente comuns durante várias guerras nos séculos 

XIX e XX (MAHONEY, F. J., 1999). São doenças causadas por diferentes agentes 

etiológicos, de distribuição universal, que têm em comum o hepatotropismo. Possuem 

semelhanças do ponto de vista clínico-laboratorial, mas apresentam importantes 

diferenças epidemiológicas e quanto à sua evolução (FERREIRA, C. T.; SILVEIRA, T. 

R. D., 2004).  

 

1.2 Aspectos virológicos do HBV e do HDV 

O HBV pertence à família Hepadnaviridae, possui genoma de uma molécula de 

DNA de fita parcialmente dupla (PRINGLE, C. R., 1998).  Possuem um envoltório 

lipídico externo que contém o HBsAg e uma região nuclear densa (core). Esse núcleo 

central tem uma proteína interna (HBcAg) que induz a formação de anti-HBc pelos 

indivíduos infectados. Na zona central da partícula de Dane, encontra-se, ainda, o 

DNA-HBV. Esse DNA, que forma a matriz genética do vírus, tem uma dupla cadeia 

disposta circularmente com 3.200 nucleotídeos. No genoma, ainda se localizam 

enzimas como a DNA-polimerase e a fosfoquinase. Na parte central do vírus, também 

está presente o HBeAg, que se associa à replicação e à infectividade viral e induz a 
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formação de anti-HBe, normalmente relacionado com a parada da replicação viral 

(GOMES, S. A. et al., 2015). 

O HDV foi descoberto em 1977 por Rizzeto et al. em áreas endêmicas para 

hepatite B, em Turim, Itália. Foi descrito como um vírus RNA defectivo, pois seu 

genoma é incapaz de completar o ciclo biológico, sendo assim, dependente do HBV 

(RIZZETTO, M. et al., 1977). Seu genoma consiste em uma única fita de RNA circular, 

com aproximadamente 1.700 nucleotídeos, que representa o menor genoma viral 

conhecido no reino animal (FARCI, P., 2003), compartilhando características comuns 

apenas com alguns vírus de vegetais (SUREAU, C.; NEGRO, F., 2016). O HDV é uma 

partícula esférica, com diâmetro médio de 36-43 nm (HE, L. F. et al., 1989) contendo 

em seu interior um RNA e uma única proteína estrutural, HDAg, que são encapsulados 

pelo HBsAg. Tal antígeno é a única parte fornecida pelo HBV, sendo essencial para 

montagem e replicação do HDV (FARCI, P., 2003). O HDV apresenta também efeito 

inibitório sobre a síntese dos antígenos virais do HBV durante a superinfecção, 

particularmente sobre o HBsAg e o HBeAg (RIZZETTO, M. et al., 1977). 

 

1.3 Epidemiologia 

A Hepatite B representa um grande problema de saúde pública global, especula-

se que existam de 290 a 350 milhões de portadores crônicos do HBV mundialmente 

(WANG, L.; CHEN, P.; ZHENG, C., 2018)(ZHOU, Y. H., 2018), e que de 500.000 a 1.2 

milhões de pessoas vão a óbito anualmente em decorrência de complicações 

ocasionadas por esse vírus, sendo a décima causa de morte em todo o mundo (BLUM, 

H. E., 2016).  

Considerando a epidemiologia dos portadores do HBV em diferentes zonas 

geográficas, a endemicidade do HBsAg é classificada como baixa (<2%), 

intermediária baixa (2 a 4%), intermediária-alta (4–7%) e alta (≥8%) (LOCARNINI, S. 

et al., 2015).  

Na América Latina, estima-se que ocorram 400.000 novos casos de hepatite B 

a cada ano (ALVARADO-MORA, M. V. et al., 2011). O Brasil possui regiões 

endêmicas para a infecção pelo HBV, como áreas da região Norte e algumas 

microrregiões do Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso. Na Amazônia, considera-se 

que de 5% a 15% da população são portadores crônicos do vírus, representando uma 

das maiores incidências do mundo (VIEIRA, G. D. D. et al., 2015). Especificamente, 
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uma alta endemicidade é observada em Rondônia, que através do Boletim 

Epidemiológico das Hepatites Virais do Ministério da Saúde (2018), apresentou uma 

taxa de detecção do HBV de 26,6 casos por 100 mil habitantes, sendo quatro vezes 

maior que a média nacional (BRASIL, 2018). Essas regiões consideradas altamente 

endêmicas para HBV, também possuem elevada endemicidade para o HDV, onde 

representam importantes problemas de saúde pública com casos graves de hepatite 

aguda e crônica por HDV (CRISPIM, M. A. et al., 2014). 

O estado de portador crônico do HBV (HBsAg positivo) constitui o principal fator 

epidemiológico para a propagação do HDV (FONSECA, J. C. F. D., 2002). Até 

recentemente estimava-se a população com HDV entre 15-20 milhões de indivíduos 

(HUGHES, S. A.; WEDEMEYER, H.; HARRISON, P. M., 2011), uma metanálise de 

2018 estima que existem aproximadamente 60 a 70 milhões de indivíduos infectados 

com HDV em todo o mundo, tendo uma prevalência na população geral de 0,98% e 

na população HBsAg positiva de 14,57%. Na população geral, a soroprevalência do 

HDV varia amplamente entre os países, de 0% a 8,03% na França e na Mongólia, 

respectivamente, sendo a prevalência no sexo masculino de 12,11%, e no sexo 

feminino de 9,93%. A China tem a maior carga, representando 8,68% da carga total 

de doenças, o que se deve principalmente à grande base populacional (CHEN, H.-Y. 

et al., 2018). No entanto, a estimativa global e as informações geográficas são 

incompletas, pois muitos países não relatam a prevalência do HDV (WHO, 2018b). 

Desde 2000, através do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da 

Saúde, a vacina contra hepatite B é obrigatória no Brasil para todos os recém-nascidos 

e indivíduos com idade até 49 anos, para garantir a proteção imunológica por pelo 

menos 20 anos. No entanto, apesar da vacinação obrigatória, existem várias barreiras 

para alcançar a vacinação de toda a população alvo, incluindo medos de reações 

adversas, ausência de informações sobre a transmissão do vírus e risco de infecção, 

e dificuldade de acesso à imunização (VIEIRA, G. D. D. et al., 2015). 

 

1.4 Transmissão 

O HBV circula primariamente no sangue e replica-se nos hepatócitos, o vírus 

sobrevive até uma semana fora do corpo humano. No plasma, a vida média do HBV 

varia de um dia a três dias, enquanto nos hepatócitos a vida média varia de 10 a 100 

dias (FONSECA, J. C. F. D., 2007).  
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O vírus é transmitido de forma muito eficiente com o sangue ou outros fluidos 

corporais da pessoa infectada, e sabe-se que uma só partícula viral é capaz de infectar 

o ser humano. Rotas comuns de transmissão incluem infecção perinatal, precoce e 

inaparente da infância, tatuagem, contato sexual, transfusões de sangue, uso de 

drogas injetáveis e exposição ocupacional de profissionais de saúde (LOCARNINI, S. 

et al., 2015).    

Em áreas altamente endêmicas, como no caso da Amazônia ocidental, o vírus 

hepatite B é mais comumente transmitido de mãe para filho no nascimento 

(transmissão perinatal), ou por transmissão horizontal (exposição a sangue infectado), 

especialmente de uma criança infectada a uma criança não infectada durante os 

primeiros cinco anos de vida. Nesses casos desenvolvimento de infecção crônica é 

muito comum (WHO, 2018a). 

As vias de transmissão do HDV são as mesmas que para o HBV: por via 

percutânea ou sexual através do contato com sangue infectado ou hemoderivados 

(WHO, 2018b), ocorrendo principalmente por via parenteral. A principal rota de 

transmissão, no entanto, pode variar entre zonas de baixa e alta prevalência 

(ALFAIATE, D.; DENY, P.; DURANTEL, D., 2015). A transmissão vertical é possível, 

mas é rara (WHO, 2018b). A disseminação intrafamiliar ocorre e parece ser comum 

em regiões de alta prevalência (HUGHES, S. A.; WEDEMEYER, H.; HARRISON, P. 

M., 2011).  

O HDV só pode ser transmitido na existência de infecção concomitante por HBV 

como um dos dois padrões, infecção simultânea por HBV/HDV denominada 

coinfecção, ou infecção por HDV em um indivíduo já cronicamente infectado por HBV, 

uma superinfecção (NOUREDDIN, M.; GISH, R., 2014). O resultado clínico da hepatite 

D difere de acordo com o tipo de infecção. A coinfecção geralmente é autolimitada, 

com 20% dos casos evoluindo para cirrose, contudo, podendo levar a hepatite 

fulminante mais grave em comparação à superinfecção. Na evolução crônica, 

enquanto a coinfecção HBV/HDV evolui em apenas 2% dos casos para cronicidade, 

a superinfecção por HDV resulta em infecção crônica em pelo menos 90% dos casos. 

Desde os primeiros estudos, o HDV acabou se revelando ser um vírus altamente 

patogênico, causando a forma menos comum, mas mais grave, de hepatite viral 

crônica em todas as idades, levando ao desenvolvimento de cirrose em 
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aproximadamente 70% a 80% dos casos dentro de 10 anos a partir do início da 

hepatite aguda (FARCI, P.; ANNA NIRO, G., 2018). 

 

1.5 Diagnóstico 

O diagnóstico primário de infecção pelo HBV é feito através de testes sorológicos 

para antígenos virais e anticorpos, esses testes são tipicamente usados para triagem 

diagnóstica e podem ser realizados em soro ou plasma (KRAJDEN, M.; MCNABB, G.; 

PETRIC, M., 2005). 

A detecção do HBsAg é usada para o diagnóstico de infecção pelo HBV aguda 

e crônica e indica o potencial infeccioso. Em pacientes que se recuperam de forma 

espontânea da infecção pelo HBV, o HBsAg geralmente se torna indetectável após 

seis meses. Se o HBsAg persistir por mais de seis meses o indivíduo infectado é 

considerado um portador crônico (PONDE, R. A., 2013). 

Durante a fase aguda da infecção, após a detecção do HBsAg, outros 

marcadores virais podem ser facilmente detectáveis. O HBeAg aparece logo após o 

surgimento do HBsAg e desaparece dentro de algumas semanas à medida que a 

hepatite aguda se resolve. Sua presença está relacionada com a presença de 

replicação viral no fígado, enquanto seu desaparecimento associa-se à detecção anti-

HBe, visto como um sinal de ausência de replicação viral e resolução espontânea de 

infecção aguda. Os anticorpos anti-HBc IgM são detectáveis no início da doença 

clínica e, à medida que a infecção evolui, os níveis de anti-HBc IgM diminuem 

gradualmente, tornando-se indetectáveis em seis meses e predomina a classe IgG, 

permanecendo por um longo período em níveis detectáveis. A presença de anti-HBc 

IgM indica replicação recente ou contínua do HBV, enquanto a presença de anti-HBc 

IgG se correlaciona com infecção passada (PONDE, R. A., 2013).  

O desenvolvimento de anticorpos anti-HDV é universal em indivíduos infectados 

com HDV; portanto, todo paciente que é HBsAg positivo deve ser testado para anti-

HDV IgG, que persistem mesmo após o paciente ter eliminado a infecção por HDV 

(HUGHES, S. A.; WEDEMEYER, H.; HARRISON, P. M., 2011). A detecção de 

anticorpos contra o HDV em pacientes HBsAg positivos é geralmente o passo inicial 

no diagnóstico de HDV. Recentemente, tem havido uma ênfase no teste para Carga 

viral de RNA-HDV, (WHO, 2018b) sendo ela fundamental para o diagnostico de 
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doença ativa/atual. Pois o anti-HDV é uma forma de rastreio, não sendo possível a 

diferenciação entre infecção atual ou contato prévio. 

A hepatite Delta crônica pode ser diagnosticada pela identificação HDAg em 

biópsia hepática por imuno-histoquímica (JARDI, R. et al., 1994), porém por se tratar 

de um método invasivo, não é utilizado para esse fim na rotina, sendo recomendado 

o RNA-HDV. 

 

1.6 Métodos não invasivos para avaliação do grau de fibrose hepática 

A biópsia hepática há muito é considerada o padrão-ouro para a avaliação da 

fibrose hepática, mas hoje em dia foi quase totalmente substituída por métodos não 

invasivos que medem a rigidez hepática, como a elastografia transitória ou 

marcadores bioquímicos e sistemas de pontuação, como por exemplo o escore 

Aspartato aminotransferase to platelet ratio index (APRI) e o escore Fibrosis index 

based on the four factores (FIB-4). A principal vantagem dos escores bioquímicos não 

invasivos na avaliação da fibrose hepática é que eles geralmente estão disponíveis a 

baixo custo e são de fácil aplicação. (PAPADOPOULOS, N. et al., 2019). 

Atualmente, existem várias categorias de índices não invasivos. Os índices 

indiretos de laboratório são calculados a partir de dados laboratoriais de rotina, o 

escore APRI inclui o índice de proporção aspartato aminotransferase (AST) para 

plaquetas, usando a fórmula ((AST (U/L)/(LSN de AST))/plaquetas (109/L)) x 100. (LI, 

Y.; CHEN, Y.; ZHAO, Y., 2014). 

O escore FIB-4 é calculado usando a fórmula: FIB-4 = Idade (anos) x AST 

(U/L)/plaquetas (109/L) x (ALT (U/L))1/2. A base teórica para esse índice foi descrita 

anteriormente e segue a seguinte lógica: (1) a idade é considerada relevante para a 

duração da doença e está associada a fibrose mais grave; (2) elevações na AST acima 

da ALT têm sido relacionadas ao atraso na depuração da AST em relação à ALT e à 

lesão mitocondrial associada à fibrose mais avançada; (3) a trombocitopenia tem sido 

associada à progressão da fibrose e à piora da hipertensão portal, que não apenas 

destrói as plaquetas pelo sequestro no baço aumentado, mas também diminui a 

produção de trombopoietina pelos hepatócitos. Com base nesses fundamentos, o 

índice FIB-4 foi aplicado pela primeira vez para avaliar a fibrose hepática no contexto 

da infecção pelo HIV e pelo HCV (LI, Y.; CHEN, Y.; ZHAO, Y., 2014,  WAI, C. T. et al., 

2003). 
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Tendo em vista o baixo custo e a simplicidade o Ministério da Saúde do Brasil 

incorporou recentemente os escores APRI e FIB-4 como alternativas a mensuração 

da fibrose hepática avançada nos pacientes com monoinfecção pelo HCV (CONITEC, 

2015).  

 

1.7 Programas de Vacinação 

A primeira vacina para hepatite B, derivada do plasma de doadores contendo o 

HBV, foi aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) in 1981. Posteriormente, 

em 1986 foi aprovada a vacina produzida por técnicas de biologia molecular, onde o 

antígeno de superfície do HBV (HBsAg) é obtido através da técnica do DNA 

recombinante, o que permitiu sua fabricação em larga escala. Nos EUA são 

licenciadas a Recombivax® e a Engerix B® e no Brasil a vacina recombinante contra 

hepatite B do Instituto Butantan (VrHB-IB). A vacina para hepatite B foi a primeira 

vacina a reduzir a incidência de câncer  (MAUSS, S. et al., 2014). 

No Brasil, a abrangência da vacinação contra o vírus da hepatite B foi gradativa, 

com relação à região do país e à população, através do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI). Em 1989, devido à alta prevalência de hepatite B e Delta foi 

introduzido como campanhas nos municípios de Purus, Boca do Acre e Lábrea, 

pertencentes à Amazônia Ocidental. Em 1991 entra no calendário vacinal do estado 

do Amazonas. No ano seguinte foi ainda introduzida no calendário básico da 

Amazônia Legal, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Distrito Federal para 

menores de cinco anos. Finalmente, em 1998, foi ampliada para todo o país a 

vacinação no calendário básico para menores de um ano. O Ministério da Saúde do 

Brasil criou em cinco de fevereiro de 2002, o Programa Nacional para a Prevenção e 

o Controle das Hepatites Virais (BRASIL, 2002). Algumas ampliações foram 

realizadas com relação à faixa etária, sendo a última em 2013, abrangendo até os 49 

anos. Mesmo fora da faixa etária, mantem-se priorizados os grupos de alto risco de 

exposição ou de alta suscetibilidade (BRASIL, 2013).  

O Brasil foi o segundo país do mundo a empregar a vacinação em massa contra 

o HBV em áreas endêmicas, como parte de um programa do Ministério da Saúde. Em 

maio de 2003, 151(79%) dos 192 países membros da OMS tinham a vacina contra o 

HBV integrada ao programa nacional de imunização (FONSECA, J. C., 2010). 
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O Instituto Butantan em São Paulo desenvolveu através da tecnologia de DNA 

recombinante uma vacina contra hepatite B (VrHB-IB). Contém partículas de HBsAg 

altamente purificadas. A VrHB-IB foi licenciada para uso no Brasil em 1998, e desde 

2003 vem sendo amplamente utilizada pelo Programa Nacional de Imunização (LUNA, 

E. J. D. A. et al., 2009). 

A vacina recombinante contra o HBV é altamente imunogênica e protetora. 

Considera-se uma resposta protetora quando a vacina induz formação de anti-HBs 

em níveis superiores a 10 mUI/ml em ensaio imuno-enzimático. A resposta a vacinal 

após as 3 doses (0, 1 e 6 meses) é determinada pelo desenvolvimento do anti-HBs, 

que são detectáveis em quase 100% das crianças e em aproximadamente 95% dos 

adultos após um mês de completado o esquema completo com as três doses 

(ROMANO, L. et al., 2011). A eficácia da VrHB-IB quando administrada em recém-

nascidos chega a 97,5% com títulos superiores a 100mUI/ml e em adultos saudáveis 

a soroconversão foi observada em 95,3% dos vacinados, eficácia semelhante à vacina 

de referência (LUNA, E. J. D. A. et al., 2009). Uma baixa resposta é encontrada em 

idosos, imunocomprometidos, (incluindo transplantados, pacientes em hemodiálises 

e infectados com o HIV) e obesos. Em não respondedores um novo ciclo poderá ser 

feito, acrescentando mais uma dose (0, 1, 2 e 6 meses). Estando indicado a 

monitorização da resposta vacinal nos imunocomprometidos e nos profissionais de 

saúde (LUNA, E. J. D. A. et al., 2009,  MAUSS, S. et al., 2014). 

Inúmeros estudos estão sendo feitos para investigação do tempo de eficácia da 

vacina para hepatite B. Estes estudos apontam para uma diminuição gradativa da 

concentração de anticorpos com o passar dos anos (ROMANO, L. et al., 2011). Após 

10 - 20 anos, estima-se que um terço a dois terços dos vacinados não terão o anti-

HBs positivo e uma minoria manterá os títulos superiores a 100 mUI/ml (valor confiável 

para imunidade) (MAUSS, S. et al., 2014). 

Um estudo de coorte multicêntrico italiano com crianças que receberam a vacina 

para hepatite B mostrou que 36% das crianças não mantiveram níveis de anticorpos 

considerados protetores após 10 anos de vacinação (ZANETTI, A. R. et al., 2005). 

 

1.7.1 Impacto da vacina no Brasil e no mundo 

Um estudo de coorte transversal foi realizado no município de Porto Velho, 

Rondônia, para determinar a soroprevalência da hepatite B e C. Foram incluídos 431 
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participantes, entre eles, 44,5% eram anti-HBc total positivos, 6,5% eram HBsAg 

positivos e 53,4%  positivos para anti-HBs. Podendo sugerir que desse 53,4% com 

anti-HBs, essa imunidade foi adquirida através da vacinação em apenas 8,9%. Uma 

prevalência de 6,5% de portadores crônicos do HBV aponta para alta endemicidade 

do vírus nesta região (KATSURAGAWA, T. H. et al., 2010). 

Estudo de prevalência para o HDV em zona rural de Lábrea, no estado do 

Amazonas, foi descrito 19 anos após a introdução da vacina para hepatite B nesta 

região. Analisando 787 indivíduos evidenciou uma alta prevalência (13,5%) de anti-

HDV total, entre os portadores crônicos do HBV, a prevalência do HDV foi superior a 

40%. Mostrando um pequeno ou inexistente impacto da vacinação na prevalência do 

HDV nesta região, provavelmente devido a necessidade de uma política de controle 

para HBV mais eficaz (BRAGA, W. S. M. et al., 2012a). 

Kucirka et al., em um estudo de coorte com população de alto risco, usuários de 

drogas endovenosas, mostrou taxas muito baixas de vacinação para HBV, conforme 

os marcadores sorológicos (anti-HBs positivo, anti-HBc e HBsAg negativos), 2,9% em 

1988-1989 e 5,0% em 2005-2006 (KUCIRKA, L. M. et al., 2010). 

Estudo na região da Ásia-Pacífico mostrou uma tendência a diminuição da 

prevalência do HDV, provavelmente devido a vacinação contra o HBV e as 

campanhas de controle dos fatores de risco para a transmissão da hepatite B e D. 

Semelhante ao que acontece em outras regiões, onde a prevalência do HBV é alta, a 

vacinação não é efetiva no controle da infecção pelo HDV em portadores crônicos do 

HBV (ABBAS, Z.; JAFRI, W.; RAZA, S., 2010). 

De uma forma geral a incidência do HDV tem diminuído nos países 

desenvolvidos após o controle satisfatório do HBV com a introdução universal da 

vacinação. Essa mudança não vem sendo significantemente observada nos países 

em desenvolvimento, onde a infecção pelo HBV permanece não controlada e a 

hepatite D ainda é um grande problema de saúde pública (CIANCIO, A.; RIZZETTO, 

M., 2014). 

É de fundamental importância a vacinação de familiares de portadores crônicos 

do HBV ou HBV/HDV que sejam suscetíveis (HEIDRICH, B.; MANNS, M. P.; 

WEDEMEYER, H., 2013). 

A resposta vacinal é determinada pelo desenvolvimento de anticorpos contra o 

HBV (anti-HBs), que após um mês do esquema completo é detectável em 90-95% dos 
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vacinados (MAUSS, S. et al., 2014). Estudos recentes mostram alta eficácia da 

vacinação mesmo com apenas uma dose, apesar de os títulos em poucos anos caírem 

abaixo dos considerados protetores (SU, F. H. et al., 2013). 

Em 1992 a OMS recomendou que todos os países deveriam iniciar a campanha 

universal de vacinação para HBV para crianças e/ou adolescentes, adultos com 

aumento dos riscos comportamentais e profissionais com risco de exposição ao HBV 

(ROMANO, L. et al., 2011,  WHO, 2009), contribuindo de forma significativa na 

redução de crianças suscetíveis. Com maior impacto na redução do número de 

infecção aguda sintomática entre 15 e 24 anos de idade (MELE, A. et al., 2007). 

Apesar do declínio do HDV em muitas regiões do mundo ser principalmente devido a 

vacinação para hepatite B, inúmeros outros fatores também contribuíram, como o 

melhor controle do sangue para transfusões de hemoconcentrados, melhora do pré-

natal, aumento do uso de seringas descartáveis, campanhas de prevenção contra 

AIDS e outras doença sexualmente transmissíveis (MAUSS, S. et al., 2014,  MELE, 

A. et al., 2007,  PASCARELLA, S.; NEGRO, F., 2011). 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Inicial 

Caracterizar os aspectos clínicos e epidemiológicos dos novos casos de Hepatite 

B e Hepatite Delta matriculados no Ambulatório Especializado em Hepatites Virais do 

Estado de Rondônia – CEPEM, em Porto Velho.   

2.2 Objetivos Alcançados 

 Analisar o georreferenciamento da população estudada;  

 Identificar os principais fatores de risco da população em estudo com base nos 

dados epidemiológicos;  

 Avaliar a prevalência de anti-HDV nos pacientes HBsAg positivos no período 

estudado; 

 Identificar a presença de coinfecções com HIV e comorbidades nos pacientes 

analisados;  

 Analisar as características clínica dos pacientes no momento da primeira 

consulta; 

 Determinar o perfil laboratorial dos pacientes monoinfectados com HBV e 

coinfectados com HBV/HDV; 
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 Comparar a gravidade das características clínico-laboratoriais durante a 

primeira consulta entre os pacientes monoinfectados com HBV e coinfectados 

com HBV/HDV; 

 

2.3 Objetivos Restantes 

 Determinar o perfil sorológico e de replicação viral dos pacientes 

monoinfectados com HBV e coinfectados com HBV/HDV; 

 Avaliar e comparar métodos não invasivos, como APRI e FIB-4 entre os 

pacientes monoinfectados com HBV e coinfectados com HBV/HDV.  

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Desenho do estudo 

Estudo retrospectivo, observacional, transversal e descritivo de análise de uma 

coorte de pacientes portadores do HBV e HDV, matriculados no Ambulatório 

Especializado em Hepatites Virais do CEPEM, em Porto Velho, no período de janeiro 

de 2017 a dezembro de 2018. 

 

3.2 Local do Estudo 

O estudo foi conduzido no Ambulatório Especializado em Hepatites Virais, que 

pertence ao CEPEM, na cidade de Porto Velho, Rondônia, Brasil.  

 

3.3 População e período do estudo 

Foram identificados os pacientes matriculados entre janeiro de 2017 e dezembro 

de 2018, portadores do HBV e HDV, no Ambulatório Especializado em Hepatite Virais 

do Estado de Rondônia. 

 

3.4 Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos todos os pacientes acima de cinco anos, com sorologia reativa 

para os marcadores HBsAg e/ou anti-HDV Total, matriculados no Ambulatório 

Especializado em Hepatites Virais do Estado de Rondônia entre janeiro de 2017 a 
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dezembro de 2018, que não se encaixaram nos critérios de exclusão, e aceitaram 

participar voluntariamente do estudo, assinando o Termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) e/ou Termo de assentimento livre e esclarecido (TALE) .   

Foram excluídos os pacientes que não tinham diagnóstico confirmado pela 

sorologia realizada no Laboratório Central de Rondônia – LACEN/RO, pacientes com 

o prontuário danificado que impossibilitasse a coleta de dados, menores de cinco 

anos, pacientes pertencentes à população indígena e os que se recusaram a assinar 

o TCLE e/ou TALE, de acordo com a Resolução CNS 466/2012.  

3.6 Coleta de dados 

Os dados foram obtidos através da revisão de prontuários, e tiveram como base 

uma ficha de informações previamente estabelecida. 

3.6.1 Variáveis a serem analisadas na coleta de dados 

 Variáveis epidemiológicas 

Idade, sexo, naturalidade, etnia de acordo com o estabelecido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), procedência, orientação sexual, número 

de parceiros sexuais, história familiar de hepatopatia. 

 Fatores de Risco 

Transfusão sanguínea, uso de drogas endovenosas, diálise, etilismo e tatuagem. 

 Comorbidades 

Hepatopatia, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. 

 Coinfecções 

Malária, esquitossomose, vírus da Imunodeficiência adquirida, vírus da Hepatite 

C e vírus da Hepatite Delta. 

 Variáveis clínicas 

Icterícia, perda de peso, circulação colateral, ascite, aranhas vasculares 

(spiders), acolia fecal, hepatomegalia e esplenomegalia. 

 Biologia Molecular  

Carga Viral do HBV-DNA. 

 Marcadores Sorológicos para HBV/HDV 

HBsAg, anti-HBs, anti-HBc Total, anti-HBc IgM, anti-HBc IgG, HBeAg, anti-HBe 

e anti-HDV. 

 Análises Laboratoriais  
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Plaquetas, transaminases (ALT/AST), colesterol HDL, AFP, bilirrubina total e 

frações, ureia, creatinina, albumina e INR.  

 Avaliação do estadiamento de doença hepática  

Todos os pacientes que realizaram exames laboratoriais na primeira consulta no 

ambulatório de hepatite virais do CEPEM, tiveram seu estadiamento de fibrose 

hepática avaliado através da aplicação dos métodos não invasivos (APRI e FIB-4).  

3.7 Base de dados 

Os dados obtidos foram armazenados em banco de dados do Microsoft Office 

Excel, sem identificação pessoal do paciente, identificando apenas com caracteres 

alfa numérica, e as variáveis dependentes e independentes foram agrupadas, 

a planilha contemplou tópicos previamente estabelecidos. 

3.8 Análises de dados 

Os dados obtidos foram exportados do Microsoft Office Excel para os programas 

IBM SPSS® versão 25.0, Graph Pad PRISMA® Versão 6.0 e Tableau® versão 10.5. 

Para as análises categóricas utilizamos análises de frequência incluindo porcentagem. 

Para as variáveis contínuas foram utilizadas análises descritivas e realizados testes 

estatísticos paramétricos e não paramétricos. Para os parâmetros epidemiológicos 

laboratoriais e clínicos, ou seja, multivariáveis, utilizamos a ANOVA. Nas variáveis 

binárias, como sexo, utilizamos o teste do Qui-quadrado. Na análise estatística, 

variáveis quantitativas foram comparadas entre dois grupos segundo teste t de 

Student, e considerado como valor estatisticamente significante de p<0,05. Os 

gráficos foram confeccionados utilizando os programas IBM SPSS® versão 25.0 e 

Graph Pad PRISMA® Versão 6.0. Para realização do georrenferenciamento foi 

utilizado o programa Tableau® versão 10.5.  

 

3.9 Considerações éticas 

Os pacientes atendidos no ambulatório de hepatites do CEPEM são informados 

durante a primeira consulta, que podem ter seus dados clínicos e laboratoriais, 

registrados em prontuários individuais e disponibilizados para estudos científicos em 

hepatites virais. Aqueles que concordaram em participar do estudo assinaram 

TCLE/ou TALE, no caso de paciente com idade entra cinco e 18 anos. Esses 

documentos asseguram os direitos e deveres dos participantes. A confidencialidade 
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da identidade dos participantes e dos dados obtidos nos questionários foi garantida 

em todas as fases do estudo. As informações foram arquivadas sem identificação 

nominal e utilizadas exclusivamente para fins de investigação científica.  

A coleta de dados nos prontuários dos pacientes selecionados foi iniciada após 

aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CEPEM/IPEPATRO sob 

de protocolo número CAAE: 10609819.0.0000.0011. Os pacientes em 

acompanhamento regular assinaram TCLE e ou TALE. Por se tratar de um estudo 

apenas de análise de prontuários, foi solicitada dispensa da assinatura do TCLE nas 

situações que sua aplicação não foi possível. 

4 RESULTADOS 

 

Nos anos de 2017 e 2018 foram matriculados 565 pacientes no ambulatório de 

referência em hepatites virais do CEPEM. Destes, 563 (99,6%) de etiologia viral e dois 

(0,4%) pacientes com diagnóstico de hepatite autoimune.  

Do total de 563 pacientes com hepatite de etiologia viral, 312 eram pelo HBV, 

223 pelo HCV, 22 coinfectados com HBV/HDV e seis coinfectados pelo HBV/HCV. 

Foram excluidos 231 pacientes do estudo, sendo 223 pacientes infectados com HCV, 

seis coinfectados HBV/HCV, quatro HBV por pertecerem a etnia indígena (estudo não 

tem aprovação do CONEP)  e seis HBV por não terem confirmação diagnóstica com 

sorologias do LACEN/RO. Dessa forma para esse estudo foram incluidos 324 

pacientes, 302 com HBV e 22 coinfectados com HBV/HDV (figura 1).   

 

Figura 1 - Pacientes matriculados no ambulatório de hepatites virais do CEPEM entre 

janeiro de 2017 e dezembro de 2018 segundo etiologia das hepatites. 

 

 

4.1 Georreferenciamento da população do estudo 

Como previamente descrito, o ambulatório de hepatites virais do Centro de 

Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia é referência para o estado. 
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Os municípios com maior número de pacientes foram Porto Velho (159), Guajará 

Mirim (26), Buritis (22), Candeias do Jamari (12) e Ji-Paraná (12) (figura 2). Dezoito 

pacientes são provenientes de fora do estado de Rondônia, sendo 17 do estado do 

Amazonas, e um paciente procedente do Mato Grosso. 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Georreferenciamento dos pacientes provenientes do estado de Rondônia 

com diagnóstico de infecção pelo HBV e HBV/HDV matriculados no ambulatório de 

hepatites virais do CEPEM. 
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4.2 Variáveis epidemiológicas 

Dos 302 pacientes monoinfectados com HBV, 161 (53,3%) eram do sexo 

masculino e 141 (46,7%) do sexo feminino. Com relação à etnia, 257 (85,1%) eram 

pardos, 24 (7,9%) brancos, 13 (4,3%) negros e dois (0,7%) amarelos, não sendo 

referida etnia em seis (2,0%) casos. A coinfecção HBV/HIV foi identificada em três 

casos (1,0%). Hipertensão arterial e diabetes mellitus foram as comorbidades mais 

prevalentes, com 49 (16,2%) e 24 (7,9%) casos, respectivamente. Em 183 (60,6%) 

pacientes observou-se história de infecção prévia por malária.  

Do total de 324 pacientes com HBV, 22 eram coinfectados com HBV/HDV, 

evidenciando uma prevalência de 6,8% de HDV nos pacientes HBsAg positivos. Com 

relação aos pacientes HBV/HDV, 14 (63,6%) eram do sexo masculino e oito (36,4%) 

do sexo feminino. O grupo étnico foi predominantemente pardo (95,5%). A coinfecção 

com HIV foi identificada em um caso (4,5%). A comorbidade hipertensão arterial foi 
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referida uma única vez, diabetes mellitus não foi referido em nenhum paciente. Em 14 

pacientes (63,6%) foi referido história de infecção prévia por malária (tabela 1).  

 

Tabela  1 - Características epidemiológicas dos pacientes com diagnóstico de 

infecção pelo HBV e HBV/HDV matriculados no ambulatório de hepatites virais do 

CEPEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAS: hipertensão arterial sistêmica; HIV: vírus da imunodeficiência humana; n: 

número de pacientes avaliados. 

Variáveis 

 Etiologia da hepatite 

 
HBV: 302 

n (%) 

HBV/HDV: 22 

n (%) 

Sexo    

Masculino 161 (53,3) 14 (63,6) 

Feminino 141 (46,7) 8 (36,4) 

Total 302 (100) 22 (100) 

Etnia   

Pardo 257 (85,1) 21 (95,5) 

Branco 24 (7,9) 0 (0) 

Negro 13 (4,3) 1 (4,5) 

Amarelo 2 (0,7) 0 (0) 

Não Informado 6 (2) 0 (0) 

Comorbidades   

Antecedente de Malária 183 (60,6) 14 (63,6) 

HAS 49 (16,2) 1 (4,5) 

Diabetes Mellitus 24 (7,9) 0 (0) 

HIV 3 (1) 1 (4,5) 
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Entre os pacientes monoinfectados com HBV a média de idade foi de 46 anos 

(18-77) com desvio padrão de 13,2. Para o sexo masculino a média de idade foi de 

47,6 anos (19-77) com desvio padrão de 12,6 e para o sexo feminino de 45,0 anos 

(18-77) com desvio padrão de 13,7, as idades não tiveram diferença estatisticamente 

significativa entre os sexos (p=0,089). Com relação aos coinfectados com HBV/HDV 

a média de idade foi de 42,8 anos (28-77) com desvio padrão de 11,1. Entre o sexo 

masculino a média de idade foi de 43,7 anos (28-77) com desvio padrão de 12,6 e 

para o sexo feminino a média foi de 41,2 anos (31-57) com desvio padrão de 8,5, sem 

diferença estatisticamente significativa entre os sexos (p=0,628). Não foi encontrada 

diferença estatisticamente significativa entre as idades dos dois grupos (p=0,215). 

Como podemos observar no gráfico de faixa etária por sexo, a população mais 

acometida foi de 30 a 60 anos em ambos os sexos (Figura 3). 

 

Figura 3 - Pirâmide etária segundo idade e sexo dos pacientes com diagnóstico de 

infecção pelo HBV e HBV/HDV matriculados no ambulatório de hepatites virais do 

CEPEM. 

 

 

 

4.2.2 Fatores de risco para exposição aos vírus 

Com relação aos fatores de risco para exposição ao vírus B, 92 (30,5%) 

pacientes relataram contato familiar com portadores do HBV, 39 (12,9%) foram 

previamente submetidos à transfusão sanguínea, 24 (7,9%) tinham tatuagem, 11 
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(3,6%) homens relataram prática sexual entre homens (HSH), nove (3%) relataram 

uso de drogas endovenosas e quatro (1,3%) a realização de hemodiálise prévia.  

Relacionado aos fatores de risco para exposição aos vírus entre o coinfectados 

com HBV/HDV, nove (40,9%) pacientes relataram contato familiar com portadores do 

vírus da hepatite B, sendo observado em dois casos (9,1%) também o contato familiar 

com portadores do HDV. Quatro (18,2%) pacientes tinham tatuagem e dois (9,1%) 

homens relataram prática sexual entre homens. Outros fatores de risco como, 

transfusão sanguínea e uso de drogas endovenosas foram pouco observados, não 

houve relato de diálise entre os pacientes (tabela 2).   

 

Tabela  2 - Fatores de risco para exposição ao HBV e/ou HDV nos pacientes com 

diagnóstico de infecção pelo HBV e HBV/HDV matriculados no ambulatório de 

hepatites virais do CEPEM. 

Fatores de risco 
HBV: 302 

n (%) 

HBV/HDV: 22 

n (%) 

Familiar HBV 93 (30,8) 10 (45,6) 

Transfusão 39 (12,9) 1 (4,5) 

Tatuagem 24 (7,9) 4  (18,2) 

HSH 11 (3,6) 2 (9,1) 

UDEV 9 (3) 1 (4,5) 

Hemodiálise 4 (1,3) 0 (0) 

Familiar HBV/HDV 0 (0) 2 (9,1) 

HBV: vírus da hepatite B; HDV: vírus da hepatite Delta; HSH: homens que fazem sexo 

com homens; UDEV: usuário de droga endovenosa.  

 

4.3 Características clínicas 

No momento da primeira consulta, dos 302 pacientes monoinfectados com HBV, 

16,2% (49/302) apresentavam algum sinal ou sintoma, enquanto dos 22 coinfectados 

HBV/HDV, 59,1% (13/22) apresentavam algum sinal ou sintoma. Quanto aos sinais 

de hipertensão portal, dos monoinfectados HBV, 7,9% (24/302) apresentavam ascite 

e/ou circulação colateral e/ou esplenomegalia. Com relação aos coinfectados 

HBV/HDV, 54,5% (12/22) já apresentavam ascite e/ou circulação colateral e/ou 

esplenomegalia no momento da primeira consulta (tabela 3).  



 

 

 
 

63 

 

Tabela  3 - Sinais e sintomas identificados durante a primeira consulta nos pacientes 

com diagnóstico de infecção pelo HBV e HBV/HDV matriculados no ambulatório de 

hepatites virais do CEPEM. 

Sinais e sintomas HBV HBV/HDV 

Acolia fecal 2 0 

Acolia fecal e ascite 1 0 

Acolia fecal e hepatomegalia 1 0 

Acolia fecal e icterícia 2 1 

Acolia fecal, aranhas vasculares e hepatomegalia 1 0 

Acolia fecal, hepatomegalia e icterícia 1 0 

Aranhas vasculares 1 0 

Aranhas vasculares e esplenomegalia 1 0 

Aranhas vasculares e icterícia 0 1 

Aranhas vasculares, ascite e esplenomegalia 1 0 

Aranhas vasculares, ascite e icterícia 1 0 

Aranhas vasculares, ascite, circulação colateral e 

esplenomegalia 2 0 

Aranhas vasculares, esplenomegalia e hepatomegalia 1 0 

Aranhas vasculares, esplenomegalia, hepatomegalia e 

icterícia 1 0 

Ascite 2 0 

Ascite e esplenomegalia  0 1 

Ascite e icterícia 1 1 

Ascite, circulação colateral, esplenomegalia e icterícia 0 1 

Ascite, esplenomegalia e icterícia 1 0 

Ascite, esplenomegalia, hepatomegalia e icterícia 1 3 

Esplenomegalia 5 3 

Esplenomegalia e hepatomegalia 3 1 

Hepatomegalia 14 0 

Icterícia 5 0 

Icterícia, esplenomegalia e hepatomegalia 1 1 
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Total 49 13 

 

Durante a primeira consulta, através da anamnese e exame físico o sinal mais 

prevalente entre os pacientes monoinfectados com HBV foi hepatomegalia, presente 

em 24 pacientes (7,9%). Nos pacientes com hepatite delta, 10 pacientes já 

apresentavam esplenomegalia na primeira consulta (45,5%), além de ascite, 

identificada em seis pacientes (27,3%) (tabela 4). 

 

Tabela  4 - Sinais de doença hepática identificados durante a primeira consulta nos 

pacientes com diagnóstico de infecção pelo HBV e HBV/HDV matriculados no 

ambulatório de hepatites virais do CEPEM. 

Sinais  
HBV: 302 

n (%) 

HBV/HDV: 22 

n (%) 

Icterícia 13 (4,3) 10 (45,5) 

Circulação colateral 2 (0,7) 1 (4,5) 

Ascite 10 (3,3) 6 (27,3) 

Aranhas vasculares 9 (3,0) 2 (9,1) 

Hepatomegalia 24 (7,9) 5 (22,7) 

Esplenomegalia 17 (5,6) 10 (45,5) 

 

4.4 Características laboratoriais 

Foram avaliadas as análises hematológicas e bioquímicas, entre elas, 

transaminases (ALT e AST), bilirrubina total e frações, ureia, creatinina, albumina, 

INR, colesterol HDL e alfafetoproteína (tabela 5). 

Entre os 302 pacientes monoinfectados com HBV, 6% (18/302) tinham bilirrubina 

total maior que o valor de referência (1,2 mg/dL), sendo que desses, em 44,4% (8/18) 

o valor era maior que duas vezes o valor de referência (> 2,4 mg/dL). Nos 22 

coinfectados com HBV/HDV, 45,5% (10/22) tinham bilirrubina total maior que 1,2 

mg/dL, sendo que em 50% (5/10) o valor era maior que 2,4 mg/dL. 

Dos 302 monoinfectados com HBV, 24,8% (75/302) tinham ALT maior que 35 

U/L, sendo que o valor era maior que 70 U/L em 29,3% (22/75).  Quanto aos 
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coinfectados HBV/HDV, 68,2% (15/22) tinham ALT maior que 35 U/L, sendo  que 

desses, em 86,7% (13/15) o valor era maior que 70 U/L. 

Quanto a albumina, entre os 302 monoinfectados HBV, 7,3% (22/302) tinham 

albumina menor que 3,5 g/dL, sendo que em 31,8% (7/22) o valor era menor que 3 

g/dL. Relacionado aos 22 coinfectados HBV/HDV, em 41,0% (9/22) o a albumina era 

menor que 3,5 g/dL, e desses, 66,7% (6/9) tinham valor inferior a 3 g/dL.  

A dosagem de alfa-fetoproteína entre os monoinfectados HBV foi maior que 

10UI/mL em 6,3% dos pacientes (19/302), sendo maior que 100UI/mL em 5,3% (1/19). 

Entre os coinfectados HBV/HDV, a dosagem apresentou-se maior que 10UI/mL em 

18,2% (4/22), e maior que 100ng/dL 50% (2/4), sendo um desses maior que 

50.000UI/mL. 

 

 

Tabela  5 - Características laboratoriais dos pacientes monoinfectados pelo HBV e 

coinfectados com HBV/HDV matriculados no ambulatório de hepatites virais do 

CEPEM. 

Exames  

laboratoriais 
HBV HDV Valor de p 

Plaquetas 

(x103/µL) 

n 291 21  

Média, (DP) 214,7 (76,7) 137,9 (81,7) <0,0001 

Mín - Máx 20,8 – 451,0 21,0 – 295,0  

AST (U/L) 

n 295 22 

<0,0001 Média, (DP) 34,9 (35,3) 137,5 (252,7) 

Mín - Máx 10,9 – 302,0 17,0 – 1.238 

ALT (U/L) 

n 295 22 

<0,0001 Média, (DP) 35,9 (40,1) 122,5 (231,6) 

Mín - Máx 5,0 – 422,0 15,0 – 1.128 

Bilirrubina Total 

(mg/dL) 

n 281 22 

<0,0001 Média, (DP) 0,69 (0,9) 2,3 (3,9) 

Mín - Máx 0,07 – 12,0 0,16 – 18,4 

n 281 22 <0,0001 
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Bilirrubina 

Direta (mg/dL) 

Média, (DP) 0,3 (0,5) 2,4 (4,8) 

Mín - Máx 0,02 – 5,5 0,01 – 17,0 

Ureia (mg/dL) 

n 153 15 

0,2809 Média, (DP) 30,0 (11,6) 26,6 (12,1) 

Mín - Máx 10,2 – 90,0 10,0 – 57,9 

Creatinina 

(mg/dL) 

n 281 22 

0,0888 Média, (DP) 0,9 (0,2) 1,0 (0,5) 

Mín - Máx 0,4 – 1,9 0,5 – 3,0 

Albumina (g/dL) 

n 259 21 

<0,0001 Média, (DP) 4,3 (0,6) 3,6 (0,9) 

Mín - Máx 2,2 – 6,3 1,2 – 4,8 

INR 

n 262 21 

0,0009 Média, (DP) 1,2 (0,2) 1,4 (0,3) 

Mín - Máx 0,8 – 3,3 1,0 – 1,9 

Colesterol HDL 

(mg/dL) 

n 227 18 

0,9592 Média, (DP) 44,5 (14,9) 44,5 (15,0) 

Mín - Máx 15,0 – 107,0 12,0 – 81,0 

AFP (UI/mL) 

n 195 16 

0,0004 Média, (DP) 5,7 (17,1) 3.160 (12.491) 

Mín - Máx 0,5 – 220,7 1,0 – 50.000 

AFP: alfa-fetoproteína; ALT: alanina aminotransferase; AST: aspartato 

aminotransferase; Colesterol HDL: Colesterol High Density Lipoproteins; DP: desvio 

padrão; INR: International Normalized Ratio; g/dL: gramas por decilitro; mg/dL: 

miligrama por decilitro; Máx: máximo; Mín: mínimo;  n: número de pacientes avaliados; 

U/L: unidade por litro; µL: microlitro. 
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5 DISCUSSÃO 

Em nosso estudo pudemos observar que houve uma ampla distribuição pelos 

municípios do estado de Rondônia, mesmo nos mais distantes como, por exemplo, 

Vilhena e Cerejeiras. O município com a maior incidência foi Porto Velho, o que pode 

estar relacionado com a localização do ambulatório na cidade, além da maior 

concentração populacional, assim, podendo não necessariamente ser essa a cidade 

com maior proporção de casos por habitante. Visto que algumas cidades do estado 

do Amazonas estão localizadas mais próximas a Porto Velho do que a capital Manaus, 

Porto Velho muitas vezes fica como uma cidade de referência para essas localidades 

do estado vizinho, o que pode justificar a quantidade não desprezível de casos de 

outros estados em nossa coorte.    

Este estudo mostrou uma maior prevalência no sexo masculino tanto na 

monoinfecção (53,3%) quanto na coinfecção (63,6%). No Brasil, dados semelhantes 

foram mostrados no Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2019a), onde os casos de hepatite B (54,5%) e de hepatite Delta 

(57,7%) eram predominantemente do sexo masculino. Estudos prévios em outros 

países também mostram um predomínio no sexo masculino, como por exemplo 53,4% 

na Austrália e 79% na China (MACLACHLAN, J. H. et al., 2019,  WANG, Y. et al., 

2020) entre pacientes com hepatite B, além de 77% na Espanha e de 74% na 

Califórnia quando avaliados os pacientes com hepatite Delta (BUTI, M. et al., 2011,  

GISH, R. G. et al., 2013).  

Em nosso estudo a prevalência de pacientes coinfectados com HBV/HDV entre 

os HBsAg positivos foi de 6,8%, apesar de nossa região ser considerada de elevada 

endemicidade para o HBV e HDV, como mostrou o Boletim Epidemiológico das 

Hepatites Virais do Ministério da Saúde, onde a capital Porto Velho apresentou a maior 

taxa de detecção HBV do Brasil (30,4 casos por 100 mil habitantes), e Rondônia como 

o segundo estado com maior taxa de detecção HBV em 2018. Além disso, de 1999 a 

2018 foram notificados no Brasil 3.984 casos confirmados de hepatite D, sendo que a 

maior ocorrência se deu na região Norte, com 74,9% dos casos notificados (BRASIL, 

2019a). Apesar de nossos dados se mostrarem inferiores, outros estudos mostram 

que a de prevalência de co-infecção por HDV em portadores de HBsAg na região 

amazônica permanece entre 5% a 15%, representando uma das maiores incidências 

do mundo (HUGHES, S. A.; WEDEMEYER, H.; HARRISON, P. M., 2011,  VIEIRA, G. 
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D. D. et al., 2015). Outro estudo realizado no estado do Amazonas trouxe uma 

estimativa da prevalência geral do HDV de 13,5% (BRAGA, W. S. M. et al., 2012b). E 

mais uma vez no Amazonas, Crispim e colabores trouxeram dados de uma 

prevalência de quase 30% de coinfecção HBV/HDV em pacientes com hepatite B 

(CRISPIM, M. A. et al., 2014). Estudos sobre prevalência do HDV em outras regiões 

brasileiras são escassos, e os poucos existentes mostram baixas prevalências, 

entretanto, uma análise recente feita com 498 pacientes com hepatite B crônica na 

região sudeste do Brasil, mostrou uma prevalência de 6,2% de anti-HDV, este estudo, 

em Minas Gerais confirmou a circulação do HDV nessa região, uma área considerada 

não endêmica para hepatite D no Brasil (SCARPONI, C. F. et al., 2019). A prevalência 

encontrada em Minas Gerais se mostra muito semelhante a nossa neste estudo 

(6,8%), que foi realizada em uma região endêmica para hepatite Delta no Brasil, o que 

pode demonstrar uma subestimação do HDV em outras regiões brasileiras fora da 

Amazônia. 

Os pacientes monoinfectados incluídos neste estudo tiveram distribuição etária 

em 48% dos casos de 31 a 50 anos, o que foi demonstrado de forma semelhante no 

Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais do Ministério da Saúde (BRASIL, 2019a), 

mostrando que a maior parte dos casos de hepatite B (47,6%) ocorreu entre pessoas 

de 30 a 49 anos. Os pacientes coinfectados tiveram média de idade inferior aos 

monoinfectados, 42,8 anos e 47,6 anos respectivamente, sendo que em 50% dos 

pacientes a faixa etária esteve entre 21 a 40 anos. Essa faixa etária se mostrou 

também semelhante a do Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais de 2019, onde 

51,2% dos pacientes com hepatite Delta tinha idades entre 20 e 39 (BRASIL, 2019a). 

Isso é de grande importância visto que se trata de uma população economicamente 

ativa, sendo perdido não apenas dias de trabalho com o seguimento, mas também o 

risco de desenvolver comorbidades associadas à doença hepática avançada.  

Além disso, entre todos os pacientes avaliados, apenas seis tinham idade menor 

ou igual a 20 anos, considerando que desde 1998 a vacina para hepatite B foi incluída 

no calendário básico vacinal brasileiro (BRASIL, 2002), esses pacientes já nasceram 

no período em que a vacina estava disponível para sua faixa etária, sendo assim, a 

infecção poderia ter sido evitada de forma simples. Por outro lado, esses pacientes 

representaram uma baixa porcentagem em nosso estudo, o que mostra a eficácia do 

programa de vacinação. Como neste estudo não foi avaliado o cartão vacinal, não foi 
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possível afirmar se não houve soroconversão pós vacina, se não foi completado o 

esquema de três doses, ou se esses pacientes não receberam nenhuma dose.  

Nossa casuística mostrou um agrupamento familiar tanto do HBV quanto do 

HDV, 30,8% dos pacientes HBV tinham algum familiar também infectado com o vírus. 

Entre os coinfectados com HDV essa porcentagem foi de 45,6%, além de 9,1% 

também serem coinfectados com HDV. Estudos prévios como, por exemplo, o de 

Brasil et al (2003) no estado do Amazonas, teve uma elevada proporção de 

marcadores sorológicos de infecção entre familiares de pacientes infectados com HBV 

(51,6%) e também indicadores de infecção ativa (12%) para o HBV, o que sugere 

presença da circulação viral no ambiente familiar (BRASIL, L. et al., 2003). Achados 

semelhantes foram descritos por Besombes e colaboradores em Camarões, onde os 

resultados mostraram um aumento de nove vezes no risco de infecção pelo HDV para 

aqueles expostos intradomiciliar a alguém infectado com vírus (BESOMBES, C. et al., 

2020). Outros estudos indicam que na maioria das unidades familiares, os membros 

infectados com HDV abrigavam cepas quase idênticas de HDV, o que pode reafirmar 

que o HDV possa ser transmitido dentro da família (NIRO, G. A. et al., 1999).  

Transfusão sanguínea também considerada como fator de risco, apesar de 

apresentar uma porcentagem não desprezível entre os pacientes avaliados, pode não 

ter relação com a infecção pelo HBV, principalmente, pela melhoria da qualidade dos 

bancos de sangue do Brasil e de países vizinhos, como relatado em outros estudos 

semelhantes (MAURICIO, B. et al., 2011,  SILVA, A. C. B. E. et al., 2015). 

A taxa de coinfecção com HIV foi observada em uma pequena porcentagem da 

população estudada (1,2%), sendo 1% nos monoinfectados e 4,5% nos coinfectados. 

Estudos em outras regiões brasileiras também demonstram uma baixa frequência de 

HDV em pacientes vivendo com HIV/HBV, em São Paulo foi mostrada uma 

prevalência de 1,2% de anti-HDV positivos entre os pacientes HIV/HBV (MENDES-

CORREA, M. C. et al., 2011). Em uma análise na região central do Brasil, entre 

pacientes infectados com HIV, a prevalência de coinfecção HIV/HBV foi de 2,5%, e 

não houve casos de anti-HDV positivo entre esses pacientes (FREITAS, S. Z. et al., 

2014). Outro estudo, este, no estado do Amazonas, realizado entre pacientes vivendo 

com HIV/aids, a prevalência de anti-HDV foi 9,4% entre portadores de HBsAg 

(BRAGA, W. S. M. et al., 2006). Apesar dessa porcentagem de 9,4% aparentemente 

ser muito superior a 1,2% do estado de São Paulo, o estado do Amazonas trata-se de 
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uma área endêmica para o HDV. Sendo que, outros estudo com população geral não 

HIV nessa mesma região, também mostram uma prevalência semelhante de anti-HDV 

entre os portadores de HBsAg, não sendo assim possível o HIV ser considerado como 

fator de risco para infecção por HDV nessas regiões. Outros estudos fora do Brasil 

trazem que as estimativas de prevalência de hepatite B crônica entre pacientes 

infectados pelo HIV estejam entre 5% e 20% (KELLERMAN, S. E. et al., 2003,  

KONOPNICKI, D. et al., 2005,  SORIANO, V. et al., 2013). Já em algumas regiões da 

África Subsaariana e do Sudeste Asiático, o HBsAg pode ser encontrado em até 15% 

a 20% da população HIV (MODI, A. A.; FELD, J. J., 2007,  SORIANO, V. et al., 2013). 

Na Europa, quase 10% dos indivíduos infectados pelo HIV possuem hepatite B crônica 

(KONOPNICKI, D. et al., 2005,  SORIANO, V. et al., 2013). A porcentagem de 

pacientes coinfectados com HIV encontrada em nosso estudo, por outro lado, também 

pode estar subestimada, devido ao tratamento de tais infecções em serviços 

diferentes do centro onde o estudo foi realizado.  

Quando avaliadas característica clínicas da população estudada na primeira 

consulta, nossos dados mostraram que muitos pacientes já são matriculados com 

sinais e sintomas de doença hepática avançada, principalmente quando analisados 

os pacientes coinfectados. Nos pacientes HDV positivos, 45,5% dos casos 

apresentavam sinais de doença hepática descompensada no início do seguimento, 

reafirmando o que os estudos trazem, que a hepatite Delta crônica sendo 

frequentemente considerada a forma mais grave de hepatite viral crônica (ALFAIATE, 

D.; DENY, P.; DURANTEL, D., 2015).  

Os pacientes infectados com HDV têm um curso clínico mais agressivo do que 

os pacientes infectados com HBV, com risco três vezes maior de desenvolver cirrose 

e progressão mais rápida, além disso, a descompensação clínica tem sido descrita 

como a principal complicação em pacientes com hepatite Delta crônica cirrótica, com 

um risco mais de duas vezes maior quando comparada à monoinfecção por HBV 

(ALFAIATE, D.; DENY, P.; DURANTEL, D., 2015). Apesar da alta taxa de progressão 

para cirrose, nem todos os estudos mostram aumento da taxa de carcinoma 

hepatocelular, talvez devido à supressão da replicação do HBV pelo HDV (HUGHES, 

S. A.; WEDEMEYER, H.; HARRISON, P. M., 2011). Sendo a forma menos comum, 

mas a mais grave e rapidamente progressiva, de hepatite viral crônica em todas as 

idades, levando a cirrose em 70% dos casos dentro de 5 a 10 anos e em idades mais 
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jovens. Em 15% dos pacientes, a cirrose se desenvolve dentro de 1 a 2 anos desde o 

início da hepatite aguda D (FARCI, P.; NIRO, G. A., 2012).  

Por tratar-se de um estudo retrospectivo, tivemos dificuldades quanto a coleta 

de dados, principalmente quando relacionada às análises hematológicas e 

bioquímicas, havia dados incompletos, além de que a maioria dos pacientes não 

tinham em prontuário todos os exames avaliados neste estudo na primeira consulta. 

O principal exame laboratorial encontrado foram os das enzimas hepáticas AST e ALT, 

que estavam presentes em 97,8% dos prontuários. Em uma análise de forma geral 

dos exames laboratoriais os pacientes coinfectados apresentavam exames mais 

alterados no momento da matrícula quando comparados aos monoinfectados, como 

por exemplo, 24,8% dos infectados com HBV tinham ALT maior que o valor de 

referência, já entre os coinfectados essa porcentagem foi de 68,2%. O que reafirma 

mais uma vez que o HDV está realmente relacionado com pior prognóstico e hepatite 

mais grave, entre as causas virais.  

A alfafetoproteína, um exame de fundamental importância no rastreio de 

carcinoma hepatocelular e preconizada a realização a cada seis meses, foi 

encontrada em apenas 67% dos prontuários. Esse marcador pode também estar 

relacionado a dano hepático, como cirrose mesmo quando acima do valor de 

referencia, sendo complementar a ultrassonografia no rastreio de CHC. Nos pacientes 

coinfectados a AFP acima do valor de referência estava presente em três vezes mais 

casos (18,2%) que nos monoinfectados (6,2%), o que pode corroborar com a doença 

hepática mais avançada na coinfecção. 

 

6 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

1. Por tratar-se de um estudo retrospectivo, tivemos diversas limitações, como, a 

revisão dos prontuários, pois em muitas vezes esses apresentavam dados 

incompletos. Quanto aos exames laboratoriais, em diversas situações os pacientes 

ainda não haviam realizados todos os exames avaliados no momento da matrícula. 

Comparações entre coinfectados e moinfectados foram dificultadas devido a menor 

quantidade de pacientes com hepatite Delta. 

2. Aproveitando o período de férias e maior disponibilidade de tempo, 

conseguimos finalizar a revisão de prontuários antes do previsto, no final de janeiro, 



 

 

 
 

72 

dessa forma já iniciamos as análises estatísticas que estavam previstas para iniciar 

em março e já começamos a escrever alguns resultados e inclusive discuti-los. 

3. Pretendemos terminar em março a escrever os resultados faltantes, como as 

sorologias, carga viral e avaliação de fibrose pelos métodos não invasivos. E em 

seguida finalizar a discussão. 

4. Dessa forma, terminando em abril, pretendemos submeter um Abstract ao 

Congresso Paulista de Infectologia, o segundo maior congresso de infectologia do 

Brasil, tendo como data limite: 30 de abril de 2020. 

5. Em maio pretendemos montar o artigo e encaminhar para tradução por 

profissional experiente na língua inglesa para que possamos até junho de 2020 

submeter a uma revista científica indexada. 

6. Por fim, já estamos programando a apresentação do relatório final. 
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ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE O PARTO PREMATURO COM A CONDIÇÃO 
PERIODONTAL E BUCAL DAS GESTANTES ATENDIDAS NO PROJETO PRÉ-

NATAL ODONTOLÓGICO 

Orientador: Maria Rosa F. de. S. Gomide Guimarães 
Bolsista: Victória Caroline Lima de Castro 

 

RESUMO: A presença da doença periodontal em gestantes pode desencadear 

problemas locais na cavidade bucal como halitose, sangramento gengival, perda do 

elemento dental e problemas sistêmicos, como induzir nascimentos prematuros. As 

ações de prevenção às doenças bucais são limitadas e por não informar o impacto 

que a condição periodontal tem sobre a prematuridade e o baixo peso ao nascer, as 

gestantes desconhecem o risco da doença periodontal na gestação. O presente 

estudo teve como objetivo estabelecer a relação entre o parto prematuro com as 

condições periodontal e bucal das pacientes gestantes atendidas no projeto Pré – 

Natal Odontológico do Centro Universitário São Lucas no Município de Porto Velho – 

RO. A amostra do presente estudo foi formado por três grupos: Grupo I (20): gestantes 

com problemas periodontais; Grupo II (20): gestantes com problemas bucais e Grupo 

III (20): controle, gestantes sem problemas periodontais e bucais. De acordo com os 

dados obtidos, pode-se observar uma relação entre a condição periodontal das 

gestantes, o peso do recém nascido e o tempo de gestação, onde as pacientes que 

tinham periodontite os recém nascidos nasceram com o peso abaixo dos que 

nasceram que a mãe não possuia doença periodontal. 

Palavras-chave: gestante; doença periodontal; parto prematuro; baixo peso; 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O parto prematuro é caracterizado quando a gestação apresenta menos de 37 

semanas completa e é considerado um problema de saúde pública e está associado 

com o aumento da morbidade e mortalidade neonatal. A prematuridade no Brasil tem 

crescido desde o ano de 1990 e torna-se importante identificar as causas e planejar 

intervenções que diminuam sua ocorrência.  

A doença periodontal é um processo inflamatório que abrange diversas 

alterações patológicas que ocorrem no periodonto, e estas estão divididas em dois 

grupos: em gengivite, caracterizada pela inflamação dos tecidos gengivais, sem perda 



 

 

 
 

84 

óssea e a periodontite pela reabsorção de tecido ósseo que pode levar perda do 

elemento dental.  

A presença da doença periodontal em gestantes pode desencadear problemas 

locais na cavidade bucal como halitose, sangramento gengival, perda do elemento 

dental e problemas sistêmicos, como induzir nascimentos prematuros. As ações de 

prevenção às doenças bucais são limitadas e por não informar o impacto que a 

condição periodontal tem sobre a prematuridade e o baixo peso ao nascer, as 

gestantes desconhecem o risco da doença periodontal na gestação. 

Dentre os primeiros estudos que destacaram a relação entre a doença 

periodontal e o parto prematuro, estão os de Offenbacher (1996), onde os autores 

analisaram a possibilidade de interferência das infecções periodontais durante o 

período gestacional. Desde então, a relação do risco entre doenças bucais em 

gestantes, complicações obstétricas, parto prematuro e nascimento de bebês de baixo 

peso têm sido estudadas. Durante a gestação ocorre interação dos hormônios sexuais 

sobre os tecidos periodontais, alterando a resposta tecidual à placa, influenciando a 

composição da microbiota e estimulação da produção de citocinas inflamatórias. A 

periodontite está associada a indução de partos prematuros e outras complicações da 

gestação, e este processo pode induzir diretamente anomalias fetais, ou resposta 

inflamatória e a contração dos miócitos, induzindo o parto prematuro. 

Makeeva et al., em 2019, realizaram um estudo sobre o efeito das doenças 

bucais durante e no desfecho da gravidez, avaliando o impacto da doença periodontal 

sobre o baixo peso ao nascer do recém-nascido e nascimento prematuro. Os autores 

verificaram que a maioria das gestantes que não estão recebendo o devido exame 

odontológico e que sofrem com essas ou outras doenças da cavidade bucal tem um 

desfecho desfavorável da gravidez, incluindo partos prematuros e baixo peso do 

recém nascido prematuro. O papel do efeito crônico dos microrganismos orais 

Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) e Fusobacterium nudeatum, bem como o 

aumento local de prostaglandina E2 (PGE2) e fator de necrose tumoral (TNFα), na 

implementação da reação inflamatória que leva a uma diminuição no peso do feto em 

15-18%. Os autores concluíram que as doenças periodontais e outras doenças 

infecciosas da cavidade oral afetam negativamente o curso da gravidez e seu 

resultado. 
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Wiad Lek et al., em 2019, estudaram a literatura científica sobre a prevenção 

de doenças periodontais na gravidez. Os autores verificaram após análise da literatura 

científica a necessidade de uma abordagem integrada ao tratamento e medidas 

profiláticas durante todo o período da gravidez. O diagnóstico do estado dentário em 

mulheres grávidas com avaliação de observações clínicas precoces e de longo prazo 

fornece um modelo prognóstico do curso e resultado de doenças dentárias. 

Yildirim et al., 2018, afirmaram em estudo sobre a atenção à saúde bucal 

durante o período gestacional, que é necessário prestar especial atenção à saúde 

bucal, pois podem ocorrer alterações periodontais inflamatórias devido à excepcional 

situação hormonal. A crença popular, ainda existente hoje, de que “cada gravidez 

custa à mulher um dente” não é mais válida considerando-se as medidas 

convencionais de higiene bucal e o fato de que a maioria das gestantes é muito 

consciente de sua nutrição (dieta). 

Annan et al., em 2005 realizaram um estudo para identificar a presença de 

alterações na condição bucal particularmente prevalente em mulheres gestantes. 

Foram convidadas cem mulheres grávidas e outras cem mulheres que não estavam 

grávidas que frequentavam a clínica pré-natal e a clínica ginecológica, 

respectivamente, no Hospital de Ensino de Korle Bu em Acra, Ghana. Os médicos e 

os enfermeiros que atendiam as mulheres grávidas também foram questionados para 

verificar o conhecimento de qualquer uma dessas condições. Foram selecionadas 

cem em cada grupo após a confirmação de seu estado de gravidez clinicamente por 

um obstetra / ginecologista e foram submetidas a exames extra-oral e intra-oral por 

um cirurgião-dentista, e os resultados registrados num formulário de avaliação da 

saúde oral da OMS e as condições patologias orais e extra-orais específicas. 

Concluíram que é necessário inserir o conhecimento sobre saúde bucal como parte 

do treinamento de estudantes de medicina, enfermeiros, pós-graduados e outros 

profissionais de saúde, considerando sua grande importância para a saúde geral das 

pacientes. 

Govindaraju et al., durante 2015 investigaram a relação entre periodontite com 

o parto prematuro (PTB) de 40 mães sistemicamente saudáveis com idades entre 18-

35 anos no Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, Sri Siddhartha Medical 

College and Hospital-Tumkur.. Baseadas em critérios de inclusão e exclusão, foram 

categorizadas em grupo de (PTB) como teste e grupo de nascimento completo (FTB) 
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como controle.  Os casos de PTB ( n = 20) foram definidos como parto espontâneo 

antes de <37 semanas completas de gestação. Os controles  FTB ( n = 20) foram 

definidos como as mulheres que tinham trabalho de parto normal ou após 37 semanas 

de gestação. Concluíram que há uma relação existente entre periodontite e período 

gestacional, e uma correlação positiva foram encontrados com relação ao PTB e 

periodontite.  

 

2 OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVOS INICIAIS 
 O presente estudo teve como objetivo estabelecer a relação entre o parto 

prematuro com as condições periodontal e bucal das pacientes gestantes atendidas 

no projeto Pré – Natal Odontológico do Centro Universitário São Lucas no Município 

de Porto Velho – RO. Após a análise dos resultados, espera-se desenvolver ações de 

prevenção e tratamento destas doenças através da  elaboração de um protocolo de 

orientação aos profissionais da área da saúde sobre a importância da realização do 

Pré – Natal Odontológico. 

 
3 MATERIAIS E MÉTODOS 
3.1 População alvo 

O município de Porto Velho, capital de Rondônia, tem uma área de 34.096.388 

quilômetros quadrados e população estimada de 494.013 habitantes para 2014. 

(IBGE, 2014). O Centro Odontológico do Centro Universitário São Lucas atende uma 

grande demanda de moradores da cidade de Porto Velho e região, incluindo 

gestantes. Além disso, o CEAM (Centro de Atenção à Mulher) realizada o pré-natal 

destas pacientes.   O público alvo foi composto por pacientes gestantes (em qualquer 

trimestre de gestação) que participam do Projeto Pré – Natal Odontológico que atende 

em média 300 pacientes por ano. Este projeto é uma atividade de extensão 

universitária (UNISL), registrada na coordenação de extensão (COEX) desde 2016, 

que atende gestantes com necessidade de tratamento odontológico.   

As gestantes atendidas no Projeto Pré-Natal Odontológico foram convidadas a 

participarem do estudo após esclarecimentos dos propósitos e objetivos do mesmo. 

Após a autorização e assinatura do TCLE, os dados sobre a condição periodontal 

foram coletados dos prontuários e tabulados para posterior análise, aprimorando 

assim as ações preventivas e de tratamento odontológico oferecidas pelo programa. 
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3.2 Aspectos étnicos 

Este projeto de pesquisa foi submetido à Comissão Nacional de Ética na 

pesquisa e obteve aprovação com parecer número: 2.038.559. (Anexo 1) Toda a 

pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco, ainda que mínimo, conforme 

Resolução 466/12 CNS/MS. A pesquisa oferece risco mínimo e proporciona o 

aprimoramento nas ações preventivas e curativas às doenças bucais identificadas 

durante os atendimentos realizados pelo projeto. 

 

3.3 Amostra 

Tendo em vista que o Programa Pré-Natal Odontológico do Centro Universitário 

São Lucas atende em média 10 pacientes por mês, serão selecionados pelo método 

aleatório simples, uma amostra de 95% desse total para participar da pesquisa, por 

um período de 10 meses, equivalente a 95 gestantes. O cálculo para definição dessa 

amostra foi baseado do site OpenEpi, que é um programa online, gratuito e com 

código aberto para estatísticas epidemiológicas.    

Assim, com base na amostra disponível, serão formados três grupos: Grupo I 

(20): gestantes com problemas periodontais; Grupo II (20): gestantes com problemas 

bucais e Grupo III (20): controle, gestantes sem problemas periodontais e bucais.   

A pesquisa será realizada somente com as gestantes que concordarem em 

assinar o termo de consentimento livre e esclarecido e que se enquadrem dentro dos 

critérios de inclusão exclusão. 

 

3.3.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos na pesquisa:  

 

a) Ser gestante (em qualquer trimestre de gestação).  

b) Participar do Projeto Pré – Natal Odontológico.  

c) Paciente maior de 18 anos.  

d) Preenchimento e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelo 

participante da pesquisa (TCLE).  
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Serão excluídos da pesquisa:  

 

a) Não ser gestante.  

b) Não participar do Projeto Pré – Natal Odontológico.  

c) Ser menor de 18 anos.  

d) Não assinatura do TCLE. 

 

3.4 Exame clinico odontológico 

O exame clínico trouxe desconforto mínimo, pois trata-se de um exame de 

rotina na prática odontológica para avaliação bucal. Foram respeitadas todas as 

normas de desinfecção e esterilização de materiais utilizados pelos examinadores. 

 

3.4.1 Coleta de dados da condição sistêmica dos pacientes. 

 

Para a avaliação da condição sistêmica das gestantes atendidas no Projeto 

Pré-Natal Odontológico, foi realizado a anamnese detalhada e individual anexada ao 

prontuário, devido a sua importância para o bom andamento dos procedimentos. 

Foram utilizadas as fichas clínicas a fim de verificar o quadro sistêmico da paciente 

antes, durante e após o período gestacional com o objetivo de identificar a ocorrência 

ou não do parto prematuro. (Figura 1) 

 

 
FIGURA 1 – Ficha de diagnóstico. 

 
3.4.2 Exame clinico periodontal 
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Para avaliação periodontal foram utilizados: espelho clínico número cinco 

(Duflex®), pinça para algodão (Duflex®), explorador de ponta romba (Duflex®), e 

sonda periodontal milimetrada (PCPUNC156 Hu-Friedy, - USA). A condição 

periodontal foi determinada por um único examinador previamente treinado e 

calibrado. As informações clínicas foram anotadas em ficha própria (Figura 2) obtida 

no Centro Odontológico do Centro Universitário São Lucas da seguinte forma: 

 
 

 
FIGURA 2 – Ficha clinica do periograma. 

 
Foram avaliados os seguintes exames:  

 

 Índice de Placa Bacteriana Corada: avaliação em quatro pontos por 

dente (mésio-vestibular, médio-vestibular, disto-vestibular e 

médiolingual/palatina) utilizando os dentes presentes na cavidade bucal.   

  Profundidade de Sondagem: medida linear (mm) avaliada em seis sítios 

por dente (mésio-vestibular, médio-vestibular, disto-vestibular, 

mésiolingual/palatina, médio-lingual/palatina, disto-lingual/palatina) 

utilizando os dentes presentes na cavidade bucal.   

  Nível de Inserção Clínica (NIC): medida linear (mm) avaliada em seis 

sítios por dente (mésio-vestibular, médio-vestibular, disto-vestibular, 

mésio-lingual/palatina, médio-lingual/palatina, disto-lingual/palatina) 

utilizando os dentes presentes na cavidade bucal.   

  Índice de Sangramento à Sondagem (ISS): medida dicotômica em que 

o sangramento da margem gengival recebe grau 1 e ausência de 
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sangramento recebe grau zero. Neste registro o grau 1 é quando o 

sangramento após a sondagem até a base do sulco gengival é visível 

em quinze segundos após a sondagem (Lindhe, Papapanou 1999). 

 

4 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 De acordo com as pacientes examinadas obtivemos os seguintes dados: 

 Sobre o perfil das pacientes no Programa de Extensão Pré-natal Odontológico, 

de acordo com o gráfico 1, pode-se observar a faixa etária das pacientes atendidas 

no programa. Cerca de 54% das pacientes tinham entre 18 e 30 anos de idade, 38% 

tem entre 31 e 40 anos de idade e 8% das pacientes possui acima de 40 anos. 

 
Gráfico 1 – Faixa etárias das pacientes atendidas no pré-natal odontológico. 
 

Sobre a condição sistêmica das pacientes atendidas, o gráfico 2 representa a 

condição sistêmica as pacientes. Das pacientes analisadas nenhuma possuia 

diabetes e infecção urinária. Analisando os prontuários, cerca de 92,30% relatam não 

possuir problemas cardíacos e 7,69% possui problemas cardíacos. Em relação a 

anemia, 76,92% não possui anemia e 23,07% possui anemia. 

54%38%

8%

Faixa etária das pacientes

18-30 31-40 Acima de 40



 

 

 
 

91 

 
Gráfico 2 – Condição sistêmica das pacientes atendidas no pré-natal odontológico 
  

Sobre o trimestre gestacional das pacientes atendidas, o gráfico 3 representa 

a porcentagem de pacientes em cada trimestre gestacional. No primeiro trimestre se 

encontravam 38,46% das pacientes, 7,69% estavam no 2° trimestre e grande parte se 

encontravam no 3° trimestre cerca de 53,84% das pacientes. 

 
Gráfico 3 – Quantidade de pacientes em relação ao trimestre gestacional. 

 
 Após a realização do periograma obtemos informações em relação a condição 

periodontal das pacientes. De acordo com o gráfico 4 pode-se observas as pacientes 

que possuiam gengivite e periodontite. Das pacientes analisadas, 69,24% das 

pacientes não possui periodontite, diferente de 30,76% que possui essa doença. Ao 

analisar quantas possuíam gengivite pode-se observar que 53,84% das pacientes não 

possuí gengivite e 46,16% possui gengivite. 
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Gráfico 4 – Condição periodontal das pacientes atendidas no pré-natal odontológico. 
 

Sobre o índice de sangramento gengival (ISG) e índice de placa visível (IPV), 

foi realizado um comparativo das pacientes atendidas segundo o trimestre gestacional 

que as mesmas se encontravam. De acordo com o gráfico 5, as pacientes que se 

encontravam no 1° trimestre gestacional o índice de sangramento resultou em 30,05% 

e o índice de placa visível 34,08%. No 2° trimestre gestacional, O ISG deu 10,86% e 

o IPV 4,34%. No 3° trimestre gestacional o ISG resultou em 33,89% e o IPV 33,15%. 

 

Gráfico 5 - Índice de Sangramento Gengival (ISG) e Índice de Placa Visível (IPV) das 
pacientes segundo o trimestre gestacional. 
 
 Sobre o Nível de Inserção Clinica (NIC) das pacientes atendidas, o gráfico 6 

demonstra uma média do nível de inserção clinica (NIC) das pacientes relacionando 

o perfil periodontal com o trimestre gestacional. O NIC resultou em 2,61 mm no 1° 

trimestre gestacional, 2,58 mm no 2° trimestre e 2,96 mm no 3° trimestre. 
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Gráfico 6 – Média do nível de inserção clinica (NIC) relacionando o perfil periodontal 
com o trimestre gestacional das pacientes atendidas. 
 

Em relação ao peso do bebê, o gráfico 7 demonstra a média do peso do recém 

nascido relacionando com a quantidade de semanas gestacionais. A média de peso 

das crianças que nasceram com menos (<) de 37 semanas é de 2,83 kg e das crianças 

que nasceram com mais de (>) de 37 semanas foi de 3,33 kg. 

 

 
Gráfico 7 – Média do peso do bebê relacionando com o tempo gestacional. 

  
Quando feito a relação entre a condição periodontal, tempo gestacional e peso 

do recém nascido, a tabela 1 expõe que 7,69% das pacientes tinham doença 

periodontal e a criança nasceu com menos de 37 semanas, e 38,46% das pacientes 

a criança nasceu com mais de 37 semanas. Das pacientes que não possuem doença 

periodontal nenhuma criança nasceu com menos de 37 semanas e em 53,85% das 

gestantes, as crianças nasceram com mais de 37 semanas. Das pacientes que 

possuíam doença periodontal a média do peso das crianças é de 3,19 Kg e a média 

de peso das crianças ao qual a mãe não possuía doença periodontal é de 3,29Kg. 

 
Tabela 1 – Relação entre a condição periodontal, tempo gestacional e peso do 
recém nascido. 
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 <37 semanas  > 37semanas Peso (KG) 

Com doença 
periodontal 

7,69% 38,46% 3,19 

Sem doença 
periodontal 

0% 53,85% 3,29 

 
5 DISCUSSÃO 

De acordo com os dados obtidos, pode-se observar uma relação entre a 

condição periodontal das gestantes, o peso do recém nascido e o tempo de gestação, 

onde as pacientes que tinham periodontite os recém nascidos nasceram com o peso 

abaixo dos que nasceram que a mãe não possuia doença periodontal. Em 

comparativo, nenhuma criança nasceu com menos de 37 semanas nas gestantes que 

não possuía doença periodontal, diferente das que tinham doença periodontal onde 

7,69% nasceram com menos de 37 semanas. 

 Pode-se observar com os dados que a maior procura ao projeto pré-natal 

odontológico foram pacientes entre 18 e 30 anos de idade e uma pequena parte 

procurou tendo acima de 40 anos de idade. Grandes partes destas gestantes 

procuraram o programa estando no 3° trimeste gestacional, em seguida do 1° 

trimestre gestacional, mostrando assim que as pacientes procuraram o projeto no final 

da gravidez. 

 Quando foi observada a condição periodontal das pacientes, pode-se observar 

que grande parte possuía gengivite e somente em algumas essa condição tinha 

evoluído para uma periodontite.  

 Ao realizar o periograma, também é coletados dados em relação ao índice de 

placa visível e o índice de sangramento gengival. A partir disso, essas informações 

foram relacionadas ao trimestre gestacional que a paciente se encontrava. De acordo 

com o gráfico 5, o 1° e o 3° trimestre gestacional soa os que possuem maior índices, 

sendo que no 3° trimestre os índices de sangramento e de placa aumentaram em 

relação ao  1° trimestre gestacional. 

  

6 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

  

 Até o momento o presente estudo conta com uma mostra pequena devido á 

dificuldades encontradas durante a coleta de dados, como prontuários incompletos, 

pacientes que iam a clinica participar do projeto apenas uma vez e não retornavam 
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para continuação do atendimento e pacientes que ganhavam o bebê e não retornavam 

a clinica e não atendiam quando contatadas para retorno. Também o atendimento 

odontológico teve que ser interrompido em dezembro pois a clínica odontológica 

estava em recesso de suas atividades. Logo, o atendimento às pacientes retornará 

dia 09/03/2020 e a coleta de dados continuará até se obter uma amostra maior. 

 No entanto, de uma maneira geral, o objetivo e a proposta do estudo estão 

sendo cumpridas, e terá continuidade com o retorno das atividades do projeto Pré-

natal Odontológico no Centro Odontológico da UNISL. 
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INFLUÊNCIA DA DISTÂNCIA DO MATERIAL DE ALTA DENSIDADE SOBRE OS 

VALORES DE CINZA DE TECIDOS DENTÁRIOS EM IMAGENS RADIOGRÁFICAS 

OBTIDAS POR MEIO DE SISTEMA DIGITAL COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA 

DE EXPOSIÇÃO 

Orientador: Neiandro dos Santos Galvão 
Bolsista: Lucas Nogueira Pinheiro 

 

Resumo: A compensação automática de exposição (CAE) é um pré-processamento 

digital que altera o histograma das imagens radiográficas. A presença de materiais de 

alta densidade em sistemas radiográficos digitais afeta os valores de cinza 

equivalentes aos tecidos dentários, contudo, a influência da distância deste material 

precisa ser investigada. O objetivo no presente estudo será investigar a influência da 

distância do material odontológico de alta densidade sobre os valores de cinza 

equivalentes aos tecidos dentários em imagens radiográficas obtidas por meio de 

sistema digital com CAE. Um fantoma radiográfico será feito para reproduzir as 

densidades radiográficas dos tecidos dentários. O fantoma será radiografado no 
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sistema Digora Toto, no tempo de exposição radiográfica de 0,1s. As aquisições 

radiográficas serão repetidas na presença de materiais de alta densidade equivalentes 

a um implante de titânio nas distâncias perto e longe. Os valores de cinza dos tecidos 

dentários serão obtidos com o software Image J e comparados na presença de 

diferentes materiais de alta densidade usando ANOVA e teste de Tukey (α = 0,05).  

 

Palavras-chave: Radiografia dentária. Radiografia dentária digital. Cárie dentária. 

Diagnóstico por imagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A CAE – Compensação Automática de Exposição é um nivelamento de dados 

automático que ocorre no pré-processamento e atua sobre o brilho e contraste da 

imagem digital interferindo diretamente sobre o seu histograma, que geralmente tem 

sua profundidade de bits reduzida, agindo na escala de cinza da imagem obtida 

(HAYAKAWA et al. 1996; HAYAKAWA et al. 1996). Trata-se de um aprimoramento 

não linear de imagem que detecta o menor e maior valor de pixel e altera os valores 

de cinza para aumentar o contraste da imagem radiográfica (HAYAKAWA et al. 1996). 

Este recurso tem como objetivo impedir que moderadas variações de 

exposição aos raios X resultem em imagens muito densas ou muito densas, o que tem 

efeito positivo sobre o controle de dose aos pacientes (LUDLOW et al. 2009). A 

relação entre a presença da CAE e tarefas diagnósticas foi objeto de estudo de 

Yoshiura et al. (2005), que objetivaram estudar o efeito da CAE sobre o diagnóstico 

de lesões de cárie proximais em diferentes tempos de exposição aos raios X e 

concluíram que a sua presença aumenta a acurácia do diagnóstico de cárie em sub 

ou superexposições aos raios X sendo preferíveis os sistemas que possuem a 

compensação em relação aos demais. 

Tem-se observado que a presença de materiais de alta densidade física 

influência nos valores de cinza da imagem em sistemas digitais que possuem a CAE. 

No entanto, pouco se sabe sobre a influência da variável distância dos materiais de 

alta densidade sobre os valores de cinza de tecidos dentários em exames 
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radiográficos e, principalmente, qual seria a repercussão clínica no diagnóstico de 

leões bucais. 

Os sistemas radiográficos digitais são uma realidade no diagnóstico por 

imagem em odontologia. Os atuais sistemas radiográficos digitais intraorais são 

classificados em semidireto e direto (VANDENBERGHE et al. 2010). O sistema 

semidireto utiliza placas de fósforo foto estimuláveis e o sistema direto usa sensores 

sólidos de dispositivo de carga acoplada ou semicondutores de óxido de metal 

complementar (LUDLOW et al. 2009). 

Independentemente do sistema radiográfico, as imagens digitais podem 

passar por processamentos que visam o seu aprimoramento. Algumas destas 

modificações na imagem ocorrem de forma integrada à aquisição e ao programa de 

gerenciamento do sistema empregado, não sendo habilitadas ao operador o seu 

manuseio, como é o caso da compensação automática de exposição (WENZEL et 

al.1993; KULLENDORFF et al. 1997). Portanto, o objetivo principal neste estudo será 

de investigar a influência da distância de materiais de alta densidade sobre as imagens 

radiográficas obtidas por meio de um sistema digital com CAE e sua possível relação 

com o diagnóstico radiográfica. 

 

1.1 OBJETIVO 

     O objetivo principal neste estudo será de investigar a influência da distância de 

materiais de alta densidade sobre as imagens radiográficas obtidas por meio de um 

sistema digital com CAE e sua possível relação com o diagnóstico radiográfico. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Caracterização do estudo 

O determinado estudo foi realizado experimentalmente em  laboratorial in-

vitro. O presente estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, uma vez 

que não utilizará de nenhum dado clínico de pacientes ou material biológico de seres 

humanos ou animais para o seu desenvolvimento. Todas as etapas da presente 

pesquisa foram realiazadas na Clínica Odontológica do Centro Universitário São 
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Lucas - UniSL, localizada à R. Alexandre Guimarães, 1927 - Areal, Porto Velho - RO, 

76805-846. 

 

 2.2 Preparação do fantoma radiográfico 

Um fantoma radiográfico foi utilizado neste estudo. O fantoma é composto por 

três cilindros de polipropileno (6,7 mm de diâmetro x 35 mm de altura) fixados 

paralelamente uns aos outros e perpendiculares a uma lâmina de vidro. Este fantoma 

foi utilizado para simular as densidades radiográficas dos tecidos dentários e material 

de alta densidade (implante de titânio) nas distâncias perto e longe (Figura 1.). 

 

 

Figura 1. Esquema do fantoma radiográfico mostrando o posicionamento dos cilindros 

na placa de vidro. 

 

2.3 Determinação do volume de solução para representar o valor de cinza 

equivalente aos tecidos dentários e material dentário de alta densidade 

Em um estudo piloto, foi utilizadas imagens radiográficas de um dente molar 

e um implante de titânio (4x11mm, Titamax, Neodent, Brasil) que foi adquirido com o 

sistema digital PSP (Dürr Dental, Beitigheim-Bissinger, Alemanha) operando a 70 kVp, 

7 mA, 40 cm de distância fonte-objeto e 0,1s de tempo de exposição. Essas imagens 

foram avaliadas no software ImageJ (Instituto Nacional de Saúde dos EUA, Bethesda, 

Maryland, EUA) para obter os valores médios de cinza dos tecidos dentários (polpa, 

dentina e esmalte) e material de alta densidade.  

Posteriormente, os cilindros dos fantomas foram preenchidos com diferentes 

volumes de solução de fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) na concentração de 

1000 mg / mL (SANADA et al. 1999) por meio de uma pipeta de precisão (HTL Lab 
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Solutions, Varsóvia, Polônia) . O fantoma foi radiografado no sistema Gnatus, sob os 

mesmos parâmetros de exposição descritos anteriormente, para determinar o volume 

correto da solução e, consequentemente, a altura da solução dentro do tubo 

produzindo imagens radiográficas com valores de cinza equivalentes aos do tecidos 

dentários e implante. 

2.4 Aquisição das imagens radiográficas 

Depois de preencher o cilindro de tamanho padrão com volumes de solução 

relacionados ao tecido dentário (polpa, dentina ou esmalte), os fantomas foram 

radiografados sob três condições: 1, vazio; 2, material de alta densidade perto e 3 

material de alta desnidade longe. 

Os fantomas foram radiografados usando o sistema digital intraoral Eagle PS 

(Dabi Atlante, São Paulo, Brasil). Todas as radiografias que foram realizadas com o 

aparelho de raios-X odontológicos Somo (Gnatus, São Paulo, Brasil) operando a 70 

kVp, 7ma e 40 cm de distância entre a fonte e o objeto. O tempo de exposição que foi  

utilizado foi o de 0,1s. Para avaliar a reprodutibilidade dos valores de cinza, cinco 

radiografias foram realizadas para cada uma das condições analisadas. 

 

2.5 Avaliação das imagens radiográficas 

As imagens radiográficas foram exportadas em formato TIFF, com resolução 

de contraste de 8 bits, e avaliada pelo software ImageJ. Uma região de interesse 

(ROIs) medindo 2,0 x 2,0 mm na qual foi estabelecida no centro das imagens dos 

cilindros de tamanho padrão para obter os valores médios de cinza relacionados aos 

tecidos dentários. 

2.6 Análise Estatística 

Os dados foram analisados usando o software SPSS versão 22.0 (IMB Corp, 

Armonk, Nova York, EUA). Análise de variância (ANOVA) será usada para comparar 

os valores de cinza entre os grupos que serão testados em cada sistema radiográfico, 

seguido pelo teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas, a um nível de 

significância de 5% (α = 0,05). 

3 RESULTADOS PRELIMINARES 

Com o presente estudo, foi possível esclarecer a influência da distância de 

materiais de alta densidade, como os implantes dentários, sobre a CAE em um 

sistema radiográfico digital. Acredita-se que a distância de materiais odontológicos de 
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alta densidade não influencie nos valores de cinza das imagens radiográficas 

adquiridas, não interferindo, assim, no brilho e contraste destas, uma vez que se têm 

na literatura que a CAE age ajustando o contraste radiográfico considerando o maior 

e o menor valor de pixel da imagem, não tendo relação direta com a variável distância 

deste material. No entanto, não existe nenhum estudo na literatura que confirme tal 

comportamento deste ajuste. 

 

 

3.1 Preparo da solução de Fosfato de Potássio Dibásico. 

Solução (Fosfato de Potássio Dibásico) foi manipulada pelo laboratório da 

UNISL por uma técnica responsável. A mesma foi utilizada para a realização dos 

testes iniciais do experimento na clínica odontológica de radiologia da UNISL como 

mostra a (figura 2).  

Figura 2 – Frasco de solução de fosfato de Potássio Dibásico. 

 

Fonte: Autoria própria. 

3.2 Separação do reagente para diluição. 

O Fosfato de Potássio Dibásico foi separado para a diluição em solução em 

pequenos tubos para determinação de cada um com o peso desejado. Data da 

manipulação do reagente químico de acordo com a (figura 3). 

Figura 3- Reagente sendo manipulado em pequenas porções. 
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Fonte: Autoria própria. 

3.3Pesagem do reagente químico em balança de precisão absoluta 

Foi necessário usar uma balança de precisão absoluta para a correta proporção 

do produto. Foi obtido uma solução na concentração de 1000 mg/Ml de Fosfato de 

potássio Dibásico (K2HPO4). Este modelo de balança usada é tão eficiente que se 

permanecer aberto na hora da pesagem do produto, até o ar influência no peso. 

(Figura 4) 

Figura 4- Reagente sendo pesado para preparo da solução. 

 

Fonte: Autoria própria. 

3.4- Pesagem do reagente químico em balança de precisão absoluta. 

       Após a realização de vários testes sem sucesso do peso, conseguimos 

então finalmente o peso ideal duas vezes de 500mg/ml como mostra a imagem. 

Tempo de manipulação da solução: 2:00 horas. (Figura 5) 
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Figura 5- Reagente sendo pesado para preparo da solução. 

 

Fonte: Autoria própria. 

4 AQUISIÇÃO DA IMAGEM RADIOGRÁFICA DIGITAL        

Logo após a aquisição do reagente químico, partimos então para outra etapa 

do experimento que é a aquisição de imagem radiográfica usando o sistema digital 

intraoral Eagle PS (Dabi Atlante, São Paulo, Brasil). Todas as radiografias que foram 

realizadas com o aparelho de raios-X odontológico Somo (Gnatus, São Paulo, Brasil) 

operando com vários tempos de exposição. Nesta outra etapa usamos para 

experimento de imagens dois elementos, uma chave e um dente molar para 

comparação das imagens em diferentes tempos de exposições de dose de radiação 

que variam de acordo com cada exposição. A primeira radiografia foi realizada com 

um período de exposição de 0,20 segundos usando uma chave para teste. Na 

segunda aquisição a chave foi radiografada com um tempo de exposição de 0,10 

segundos. Na 3 radiografia o tempo de exposição de radiação foi cada vez menor com 

0,06 segundos não demonstrando uma imagem com uma boa qualidade. Na 4 

radiografia a chave foi exposta a um período de 0,32 segundos para comparação entre 

ambas. Após os testes realizados, ficou claro que a exposição de radiação a 0,20 

segundos, demonstrou ser a ideal e se constatou que o sistema digital que utilizamos 

não possui CAE. 

           Outros testes foram realizados só que agora usando as mesmas variações de 

exposição com dois elementos juntos, a chave e um dente molar. A primeira imagem 

realizada com um dente molar teve um período de exposição de 0,20 segundos e para 

uma nova comparação, foi realizado ao lado uma exposição com o uso de uma chave 

com um período de 0,20 segundos também. A 3 radiografias foi realizada com o dente 

molar e a chave um do lado do outro para uma comparação mais precisa com um 
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período de exposição de 0,20 segundos. Logo mais, foi realizado uma quarta imagem 

com um período de exposição de 0,10 segundos com a chave e um dente molar junto. 

A quinta imagem obtida teve um período de exposição de 0,06 segundos com o 

mesmo procedimento, uma chave e um dente molar um do lado do outro. 

4.1- Aquisição da 1° imagem radiografia com um tempo de exposição de (0,20 

segundos) 

     A primeira radiografia foi realizada com um período de exposição de 0,20 segundos 

usando uma chave para teste. Figura (6). 

Figura (6) 1° imagem radiográfica realizada 

 

Fonte: Autoria própria. 

4.2 Aquisição da 2° imagem radiográfica com um tempo de exposição de (0,10 

segundos 

 

Na segunda aquisição a chave foi radiografada com um tempo de exposição 

de 0,10 segundos. Figura (7). 

 

Figura (7) 2° imagem radiográfica realizada 

 

Fonte: Autoria própria. 

4.3 Aquisição da 3° imagem radiográfica com um tempo de exposição de (0,06 

segundos) 

Figura ( 8 ) 3° imagem radiográfica realizada. 



 

 

 
 

107 

 

Fonte: Autoria própria. 

4.4 Aquisição de 4° imagem radiográfica com um tempo de exposição de (0,32 

segundos). Figura ( 9 ). 

 

 

Figura ( 9 ) 4° imagem radiográfica realizada. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

5- REALIZAÇÃO DE UM NOVO TESTE COM VARIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO 

5.1- Radiografia (0,20 segundos) teste realizado com a ponta da chave para uma 

nova comparação de dose de exposição. Figura ( 10 ). 

Figura ( 10) 5° imagem radiográfica realizada 

 

Fonte: Autoria própria. 

5.2- Radiografia (0,20 segundos) teste realizado com a ponta da chave menor ainda 

de acordo com a figura (11). 
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Figura ( 11) 6° imagem radiográfica realizada 

 

Fonte: Autoria própria. 

5.3- Radiografia (0,20 segundos) teste realizado com duas chaves simultaneamente 

para uma nova comparação de acordo com a figura (12). 

Figura (12) com duas chaves. 

 

Fonte: Autoria própria. 

5.4-  Radiografia (0,10 segundos) teste realizado com uma incisivo lateral para uma 

nova comparação como se vê na figura (13). 

Figura (13) com um dente incisivo lateral 

 

Fonte: Autoria própria. 

5.5- radiografia (0,06 segundos) teste realizado com uma chave e um dente incisivo 

lateral simultaneamente para uma nova comparação. Figura (14). 

Figura (14) com um dente incisivo lateral 



 

 

 
 

109 

 

Fonte: Autoria própria. 

5.6- Radiografia (0,20 segundos) teste realizado com um dente molar e uma chave 

juntos para comparação. Figura (15). 

 

 

 

 

Figura (15) com um dente incisivo lateral 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.7- Radiografia (0,10 segundos) teste realizado com um dente molar e uma chave 

juntos para comparação. Figura (16). 

Figura (16) com um dente molar e chave com uma dose de radiação menor. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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DISCUSSÃO PRELIMINAR 

A CAE – Compensação Automática de Exposição é um nivelamento de dados 

automático que ocorre no pré-processamento e atua sobre o brilho e contraste da 

imagem digital interferindo diretamente sobre o seu histograma, que geralmente tem 

sua profundidade de bits reduzida, agindo na escala de cinza da imagem obtida 

(HAYAKAWA et al. 1996; HAYAKAWA et al. 1996). Trata-se de um aprimoramento 

não linear de imagem que detecta o menor e maior valor de pixel e altera os valores 

de cinza para aumentar o contraste da imagem radiográfica (HAYAKAWA et al. 1996). 

Para (Galvão NS, et al. 2018), a influência do material dental de alta densidade 

na compensação automática de exposição de sistemas de imagem radiográfica digital 

CAE, age em geral, a presença de material dentário de alta densidade nos sistemas 

radiográficos digitais influencia a AEC, ajustando os valores de cinza equivalentes ao 

tecido dental.  Neste presente estudo foi possível observar por meio de uma análise 

subjetiva que o sistema radiográfico usado neste estudo não apresentava a tecnologia 

da CAE resultando em dados diferentes dos estudos já realizados sobre este tema. 

Por isso o objetivo deste estudo passa a ser uma avaliação do resultado da variação 

de brilho e contraste em exposições com materiais de alta densidade em 

equipamentos radiográficos com e sem a CAE. 

O sistema digital PSP (Photostimulate phosphor plate PSP), placa de fosforo 

fotoestimuladas, tem em sua constituição uma base de poliéster recoberta em uma 

das faces por uma fina camada de flúor haleto de bário, acrescido de Europium. 

CONSIDERAÇÃO PRELIMINAR 

 

Inicialmente o objetivo principal do estudo era mostrar a CAE compensação 

automática de exposição na imagem radiográfica digital, contudo, após a realização 

do estudo piloto foi constatado a necessidade de um ajuste no objetivo da pesquisa.  

No presente estudo piloto, foi possível observar por meio de uma análise 

subjetiva que o sistema radiográfico usado neste estudo não apresentava a tecnologia 

da CAE resultando em dados diferentes dos estudos já realizados sobre este tema. 

Por isso, o objetivo deste estudo passa a ser uma avaliação do resultado da variação 

de brilho e contraste em exposições com materiais de alta densidade em 

equipamentos radiográficos com e sem a CAE. 
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EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DE SALIVA BRUTA DE Amblyomma 

cajennense E DE Amblyomma sculptum SOBRE A RESPOSTA NOCICEPTIVA E 

INFLAMATÓRIA AGUDA EM CAMUNDONGOS 

Orientador: Quintino Moura Dias Júnior 
Bolsista: Paulo Henrique Novais Carneiro 

 

Resumo: A dor e a inflamação são processos biológicos protetores ativados por 

estímulos potencialmente danosos ao organismo e desencadeiam reparo do tecido 

quando lesado. No entanto, em algumas situações estes processos podem se tornar 

exacerbados e prejudiciais ao organismo, requerendo o uso de fármacos das classes 

dos anti-inflamatórios e analgésicos. Na maioria dos casos os anti-inflamatórios e 

analgésicos mostram-se eficientes em controlar a inflamação e a dor aguda, 
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respectivamente, mas possuem uso prolongado limitado em razão de suas reações 

adversas. Neste sentido, a busca por novos compostos analgésicos e anti-

inflamatórios com menos reações adversas a longo prazo contra a dor e inflamação 

torna-se de grande relevância. Uma estratégia para a busca por novos compostos 

nasce da exploração de substâncias ativas derivadas de produtos naturais. Nesse 

sentido, evidências mostram que a saliva de carrapatos amazônicos apresenta 

potente atividade imunomoduladora e antihemostática, ainda não explorados quanto 

as suas propriedades anti-inflamatórias e antinociceptivas. Assim, o presente estudo 

tem como proposta avaliar o potencial anti-inflamatório e antinociceptivo da 

administração sistêmica de saliva bruta de carrapatos da Amblyomma cajennense e 

Amblyomma sculptum em modelos animais murinos de dor e inflamação. 

 

PALAVRAS CHAVE: Amblyomma spp.; Saliva de carrapatos; Atividade 

antinociceptiva; Atividade anti-inflamatória; Modelos animais. 

  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os carrapatos ectoparasitas mundialmente distribuídos são artrópodes 

aracnídeos, reconhecidos pela sua capacidade de transmitir uma variedade de 

microrganismos patogênicos para seus hospedeiros vertebrados através de seu 

comportamento alimentar obrigatoriamente hematofágico (JONGEJAN; UILENBERG, 

2004). A febre maculosa brasileira, causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, é 

transmitida por carrapatos e tem sido considerada a riquetsiose mais letal para os 

seres humanos (DANTAS-TORRES, 2007). Nas Américas, as espécies mais 

importantes incriminadas como vetores dessa doença são os carrapatos pertencentes 

ao complexo Amblyomma cajennense sensu lato (s.l.), principalmente o Amblyomma 

sculptum (NAVA et al., 2014).  

Até o ano de 2014, pesquisas indicavam que o complexo de carrapatos A. 

cajennense s.l. era uma espécie única de ocorrência nas Américas (ESTRADA-PENÃ 

et al., 2004). Posteriormente, reavaliações em aspectos morfológicos e genéticos 

resultaram na reclassificação dessa espécie em 6 espécies distintas (LABRUNA et al., 

2011), sendo elas: Amblyomma cajennense sensu strictu (s.s.) na região amazônica, 



 

 

 
 

116 

Amblyomma mixtum na América do Norte e Central, Amblyomma sculptum na América 

do Sul, Amblyommainterandinum em regiões Andinas no Peru, Amblyommatonelliae 

em regiões do norte da Argentina, Paraguai, Bolívia e Amblyommapatinoi na 

Colômbia. Essa classificação tornou a espécie Amblyomma cajennense em um 

complexo denominado Amblyomma cajennense s.l. (NAVA et al., 2014). 

Diversas evidências mostram que a saliva de carrapatos representa uma fonte 

rica de moléculas bioativas. A diversidade química da saliva é uma adaptação 

evolutiva para garantir ao carrapato uma refeição sanguínea completa sem ativar o 

sistema imune do hospedeiro. Durante esse processo, as glândulas salivares 

aumentam a expressão, síntese e secreção de diversas proteínas, além de sofrerem 

alterações morfológicas, como hipertrofia de células acinares de glândulas tipo II e III, 

reversíveis após o ingurgitamento (BOWMAN; SAUER, 2005). Como resultado, os 

componentes sintetizados pela saliva do carrapato durante a alimentação são 

capazes de inibir a ativação de uma resposta imune local e garantir a ingestão 

constante de sangue até o completo o ingurgitamento (SIMO et al., 2017). 

Componentes na saliva apresentam inibidores de serino-proteases, 

participando em ação imunossupressora, anti-inflamatória, antihemostática 

(FRANCISCHETTI et al., 2009; RIBEIRO et al., 1985), agentes antitumorais atuando 

em sistemas de coagulação ou defesa e inibindo a agregação plaquetária 

(CHUDZINSKI-TAVASSI et al., 2010). Esses componentes farmacológicos presentes 

na saliva incluem grande número de peptídeos e proteínas que serão classificadas 

como veneno e outros componentes (FRY, 2009). A saliva de carrapatos Amblyomma 

A. cajennense s.l. tem sido alvo de estudos sobre o ciclo biológico dos carrapatos, 

vetores de doenças (LABRUNA, 2009), biotecnologia para anticoagulantes (BATISTA 

et al., 2010) e como agentes antitumorais (CHUDZINSKI-TAVASSI et al., 2010).  

Outras substâncias que parecem participar de processos de coagulação são as 

lipocalinas, que apresentam também outras atividades biológicas (FRY et al., 2009). 

A inibição da coagulação sanguínea induzida pela lipocalina é influenciada pela 

ligação iônica nos fosfolipídios na membrana (ANDERSEN et al., 2004), também pode 

interromper a homeostasia, removendo a adenosina difosfato (ADP), evitando a 

ativação da agregação plaquetária (FRANCISCHETTI et al., 2002) e sequestrando 

aminas como a serotonina, evitando a vasoconstrição e eventualmente a coagulação 

(ANDERSEN et al., 2003). Em carrapatos da espécie Ornithodoros moubata, 
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componentes da saliva interferem na resposta imune, inibindo especificamente a via 

complemento, antagonizando a ativação do componente C5 (NUNN et al., 2005; 

WAXMAN; CONNOLLY, 1993). A saliva do carrapato induz a resposta imune inata e 

adquirida enquanto extratos da glândula salivar de Dermacentor andersoni e Ixodes 

scapularis também reduziram a expressão de moléculas de adesão (ICAM-1) e 

(VCAM-1) (MAXWELL et al., 2005). 

Outros componentes da saliva também serão encontrados, tais como a 

esfingomielinase, que são enzimas tóxicas dependente de magnésio e que até 

recentemente era encontrada apenas no grupo das bactérias, entretanto genes 

homólogos serão identificados em carrapatos, análises filogenéticas mostram 

sequências de aranhas e carrapatos muito similares (FRY et al., 2009). Atividades de 

enzimas do tipo fosfolipase também serão detectadas em carrapatos Amblyomma 

americanum ingurgitados, a neurotoxina interage em receptores, além de possuir 

propriedades antibacterianas (ŠRIBAR et al., 2007). 

As diversas evidências apresentadas mostram que a saliva de carrapato 

apresenta propriedades biológicas imunomodulatórias e antihemostáticas, o que 

poderia reforçar sua atividade anti-inflamatória. No entanto, as propriedades da saliva 

de carrapatos, especialmente do gênero Amblyomma, sobre a resposta inflamatória e 

seus sinais cardinais como a nocicepção e edema ainda não foram avaliados. Neste 

sentido, o presente estudo pretende avaliar de modo inédito se a saliva de 2 espécies 

de carrapatos do gênero Amblyomma poderia conter componentes capazes de 

interferir no desenvolvimento da resposta inflamatória, especialmente no 

desenvolvimento da dor inflamatória e do edema. Além disso, será avaliado 

adicionalmente se a saliva poderia ter um possível efeito analgésico por mecanismos 

independentes da modulação de componentes da inflamação, o que poderá abrir uma 

ampla possibilidade de desenvolvimento de fármacos analgésicos de ação central 

(semelhante aos opioides) e fármacos analgésicos moduladores dos componentes 

químicos da inflamação.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 



 

 

 
 

118 

Avaliar o efeito da administração sistêmica de saliva bruta de Amblyomma cajennensis 

e Amblyomma sculptum sobre a resposta nociceptiva e inflamatória em camundongos.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o efeito da administração sistêmica de saliva bruta de Amblyomma 

cajennensis e Amblyomma sculptum sobre a resposta nociceptiva no teste de retirada 

da cauda; 

 

 Avaliar o efeito da administração sistêmica de saliva bruta de Amblyomma 

cajennensis e Amblyomma sculptum sobre a resposta nociceptiva no teste da 

formalina; 

 

 Avaliar o efeito da administração sistêmica de saliva bruta de Amblyomma 

cajennensis e Amblyomma sculptum sobre a resposta nociceptiva no teste da 

carragenina; 

 

2.3. ETAPAS ALCANÇADAS 

 

 Aprovação do CEUA em 27/01/2020; 

 Solicitação dos animais experimentais no dia 07/02/2020 com entrega prevista 

em 06/04/2020; 

 Início do processo de extração de saliva de carrapatos Amblyomma 

cajennensis e Amblyomma sculptum com apoio de colaboradores do Laboratório de 

Entomologia da Fiocruz Rondônia.  

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE Amblyomma cajennense E Amblyomma 

sculptum 

 
No presente estudo serão utilizados carrapatos das espécies Amblyomma 

cajennense e Amblyomma sculptummantidos no laboratório de Entomologia Médica 
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da Fiocruz Rondônia. Os carrapatos são mantidos sob condições controladas de 

temperatura (27±1°C), de ciclo claro/escuro (12:12 h) e de umidade relativa do ar 

(~90%). Para mimetizar experimentalmente a fase parasitária e o ingurgitamento, são 

empregados coelhos domésticos naïve adultos da espécie Oryctolagus cuniculus 

(CEUA/FIOCRUZ n°2015/06) como hospedeiros para os carrapatos. Para isso, os 

coelhos são mantidos em sala de manutenção específica para a espécie, sob 

condições controladas de temperatura (22°C±1), de umidade relativa de ar (~70%) e 

de ciclo claro-escuro (12:12 h), alimentados com ração própria para a espécie e água 

fornecida ad libitum (OLEGÁRIO et al., 2011). Para o ingurgitamento, os carrapatos 

em diferentes fases de vida são colocados no interior de câmaras de alimentação 

fixadas previamente nos coelhos utilizando cola. 

As câmaras de alimentação são compostas de um recipiente de plástico de 3 

cm de diâmetro e 2,5 cm de altura, cujo fundo é vazado, contendo tampa rosqueável 

na parte superior. Por fim, a câmara será fixada a um fragmento circular de tecido 

emborrachado que serviu como sistema de contato com a pele do coelho. Para a 

fixação da câmara de alimentação realizou-se previamente a tosa da região dorsal do 

coelho e, com auxílio de uma cola, fixou-se o tecido emborrachado à pele do coelho 

(Figura 05) (BECHARA et al., 1995). Após a fixação das câmaras de alimentação nos 

coelhos, aguardaram-se 24 horas para completa eliminação do odor da cola antes da 

infestação dos carrapatos (NUNES; BECHARA; CAMARGO-MATHIAS, 2008). 

3.2. OBTENÇÃO DE SALIVA DE CARRAPATOS 

 

Para a obtenção dos carrapatos adultos serão previamente colocados nas 

câmaras de alimentação previamente fixadas nos coelhos. Os carrapatos serão 

observados até se tornarem semi-ingurgitados, em aproximadamente 10 dias, quando 

serão removidos manualmente da câmara de alimentação. Em seguida, os carrapatos 

semi-ingurgitados coletados serão devidamente lavados com água destilada e etanol 

70 % e depois fixados sob uma lâmina de microscópio por intermédio de um pedaço 

de esparadrapo aderido ao seu dorso. 

Com o carrapato imobilizado, uma ponteira de micropipeta de 20 µl será 

posicionada de forma que sua ponta a cobrir completamente o hipostômio do 

carrapato, deslocando os palpos lateralmente. Em seguida, cerca de 20µl de 

pilocarpina a 4% (Sigma-Aldrich) será injetada na hemocele pela região ventral dos 
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carrapatos, próximo a linha do terceiro par de pernas na região medial, para estimular 

sua salivação. O processo de coleta de saliva será realizado sob condições ambientais 

de 27±1°C de temperatura e ~ 80% de umidade relativa durante 4 horas. A saliva será 

coletada a cada 10 a 20 minutos, sendo mantida sob gelo durante todo processo de 

obtenção. Por fim, a saliva total coletada será reunida em um estoque único, a seguir 

serão aliquotada em amostras de 4µl e estocadas em freezer a -80°C até o momento 

do uso. 

 

3.3. ANIMAIS EXPERIMENTAIS 

 

O presente estudo empregar-se-á camundongos swiss webster machos (25-

35g), mantidos em sala com luz e temperatura controladas, água e comida ad libitum, 

fornecidos pelo biotério da FIOCRUZ-Rondônia. Os experimentos serão realizados 

entre 8 h e 17h. Todos os experimentos empregando animais experimentais foram 

aprovados no Comitê de Ética da Fiocruz Rondônia (CEUA nº 2016/16). 

 

3.4. TESTES COMPORTAMENTAIS 

 

3.4.1. Teste da formalina 

 

O teste da formalina será realizado de acordo com Hunskaar e Hole (1987). 

Este teste é um modelo validado e replicável de nocicepção, empregado para detectar 

atividade analgésica de diversas classes de fármacos analgésicos. Nesse sentido, 

empregamos o teste da formalina para avaliar se a saliva bruta de carrapatos da 

espécie Amblyomma cajennense e Amblyomma sculptum possui atividade 

antinociceptiva. No dia do experimento, os animais serão pré-tratados com a saliva 

em diferentes diluições no volume. Como pré-tratamento controle negativo e positivo 

administrou-se salina (300 µL; s.c no dorso) e acetaminofeno (6 mg/ Kg; i.p), 

respectivamente. Também possuirá um grupo pré-tratado com pilocarpina (300 µL; 

i.p) para verificação de possíveis alterações no comportamento do camundongo, 

devido a utilização da mesma na estimulação da salivação do carrapato.  Após 1 hora 

da injeção do veneno ou dos controles, os animais receberam injeção de 25 µL de 

formalina a 2,5 % no dorso da pata direita posterior com auxílio de seringa 
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hipodérmica. Imediatamente após a injeção de formalina, os camundongos serão 

colocados sob funil de vidro cercado por dois espelhos onde realizou-se a observação 

dos comportamentos nociceptivos. Estes comportamentos são quantificados de 

acordo com a contagem de elevações, sacudidas e lambidas da pata injetada com 

formalina. O número de total de resposta comportamental será registado a cada 5 

minutos durante 60 minutos.  

 

3.4.2. Teste de retirada da cauda 

 

O limiar nociceptivo térmico será medido pelo teste de retirada da cauda 

(modificado de D´Amour e Smith, 1941). Cada animal será gentilmente imobilizado e 

a porção da cauda, entre 2 e 3 cm de sua extremidade, posicionada sobre uma fonte 

emissora de calor irradiante do aparelho chamado aparato analgesímetro. A fonte 

emissora de calor aquecerá na taxa de 9ºC/segundo a partir da temperatura ambiente 

(~ 25ºC), atingindo temperatura máxima aproximada de 80ºC. O aquecimento será 

automaticamente interrompido ao alcançar 6 segundos com intuito de se evitar lesão 

tecidual. Antes da injeção com saliva de carrapato, os animais serão testados para 

determinação do limiar basal para o reflexo de retirada de cauda em três medidas 

consecutivas e a intervalos de 5 minutos. A posição da cauda será fixada na posição 

em que a reposta reflexa basal de retirada de cauda dos camundongos seja entre 2,5 

e 3,5 segundos. Também possuirá um grupo pré-tratado com pilocarpina (300 µL; i.p) 

para verificação de possíveis alterações no comportamento do camundongo, devido 

a utilização da mesma na estimulação da salivação do carrapato. Após a 

determinação do limiar basal os animais serão tratados com injeção subcutânea de 

saliva de carrapato e após 1 hora serão testados a cada 10 minutos durante 1 hora. 

Como controles, os animais serão submetidos ao tratamento com salina (controle 

negativo) e morfina na dose de 5 mg/Kg (controle negativo).  

 

3.4.3.  Edema de pata induzido por carragenina 

 

O teste de edema de pata induzido por injeção intraplatar de carragenina será 

empregado para avaliar a atividade anti-inflamatórias da saliva bruta de Amblyomma 

cajennense e Amblyomma sculptum. Os experimentos serão realizados de acordo 
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com Morris (1987). O edema de pata será mensurado com o auxílio de um 

pletismômetro de pata (Insight, Brasil). Incialmente obteve-se a medida basal de 

ambas as patas posteriores antes dos animais receberem qualquer tratamento. Em 

seguida, os animais serão pré-tratados com saliva bruta de Amblyomma cajennense 

e Amblyomma sculptum. Como pré-tratamento controle negativo e positivo 

administrou-se salina (300 µL; s.c) e indometacina (6 mg/ Kg; i.p), respectivamente. 

Também possuirá um grupo pré-tratado com pilocarpina (300 µL; i.p) para verificação 

de possíveis alterações no comportamento do camundongo, devido a utilização da 

mesma na estimulação da salivação do carrapato. Após 1 hora injetar-se-á 25 μL de 

solução de carragenina a 2.5% na região plantar da pata direita (pata ipsilateral) e, em 

seguida, mediu-se o volume da pata (ipsilateral) e da pata não injetada (contralateral) 

com pletismômetro. As patas serão novamente medidas a cada 1 hora por um período 

de 5 horas consecutivas após administração de carragenina a 2,5%.  

 

3.5. EUTANÁSIA E DESCARTE DOS ANIMAIS 

 

No final dos experimentos, cada animal será eutanaziado com dose letal com 

ketamina (500mg/Kg) + xilasina (50 mg/Kg) por via intraperitoneal e, em seguida, 

adequadamente descartados. 

 

3.6. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A influência dos diversos tratamentos sobre as variáveis estudas, em função 

do tempo, será estatisticamente analisada através de análise multivariada de variância 

de dois fatores (Two way ANOVA), quando for o caso, para comparar os grupos 

durante todo o tempo do experimento. Os fatores a serem analisados serão 

tratamento, tempo e a interação tratamento x tempo. Nos casos em que houver 

diferença estatisticamente significante entre os tratamentos ou interação significativa 

tratamento x tempo, será realizado teste post hoc de Tukey. Todas as análises 

estatísticas serão realizadas no programa estatístico Graphpad Prism 8, e o nível de 

significância será fixado em 0,05. 

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 
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Até o momento o estudo avançou com a aprovação do CEUA (27/01/2020) e 

solicitação dos animais para a realização dos experimentos. Em paralelo, foi realizado 

treinamento prático sobre os modelos experimentais a serem empregados no estudo, 

tais como teste da formalina e teste da carragenina. Também foi iniciado os 

procedimentos de criação dos carrapatos Amblyomma cajennensis e Amblyomma 

sculptum, com suporte de colaboradores do laboratório de entomologia médica da 

Fiocruz RO. A seguir são apresentados os principais procedimentos realizados 

durante a criação de carrapatos de forma sequencial. Inicialmente, realizou-se a 

confecção das câmaras de repasto sanguíneo (Figura 1 e Figura 2) onde as ninfas 

de carrapatos serão dispostas sobre a pele do coelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Confecção da câmara de repasto sanguíneo de carrapatos 
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Fonte: próprio autor. 

 

 

 

 

Figura 2: Câmara de repasto sanguíneo dos carrapatos finalizada 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Também foi realizada atividades de manuseio (Figura 3 e Figura 4), 

crescimento (Figura 5 e Figura 6) e fixação das ninfas sobre a pele dos coelhos, com 

auxílio das câmaras previamente confeccionadas, para obtenção de saliva (Figura 7). 

Até o momento, o estudo avançou especialmente para a etapa de crescimento dos 

carrapatos. Esta etapa é importante para se tenha quantidade suficientes de 

carrapatos adultos (maduros) para obtenção de saliva. Ressalta-se que da fase do 

ovo até o adulto levam cerca de 03 meses, conforme já descrito no método.  Após a 

obtenção dos carrapatos machos serão feitas as extrações de saliva, com rendimento 

individual de até 10 µL. Para o estudo o objetivo é obter cerca de 1,5 ml de saliva bruta 

por espécie de carrapato. 
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Figura 3: manuseio das larvas de carrapatos 

 

Fonte: próprio autor. 

Figura 4: manuseio das larvas de carrapatos 

 

Fonte: próprio autor. 
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Figura 5: ovos de carrapatos armazenados em tubo de armazenamento 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Figura 6: caixa de armazenamento das larvas de carrapatos durante processo de 

crescimento, para a ninfas. 

 

Fonte: próprio autor. 
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Figura 7: Fixação da câmara de repasto sanguíneo de carrapatos em um coelho. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

5. DISCUSSÃO  

 

Até o momento, foram realizadas as etapas de treinamento e padronização dos 

procedimentos experimentais no laboratório de Neuro e Imunofarmacologia e de 

Entomologia Médica da Fiocruz Rondônia. Essas atividades de treinamento estão 

sendo realizadas de forma intensiva e com apoio de diversos colaboradores, que 

possibilitaram contato e aprimoramento dos testes presentes nos protocolos que 

serão executados no presente projeto de pesquisa. Além disso, obteve-se aprovação 

do CEUA e realizou-se a solicitação dos animais. Paralelamente, foi dado suporte às 

atividades de rotina de trocas de caixas de animais (camundongo) nas terças e sextas-

feiras.  

 

6. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS E DIFICULDADES APRESENTADAS 

 

Devido a ajustes solicitados pela Comissão de Ética de uso de Animais (CEUA) 

até sua aprovação, houve atraso no cronograma inicialmente proposto. A provação do 
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CEUA foi obtida dia 27 de janeiro de 2020, a partir da qual realizou-se a solicitação de 

animais experimentais. Independente das adversidades ocorridas, a participação ativa 

no suporte e realização de experimentos de outros projetos possibilitaram o 

aprimoramento de habilidades essenciais para a realização dos experimentos deste 

projeto. 

Com a chegada dos animais, a proposta será a realização dos experimentos 

com os grupos controles. Em seguida, os experimentos avançaram empregando a 

saliva dos carrapatos conforme proposta do estudo. Devido a um possível atraso na 

obtenção da saliva dos carrapatos devido ao ocorrido da demora da aprovação do 

CEUA, possivelmente haverá atraso nas etapas futuras dos experimentos, pois os 

carrapatos demandam de um período de três meses para atingirem a fase adulta que 

é quando é possível a extração de saliva. 

Como atitude remediadora, para evitar maiores atrasos na obtenção de 

carrapatos adultos, foram instaladas em um animal (coelho) duas câmaras contendo 

larvas de duas espécies de carrapatos para crescimento: Amblyommacajennense e 

Amblyommasculptum.  

 

 

7. CRONOGRAMA ATUALIZADO 

 

 

Aprovação 

do comitê de 

ética (CEUA)/ 

Pedidos dos 

animais. 

Fevere

iro 

 

X 

Mar

ço 

Ab

ril 

Ma

io 

Jun

ho 

Jul

ho 

Agos

to 

Setem

bro 

Outu

bro 

Previsão 

para iniciar 

os 

experimentos 

   X      

Experimento

s em 

execução  

    X     



 

 

 
 

129 

8. PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E TREINAMENTOS 

 

 Treinamento sobre manuseio de animais de experimentação no Biotério de 

Criação/Experimentação (2º semestre de 2019); 

 Treinamento sobre manuseio de coelhos para realização de procedimentos 

envolvendo carrapatos no Biotério de Criação/Experimentação (2º semestre de 2019); 

 Treinamento na sala de lavagem e esterilização de insumos e caixas viveiros 

dos animais do Biotério (2º semestre de 2019);  

 Curso de biossegurança (4 de abril de 2019); 

 Participação do evento da RAIC, como ouvinte (Maio de 2019); 

 Apresentação de banner no evento da iniciação cientifica do Centro 

Universitário São Lucas;  

 Participação no evento “Ciência na rua” promovido pela Fiocruz na Semana de 

Ciência e Tecnologia (3 de novembro de 2019). 
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MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA A CONFECÇÃO DE CONCRETOS 

SUSTENTÁVEIS 

Orientador: Raduan Krause Lopes 
Bolsista: Paulo Henrique Novais Carneiro 

 

Resumo: A indústria da construção civil é uma das principais consumidoras de 

recursos naturais, devido ao grande crescimento e avanço do país, e infelizmente 

também uma indústria responsável por mais de 50% da geração dos resíduos sólidos. 

Entre os resíduos gerados esse trabalho dará foco a dois, o resíduo de vidro e o 

resíduo de pedra ornamental. Os resíduos gerados pela indústria de rochas 

ornamentais apresentam propriedades que o potencializa para reutilização de 

diversas maneiras, sendo a incorporação em compósitos cimentícios uma destinação 

estudada em muitos trabalhos. Da mesma maneira, os resíduos produzidos pela 

indústria vítrea tem papel importante nos estudos para sua utilização como material 

suplementar de cimento em compósitos cimentícios.Dessa forma esse trabalho tem 

por intuito, desenvolver um traço de concreto utilizando o método de dosagem do 

IPT/USP para desenvolvimento de um concreto estrutural com o menor consumo de 

cimento possível, e após tal etapa, substituir parcialmente o cimento desse concreto 

nas faixas de 10, 20, 40 e 50% para verificação da resistência à compressão.  

 

Palavras-Chaves: Sustentabilidade; Concreto; Resíduos Industriais. 

Introdução  

Ao longo dos tempos, muitos pesquisadores têm se dedicado a estudar os mais 

diversos tipos de materiais reutilizáveis, principalmente junto da mistura do concreto. 

De acordo com MENOSSI et al (2010), em função do elevado consumo de concreto, 

tanto em nível nacional quanto internacional, tem sido estudado incorporações de 

vários rejeitos industriais, como fibras de borracha, cinza da casca de arroz, cinzas 

volantes, entre outros que traz um destaque ao concreto como sendo um material 

ecologicamente compatível com a sustentabilidade. 

A construção civil pode ser apontada como o setor mais indicado para o reaproveitamento de 

resíduos e subprodutos industriais (MELLO, 2018), não só pelo volume de recursos e matéria-



 

 

 
 

133 

prima consumidos, mas também pela demanda constante de materiais alternativos que atendam 

a requisitos como menor custo, maior facilidade de execução e durabilidade (PEREIRA, 2016).  

Nesse enfoque os resíduos de vidro e de pedra ornamental são relevantes para o 

desenvolvimento de pesquisas regionais, devido ao grande volume gerado pelas suas 

industrias, onde as mesmas não possuem uma destinação ambientalmente correta 

para esses materiais, sendo descartados no aterro sanitário municipal.  

Alguns trabalhos como DEGEN (2017) e RODRIGUES (2018), mostram o potencial 

do resíduo gerado do beneficiamento de rochas ornamentais para o uso em concreto 

seja como adição ou substituição, que por ser um material quimicamente inerte, ao 

incorpora-lo a matrizes cimentícias desempenha efeito físico de preenchimento de 

poros, que são chamados de efeito fíler. Ainda complementam mostrando que, se o 

resíduo for tratado, suas propriedades podem ser potencializadas, e o material pode 

ser reativo após a confirmação da sua atividade pozolânica. 

Quanto a utilização do resíduo de vidro Paiva (2009) destaca que o vidro pode 

funcionar como uma adição mineral do concreto que auxiliam no aperfeiçoamento do 

comportamento da matriz no estado fresco e endurecido, como: densidade, 

resistência a compressão, exsudação, segregação e trabalhabilidade. O vidro é 

classificado de acordo com a NBR 10004 (ABNT, 2004) como um resíduo inerte, ou 

seja, sem periculosidade. Este material possui potencial pozolânico por ter sílica 

amorfa em sua composição, isto quando apresentar granulometria alta – fino. 

Pereira (2016) compôs seu trabalho em cima da substituição parcial do cimento pelo 

pó de vidro, atribuindo função de material pozolânico para o mesmo, e logo em 

seguida avaliando a viabilidade através da comparação de corpos de prova, utilizando 

diferentes traços de substituição. O autor afirma que houve perda de resistência do 

concreto por conta de reações químicas que retiram os óxidos do cimento 

responsáveis pela resistência final, porém, mesmo não apresentando melhora na 

resistência á compressão, a argamassa montada obteve aproximadamente 25 Mpa e 

foi capaz de satisfazer a NBR 12653/14 que determinava o índice de pozolanicidade 

(PEREIRA, 2016). 

Já Simões (2013) utilizou vidros de automóveis para a montagem dos corpos de prova 

com substituição do cimento, transformando estes resíduos em pó para que se 

apresentasse alto índice de pozolanicidade, utilizando porcentagens de 5%, 10%, 

15% para os ensaios, visando análise de consistência, resistência a compressão, 
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módulo de elasticidade, resistência a tração por compressão diametral e microscopia 

de varredura. Os corpos que sofreram substituição parcial dos percentuais 

apresentados anteriormente, tiveram perda em ambos os testes de resistência no 

aumento do pó de vidro na mistura. 

 

Objetivo Geral 

Avaliar o desempenho de concretos utilizado resíduo de vidro e de pedra ornamental 

em substituição parcial do cimento Portland. 

 

Objetivo Específico 

Caracterizar laboratorialmente os materiais constituintes do concreto; 

Confeccionar traço experimental de concreto; 

Ensaiar mecanicamente os traços de concreto; 

Analisar os resultados dos ensaios mecânicos. 

 

Objetivo Alcançados até o momento 

Confecção de traço experimental de concreto, utilizando método de dosagem do 

IPT/USP; 

Caracterização básica de agregados do concreto, areia e brita; 

 

Materiais e Métodos 

Cimento 

O cimento Portland utilizado foi o CP II F 32 da marca Caue Cimento, ou seja, 

composto de fíller calcário com a classe de resistência de 32 Mpa. A adição de fíller 

proporciona um material com melhor compacidade da mistura, por apresentar 

materiais mais finos e tem diversas possibilidades de aplicação. 

 

Resíduos Industrias 

Os resíduos utilizados nessa pesquisa são gerados pela indústria de vidros planos e 

pela indústria de pedras ornamentais (granito e mármore). O processo de geração dos 

resíduos é parecido, uma vez são gerados no processo de lapidação (desbastamento) 

e corte das peças. Nesse processo a água é utilizado junto as máquinas de desbaste 
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e corte no controle da temperatura, onde essa juntamente com o material particulado 

gerado é coletado por calhas coletoras. 

Quanto ao vidro, depois do recolhimento nas calhas, o mesmo é transportando até 

uma central de decantação, onde a água do processo é reutilizada, ficando apenas 

dentro dos tanques o material fino do resíduo de vidro. Esse material é depositado em 

sacos plásticos de 60 quilos e posteriormente é acondicionado em caçamba de 

entulho e recolhido por uma empresa da cidade. Já o resíduo de pedra ornamental, é 

depositado junto da calha coletora e ali fica até a limpeza mensal da mesma. A água 

do processo é tratada e despejada na rede de drenagem, enquanto o material 

particulado é também depositado em caçamba de entulho e recolhido também.  

O processo de utilização dos resíduos segue o mesmo processo. Os resíduos são 

coletados nas empresas, são colocados para secagem em estufa a temperatura de 

100° C por 24 horas. Após esse processo, o material é cominuído, e passado na 

peneira de abertura de 600 µm. Após esse processo, o material passante é 

acondicionado em sacos plásticos fechados até a utilização no compósito cimentício. 

 

Agregados Miúdo e Graúdo 

Os agregados miúdos e graúdos usados na pesquisa foram, respectivamente a areia 

lavada e a brita, adquirida no mercado local da cidade de Porto Velho/RO. A areia 

lavada é proveniente da extração as margens do Rio Jamari localizado na divisa das 

cidades de Porto Velho e Candeias do Jamari. A brita é proveniente da extração de 

minas da cidade de Porto Velho/RO. Quanto aos ensaios realizados nos agregados, 

a tabela 02 apresenta a metodologia de caracterização utilizada. 

Ensaio Método de Ensaio 

Agregados – Determinação da Composição granulométrica NBR NM 248:2003 

Agregado miúdo – Determinação de impureza orgânica NBR NM 49:2001 

Agregados – Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis NBR 7218:2010 

Agregado miúdo – Determinação da absorção de água NBR NM 30:2001 

Agregado miúdo – Determinação de massa específica e massa específica 

aparente 
NBR NM 52:2009 

Agregado graúdo – Determinação de massa específica, massa específica aparente 

e absorção de água 
NBR NM 53:2009 

 

Dosagem de concreto 
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Os concretos serão dosados com base no método de dosagem racional desenvolvido 

entre o IPT e a USP, sendo usado para dosagens de concreto com consistência 

plástica a fluida, no qual por meio deste determina-se a quantidade dos materiais para 

composição do traço. Dentro do método utiliza-se três traços padrões: rico, 

intermediário e pobre. Com base no ensaio de resistência á compressão desses 

traços, pode-se desenvolver uma curva de dosagem e se apresentar o menor 

consumo de cimento para a resistência pretendida. Assim consegue um traço mais 

racional de um concreto estrutural. A figura 01 apresenta um exemplo da curva de 

dosagem do método. 

Figura 01 – Gráfico de dosagem de concreto 

 

Fonte: Tutikian e Helene (2011) 

Depois de se obter tal resistência estrutural (acima de 25 MPa), com o menor consumo 

de cimento possível por m³, parte-se para substituição parcial do cimento pelos 

resíduos industrias, nas faixas de 10, 20, 30 e 50% afim de se aferir a resistência à 

compressão desse material. 

Resultados Preliminares 

Dosagem do concreto Estrutural 

Foram desenvolvidos os traços ricos, intermediários e pobre, do método IPT/USP. A 

tabela 01 mostra a proporção de materiais e quantidade em quilos do traço 

intermediário, que rege a determinação do teor de argamassa ideal. 
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Tabela 01 – Tabela de dosagem do traço Intermediários 

Identificação 

(%) Traço unitário 

Areia (kg) Cimento(Kg) 
Brita – 15 
kg 

Embalagem Total Acréscimo Total Acréscimo   

TI-47% 47 1 : 1,82 : 3,18 8,59   4,72     

TI-48%       0,45   0,09   

  48 1 : 1,88 : 3,12 9,04   4,81     

TI-50%       0,96   0,19   

  50 1 : 2,00 : 3,00 10,00   5,00     

TI-52%       1,05   0,21   

  52 1 : 2,12 : 2,88 11,05   5,21     

TI-54%       1,11   0,22   

  54 1 : 2,24 : 2,76 12,16   5,43     

 

Com base nos valores de cada percentual, se mede a consistência do traço, até se 

conseguir uma mistura homogênea. Com tal aspecto garantido, nesse caso 

específico, foi conseguido com 54%, parte-se para o abatimento, ou seja, ajuste da 

água no traço, conhecido como fator água cimento. 

Com base nessa porcentagem ideal de argamassa pode-se realizar a confecção dos 

outros traços, o rico e pobre, para o mesmo abatimento. Assim a tabela 02 abaixo, 

sintetiza os valores de cada traço. 

Tabela 02 – resumo dos traços rico, intermediário e pobre. 

 

Foram confeccionados três corpos de prova de cada traço para rompimento aos 28 

dias. Até a entrega desse relatório, os corpos de prova estavam sob cura submersa 

por 19 dias, ou seja, não se tinha ainda prazo para apresentar os resultados para 

desenvolvimento do diagrama de dosagem. 

 

Considerações Preliminares  

Traço Unitário Cimento (kg) Areia (kg) Brita (kg) Água (l) Fator A/C

Intermediário 1 : 2,24 : 2,76 5,43 12,16 15 2,73 0,5

Rico 1 : 1,43 : 2,07 7,25 10,37 15 3 0,41

Pobre 1 : 3,05 :3,45 4,35 13,27 15 3,17 0,73
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Dentro das dificuldades encontradas, o final do semestre 2019, com provas e N2 

dificultou um pouco o encontro e planejamento da parte experimental da pesquisa, o 

que pode ser compensada com o desenvolvimento das leituras por parte da discente 

e discussão com o orientador sobre o tema da pesquisa. 

Com o início de 2020 começou-se de fato o trabalho experimental de laboratório, com 

a confecção do traço padrão, e posteriormente já partindo para os traços de concreto 

com os resíduos industrias. Comitente a isso, as caracterizações dos materiais 

começarão a ser realizadas para embasar os possíveis resultados obtidos dentro das 

resistências à compressão dos corpos de prova. Assim esperamos avançar ainda 

mais nesse primeiro semestre e já colher os primeiros frutos de produção acadêmica 

cientifica. 
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Informações Extra-Curriculares da Produção Científica do Acadêmico 

Aprovação de resumo para confecção artigo para o 62° Congresso Brasileiro do 

Concreto – IBRACON, em Florianópolis. 
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Avaliação de Mérito do projeto/relatório e desempenho acadêmico/científico do 

bolsista 

A discente se mostra extremante empenhada na elaboração das etapas propostas 

bem como nos trabalhos laboratoriais desenvolvidos até o momento. Tanto é que 

temos já um resumo aprovado, com excelentes chances de se produzir um artigo de 

bom impacto para apresentação no maior congresso sobre concreto da América 

Latina. Assim a avaliação da discente quanto a essa pesquisa é excelente. 
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POVOS INDÍGENAS E DESENVOLVIMENTO: ANALISANDO A HISTÓRIA DO  

CONTATO, TUTELA E SAÚDE NO TERRITÓRIO RONDONIENSE (1982-1996) 

 
 

Orientador:Rafael Ademir Oliveira de Andrade 
Bolsista: Amanda Machado 

 

RESUMO: A caracterização da saúde indígena rondoniense está atrelada à análise 

histórica das transformações sociais, econômicas e ambientais ocorridas no território. 

Diversos conflitos, mudanças políticas e constitucionais afetaram e moldaram o 

quadro de saúde dos povos tradicionais. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa é 

esquematizar a relação entre os povos indígenas, o Estado Brasileiro e a relação 

saúde e desenvolvimento a partir da análise de relatos acerca da historicidade e 

formas do contato no território rondoniense. Como referenciais teóricos, estão sendo 

utilizados legislações, assim como análises feitas pelas áreas conhecimento humano 

a respeito do tema. Além disso, a metodologia escolhida será a análise de documentos 

e como procedimento analítico temos a análise de conteúdo. Serão analisados 

documentos da hemeroteca do Conselho Indígena Missionário que tenham os critérios 

de inclusão, essencialmente dialoguem com relatos e fatos que exponham a relação 

povos indígenas, contato e aspectos da saúde comunitária desses povos. Pode-se 

afirmar, a princípio, que os povos tradicionais presenciaram nos últimos anos não 

somente doenças infecciosas já conhecidas por séculos como causas de dizimação, 

mas também doenças crônicas decorrentes das perturbações dos seus meios de vida. 

1 INTRODUÇÃO (REFERENCIAL TEÓRICO) 

A partir da redemocratização e da Constituição de 1988, questões relativas a 

grupos em situação de vulnerabilidade social foram abordadas durante a elaboração 

e promulgação da Carta Magna e das Instituições Sociais resultantes desta mudança 

social. Em relação à população indígena, a partir da Constituição, surgiram 

mecanismos legais para a garantia de sua cidadania. Em decorrência destas 

mudanças sócio-históricas, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 

Indígenas (PNASI), instituída em 2002, foi elaborada a partir das Leis Orgânicas da 

Saúde e da Constituição Federal, que reconhecem as suas especificidades étnicas e 

seus direitos territoriais. (PNASI, FUNASA, 2002). 
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Como antecedentes desses eventos mais recentes, têm-se séculos de 

dizimação indígena pelas mais diversas causas e, dentre elas, as epidemias de 

diversas doenças que eram facilitadas pela desestruturação do modo de vida 

tradicional do contato com populações não indígenas e formas dos impactos 

presentes na história destas relações interétnicas. Entretanto,  mesmo na 

contemporaneidade brasileira, apesar de todos os dispositivos legais criados para 

garantir a sobrevivência dos povos remanescentes desse passado histórico, os povos 

indígenas ainda são vítimas das mesmas intempéries passadas, revestidas de novos 

atores sociais. Assim, “[a]té hoje há situações regionais de conflito, em que se expõe 

toda a trama de interesses econômicos e sociais que configuram as relações entre os 

povos indígenas e demais segmentos da sociedade nacional, especialmente no que 

se refere à posse da terra, exploração de recursos naturais e implantação de grandes 

projetos de desenvolvimento. ” (PNASI, FUNASA, 2002). 

Para o entendimento do percurso do quadro de saúde indígena na região 

rondoniense, é válido fazer um resgate histórico da região. No plano nacional, a 

década de 1950 é caracterizada pela “Marcha para o Oeste” brasileira, depois do 

declínio do II Ciclo da Borracha, e, como consequência, por diversos planos de 

desenvolvimento e ocupação amazônica, como já determinava a Constituição de 1946 

em seu artigo 199, com a definição do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 

(PVEA). Com isso, impulsionaram-se novas atrações migratórias para a região devido 

aos investimentos estatais e reforçou-se os “encontros de sociedades” (Galvão, 1979)  

Em Rondônia, a história de ocupação territorial, apesar de apresentar 

semelhanças ao restante do país, apresentou singularidades no seu percurso por ser 

relativamente tardia. Durante esse processo, o maior contato com a população 

indígena ocorreu no contexto da decadência da extração da borracha e da valorização 

da cassiterita, durante as décadas de 1940 e 1950, que acentuou as frentes de 

expansão sobre o território dos nativos e acentuou o seu contato com a sociedade 

não-indígena. 

Nesse contexto, a população indígena é colocada como um problema para o 

estabelecimento das relações hegemônicas de produção, ocorrendo, de acordo com 

Semin (2004 apud MIGUEL, 2016), a desorganização social dessa população a partir 

da retirada da sua territorialidade, condenando-a “à condição de miséria nas periferias 

urbanas e rurais [...]” (MIGUEL, 2016)  
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Todo esse processo de invasão territorial mudou as condições tradicionais de 

ocupação dos seus territórios e novos modos de vida, com modificações das 

condições sanitárias, por exemplo, afetaram diretamente o quadro de saúde dessas 

populações. Em estudo feito em 1986 em populações dos vales dos rios Guaporé e 

Mamoré, em Rondônia, os resultados dos estudos epidemiológicos de espécies 

enteroparasitárias atestou a vulnerabilidade sanitária das aldeias naquela época. 

Segundo o artigo, uma população específica, a Tanajura, mostrou-se 

significativamente menos parasitada que as das demais áreas estudadas, o que pode 

ser explicado pela administração de anti-helmínticos polivalentes à população pela 

atendente de enfermagem da FUNAI residente na aldeia. (SANTOS, 1986) ademais, 

a menor prevalência para a faixa de 6-10 anos está associada à frequência escolar e 

a facilidade de administrar medicamentos a esse grupo. Portanto, fica claro que ações 

preventivas em alguns grupos reduziram drasticamente a sua contaminação, o que 

atesta a eficácia de ações de saúde direcionadas a esses grupos. (SANTOS, 1986)  

Diante disso, observa-se o impacto na saúde dos indígenas na região já em um 

período de ocupação de alguns anos, assim como uma medida preventiva que foi 

eficaz na redução de indivíduos parasitados por espécies patogênicas.  

Essa dinâmica das condições de vida desses povos é contínua até hoje, pois 

os projetos desenvolvimentistas se renovam conforme mudam os interesses dos 

agentes capitalistas. Conforme Silva (2016), em artigo que analisa as obras recentes 

de duplicação da Estrada de Ferro Carajás, com as formas do capitalismo, no estado 

democrático atual, seria necessário equilibrar os interesses da sociedade com esse 

sistema econômico. Esse equilíbrio ideal não é atingido, e isso é atribuído à atividade 

“colonizadora” decorrente da expansão das fronteiras do capital, que age 

“extrapolando constrangimentos nacionais ou ‘internos’ para o seu desenvolvimento 

[...]’’ (SILVA, 2018, pág.125), devido ao estabelecimento de uma economia mundial 

que lhe serve de base e rompe barreiras nacionais, usando mecanismos como a 

privatização de estatais. Desse modo, os atores desse capitalismo buscam, através 

das classes dominantes, implantar uma ideologia “desenvolvimentista” segundo uma 

vertente ideológica neoliberal.  

Ainda de acordo com Silva (2018), o capitalismo como “força colonizadora”, 

extrapola limites legais estabelecidos pela sociedade, através do Estado e suas leis, 

para estipular seus objetivos de desenvolvimento. Isso é demonstrado a partir das 



 

 

 
 

146 

consequências da obra de duplicação analisada para o grupo indígena Awá-Guajá, 

apesar da propaganda da empresa com os “acordos de cooperação”, as dificuldades 

enfrentadas pelo povo indígena Awá-Guajá contradiz o discurso retórico da empresa. 

Isso porque são constantes a exploração madeireira, precariedade de assistência à 

saúde e outros percalços que deveriam, segundo o autor, ser considerados para a 

viabilidade da construção da ferrovia. (SILVA, 2018)  

 

1.1 Sistema de Saúde Indígena 

 

Um importante marco para o cuidado à saúde indígena é a promulgação da Lei 

nº 9.836 de 1999, conhecida também por “Lei Arouca”, em referência ao então 

deputado federal Sérgio Arouca. Essa Lei determinou a criação, a partir do SUS, do 

Subsistema de Assistência à Saúde Indígena (SasiSUS) e da rede de serviços à vida 

dessas populações, considerando os seus aspectos culturais e característicos modos 

de vida.   

Anteriormente a esses avanços legislativos derivados da Constituição Federal 

de 1988, a política indigenista atribuiu o cuidado à saúde dessas populações a 

diversos órgãos, dos quais o primeiro foi o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), criado 

em 1918 e extinto em 1967, substituído pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). A 

atuação do SPI seguiu a política indigenista vigente na época de nacionalização do 

indígena e integração de seus territórios, refletida na sua estrutura e administração da 

instituição dividida em atração, pacificação, sedentarização e integração 

(nacionalização). (Site: Povos Indígenas no Brasil, 2018) 

O primeiro diretor da SPI foi o marechal Cândido Mariano da Silva Rondon 

devido ao seu modelo de contato com o indígena durante o percurso com militares 

para a construção das linhas telegráficas na chamada Comissão Rondon, na qual 

estabeleceu uma relação pacífica com os nativos em meio a um cenário nacional de 

grande hostilidade. Entretanto, segundo Oliveira (2016), apesar da ação de Rondon 

de colocar o indígena sob a tutela do Estado e prevenir uma série de hostilidades com 

o branco, as atuações do Estado“[r]aramente conseguiram preservar o habitat desses 

povos, ou assegurar o controle sobre os seus antigos territórios, logo incorporados ao 

mercado de terras e apropriados por interesses privados.” (OLIVEIRA, 2016, pág. 174) 

Além disso, deve-se ressaltar que a visão predominante entre os militares era 

positivista, e que o regime de tutela estatal indígena originou uma série de 
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contradições. Isso porque, ao mesmo tempo que se tinham dispositivos legais como 

o Decreto 8.072, de 1910, que determinava as conservações territorial e cultural 

indígenas, a ação da SPI muitas vezes era de liberar seus territórios para a 

colonização, desestruturando seu sistema produtivo e abolindo suas práticas 

tradicionais, o que João Pacheco de Oliveira (1988) chamou de “paradoxo ideológico 

da tutela” (SANTOS, 2018). Essa característica ainda se faz presente atualmente, 

apesar de toda a reformulação legal de estímulo à autonomia indígena após a 

redemocratização.  

“É da própria natureza da tutela a sua ambiguidade, as 
ações que engendra não podendo ser lidas apenas numa 
dimensão humanitária (apontando para obrigações éticas ou 
legais), nem como um instrumento de simples dominação. É no 
entrecruzamento dessas causas e motivações que deve ser 
buscada a chave para a compreensão do indigenismo brasileiro, 
um regime tutelar que foi estabelecido para as populações 
autóctones que foi hegemônico de 1910 até a Constituição de 
1988, perdurando em certa medida até os dias atuais em 
decorrência da força de inércia dos aparelhos de poder e de 
estruturas governativas.” (PACHECO DE OLIVEIRA; FREIRE, 
2006, p.115 apud SANTOS, 2018) 

 

Com o surgimento da nova legislação, é determinado pela Constituição Federal 

que “Saúde é direito de todos e dever do Estado” (Sérgio Arouca). Essa inclusão da 

saúde na Constituição gerou o arcabouço legal da organização e implementação do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, um marco importante para a saúde 

indígena foi a inclusão do Capítulo V à Lei nº 8.080, através da Lei nº 9.836/1999 (“Lei 

Arouca”) que instituiu o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), além 

de determinar a participação da população indígena como crucial para a validação das 

ações de saúde. As responsabilidades e estruturação dessas ações ficou à cargo da 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão executivo do Ministério da Saúde.  

Quanto às disposições do documento da “Lei Arouca”, é previsto a 

obrigatoriedade de se considerar a realidade e cultura dos povos nativos para a 

contemplação de todos os aspectos de assistência à saúde dessas populações, como 

saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras 

educação sanitária e integração institucional. O texto ainda prevê assistência integral 

em todos os níveis de complexidade de atenção e a participação das populações 

indígenas da formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde como 

seu direito. (Lei nº 9.836/1999) Desse modo, as ações em saúde, pelo menos em 
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âmbito legislativo, passam a perder seu caráter de total unilateralidade histórica, e 

passa a considerar o entendimento da realidade indígena e sua coparticipação como 

fundamentais na prestação de serviços de cuidado à vida eficazes. 

Outra disposição importante dessa Lei foi a criação de unidades gestoras 

descentralizadas chamadas Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). São 34 

DSEIs que possuem autonomia administrativa, orçamentária, financeira e 

responsabilidade sanitária. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017) 

Além disso, como citado anteriormente, a atenção à saúde indígena foi, a 

princípio, gerida pela Fundação Nacional da Saúde (Funasa), até 2011, e atualmente 

é de responsabilidade da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). Esse 

órgãos são vinculados ao Ministério da Saúde, e a Funasa tinha por objetivo 

“[P]romover a inclusão social por meio de ações de saneamento ambiental e de ações 

de atenção integral à saúde dos povos indígenas, [...] em consonância com o SUS.” 

(FUNASA, 2004) 

Depois da insatisfação com a atuação da Funasa por parte dos movimentos 

indígenas, devido a problemas de gestão, corrupção e uso político do órgão, o 

Governo Federal criou a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), que é, de 

acordo com o Ministério da Saúde, a atual responsável por coordenar e executar a 

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo o processo de 

gestão do SasiSUS. Parte dos problemas eram originados da operacionalização dos 

DSEIs, em que as ações de saúde eram feitas através de terceirizações e convênios 

com organizações não-governamentais, prefeituras e associações indígenas. Depois 

da criação da SESAI, esse processo de terceirização característico da Funasa 

continuou, mas de modo mais seletivo e concentrado. (ROCHA, 2019). 

 

Os objetivos principais da SESAI são realizar ações de atenção básica em 

saúde e de saneamento ambiental nas aldeias, realizar articulação com estados e 

municípios para encaminhamentos para média e alta complexidades e promover a 

infraestrutura dos estabelecimentos de saúde e aquisição de insumos e 

equipamentos, tudo isso de acordo com o perfil epidemiológico e a condição sanitária 

de cada DSEI. (SESAI/MS, 2013) 

Para a implantação do modelo assistencial que é proposto pelo SasiSUS, a 

SESAI executa as suas ações através desses Distritos Especiais Sanitários Indígenas 
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(DSEIs), dispostos conforme os territórios etnoculturais e a dinâmica populacional 

indígena. Mais de cinquenta por cento da sua força de trabalho compõe-se de 

indígenas, o que garante uma assistência voltada para as necessidades específicas 

das populações e o cumprimento pelo o que é disposto na Política Nacional de 

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) no que se refere à utilização e 

valorização dos saberes indígenas em saúde e o complemento através do que é 

fornecido pelo branco. 

 “modelo de organização de serviços – orientado para um 
espaço etnocultural dinâmico, geográfico, populacional e 
administrativo bem delimitado -, que contempla um conjunto de 
atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas de 
atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e das 
práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-
gerenciais necessárias à prestação da assistência, com controle 
social” (BRASIL, 2002, p. 13 apud MARTINS, 2013) 

  

A base do SasiSUS são os DSEIs e sua rede de serviços começa pelo trabalho 

da sua equipe de saúde denominada Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena 

(EMSI), atuante nos postos de saúde das aldeias e nos Polos Base, que coordenam 

um conjunto de postos de saúde e exercem funções administrativas e gerenciais de 

todo o serviço de atenção básica que é fornecido na aldeia. Quando é necessário um 

atendimento de média ou alta complexidade, são esses Polos Base que irão 

determinar a ligação com as outras estruturas mais complexas do SUS que se 

localizam nos estados e municípios. 

Outra estrutura importante dentro dos Distritos são as Casas de Saúde 

Indígena (CASAIs). Como citado anteriormente, os serviços de saúde ligados à 

atenção primária são feitos principalmente nas aldeias, enquanto que os de nível 

secundário e terciário complexidade são realizados nas cidades. Os Casais existem 

para apoiar a referência entre esses componentes e “[foram] criadas em áreas 

estratégicas dos DSEIs ou em centros urbanos de referência para receber pacientes 

indígenas encaminhados para exames e tratamentos de casos de média e alta 

complexidade (Brasil, 2002a, 2012; Cardoso, 2014).” 
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Figura 2 - Organização da Rede de Serviços em Saúde dos DSEIs

 

Fonte: SESAI/MS, 2013. 

A função das Casai é, de acordo com a PNASI, é receber e alojar os pacientes 

e acompanhantes encaminhados, prestar assistência de enfermagem, marcação de 

consultas, exames complementares ou internação, além de proporcionar atividades 

de lazer para os pacientes e acompanhantes. 

 

2 OBJETIVOS 

A presente pesquisa tem como objetivo principal esquematizar a relação entre 

os povos indígenas, o Estado Brasileiro e a relação saúde e desenvolvimento a partir 

da análise de relatos acerca da historicidade e formas do contato no território 

rondoniense.  

Para chegar a tal objetivo, foram nomeados objetivos específicos, alguns já 

atingidos até o momento, como é mostrado a seguir: 

    • Foi analisado e desenvolvido o arcabouço teórico e descritivo acerca das relações 

de tutela, contato, saúde indígena, conflitos entre os povos indígenas e o Estado 

Brasileiro. 

    • A relação e o levantamento e classificação de documentos que apresentam a 

narrativa social e cultural acerca da relação intercultural entre indígenas de Rondônia 

e o Estado foi realizado parcialmente, a partir de artigos acadêmicos e do conteúdo 

da Hemeroteca Indígena. 

    • A análise do conteúdo do acervo, dentro do recorte temporal, com vistas a produzir 

uma reflexão lógica acerca das formas do contato e seus impactos sobre a 

configuração socioespacial do estado rondoniense está sendo feita. 
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    • Produzir textos a partir da linguagem acadêmica e divulgar os resultados em 

eventos e revistas acadêmicas está previsto para os próximos meses. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para atingir os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa teórica com a 

seleção de artigos relevantes sobre o tema, resenha desse material e sua 

complementação com conceitos legais e acadêmicos. 

A seleção de artigos ocorreu com o critério de relevância para o trabalho, e, 

desse modo, seus conteúdos abordam desenvolvimento regional e a saúde indígena. 

Depois, foi feita uma ordem cronológica de resenhas desses artigos, com o propósito 

de elaborar o referencial teórico e principiar o desenvolvimento da discussão da 

pesquisa. 

Para o entendimento e complementação do conteúdo dos artigos, foram 

usados textos complementares como os dispositivos legais que estruturaram a saúde 

indígena no recorte temporal do trabalho, e sua comparação com o que é mais recente 

na Lei, para o entendimento da funcionalidade ideal da assistência à vida dos 

indígenas. Depois, análises antropológicas e sociológicas serviram de justificativa 

para o tratamento do Estado sobre essas questões. 

Além disso, foi feito o levantamento documental inicial de materiais da 

hemeroteca do Conselho Indígena Missionário, com a busca na plataforma de termos 

como “Saúde Rondônia”, assim como o cruzamento dos resultados dos dois termos 

isolados, usando critérios para a seleção conteúdo do que for relevante para os 

propósitos do trabalho, o que reforça o caráter descritivo e retrospectivo da pesquisa. 

Esse material está sendo ordenado e analisado qualitativamente, com a 

reunião das informações relacionadas às doenças incidentes na população indígena, 

com o início do conhecimento das mais incidentes na população indígena de 

Rondônia. 

 

4 RESULTADOS PRELIMINARES 

Antes de se obter dados sobre o perfil de saúde indígena em Rondônia, 

realizou-se um resgate histórico dos atores responsáveis pelos serviços de saúde à 

população indígena, que antes de serem institucionalizados pelo Serviço de Proteção 

ao Índio (SPI), em 1918, eram prestados de maneira voluntária por religiosos. Apesar 
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desse avanço, a maioria das instituições estatais surgidas a partir da SPI tiveram 

problemas com desvio de recursos.  

Quanto ao aspecto do perfil de saúde e levantamento de material relacionado 

aos agravos à saúde indígena, doenças infecciosas importantes são relatadas em 

periódicos e pesquisas acadêmicas e geralmente estão atreladas a projetos de 

desenvolvimento na região. 

No artigo “Avaliação do Programa Polonoroeste” da antropóloga Betty Mindlin, 

da revista Aconteceu - Povos Indígenas no Brasil/83, número 14, há o relato da 

malária e a tuberculose como agravantes dos quadros de saúde dos Cinta Larga, de 

contato mais recente, e dos Pakaa-Nova. Na edição anterior da mesma revista, 

relatou-se a contaminação, entre os índios suruí, de doenças venéreas como um surto 

de gonorreia. 

Além disso, Coimbra (1996) no estudo “SAÚDE INDÍGENA EM RONDÔNIA NA 

DÉCADA DE 90”, do periódico Povos Indígenas no Brasil 1996/2000, do Instituto 

Socioambiental, as doenças mais incidentes durante a década de 1990 são 

sublinhadas. 

Nos quatro primeiros anos da década de 1990, foram detectados 329 novos 

casos de tuberculose, o que representou 10% do total de casos totais detectados no 

estado, enquanto que a população indígena representava 1% da população total de 

Rondônia. Um agravante da doença é a sua associação com Paracoccidioidomicose. 

Há relatos de diagnóstico tardio dessa doença devido aos casos serem confundidos 

com tuberculose, com os pacientes se submetendo, inclusive, aos quimioterápicos 

anti tuberculose por engano. (COIMBRA, 1996) 

As parasitoses intestinais também têm relevância na região na época estudada. 

Povos como Pakaánova, Karitiána e grupos de Tupi-Mondé chamam a atenção para 

as elevadas prevalências de infecção pelos helmintos mais comuns (Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiuria, Strongyloides stercoralis e ancilostomídeos), 

afetando principalmente as crianças. (COIMBRA,1996). 

 

5 DISCUSSÃO 

A ocupação do território de Rondônia está associada a projetos de 

desenvolvimento que foram despreocupados com a preservação da integridade 

territorial indígena. A questão da demarcação de terras, idealizada por anos por 
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movimentos indígenas e consagrada como direito na Constituição Federal, está longe 

de ser plenamente solucionada no Brasil. Na década de 1980, durante o I Congresso 

sobre Ocupação da Amazônia, o então governador Jorge Teixeira declarou que 

“existe muita terra para poucos índios”, o que deixa bem claro a política indigenista da 

época. Nesse contexto, os indígenas da região foram assolados por doenças 

resultantes desse contato com o não-indígena e da desestruturação do seu espaço.  

O Projeto Polonoroeste, sob o governo do ministro Delfim Neto, foi responsável 

por obras no interior de Rondônia, além de prever a colonização de “novas áreas” e, 

dessa forma, favoreceu o contato com a população nativa. (Aconteceu Especial/1981 

- Hemeroteca Indígena) apesar desse projeto direcionar parte dos seus recursos para 

o apoio às populações indígenas, muito do despreparo sanitário e das suas 

consequências foram descritos por estudiosos como Betty Mindlin, que, em avaliação 

do Projeto, sublinhou o aumento dos casos de tuberculose e malária entre os 

indígenas, além de doenças venéreas. (MINDLIN, 1983) 

Essas condições sanitárias persistem durante a década de 1990, e o trabalho 

de Coimbra (1996) confirmou a persistência da malária e tuberculose na região. A 

malária, segundo o autor, não surpreende em seus resultados, considerando o 

território rondoniense, e é importante no contexto de avanço sobre as matas nativas, 

que são acompanhadas de surtos da doença. Além disso, devido às condições de 

saneamento e habitação, doenças de pele são comuns, principalmente piodermites 

(impetigo e furúnculos) e a escabiose. (COIMBRA, 1996) 

A prevalência, também, de parasitoses intestinais é um importante indício de 

fragilidades sanitárias das aldeias indígenas. Assim, “somados à malária, à diarreia, e 

à má alimentação, os parasitas intestinais exercem importante influência sobre os 

perfis de saúde, sendo bem conhecidas suas associações com a desnutrição 

energético-proteica e com a anemia. ” (COIMBRA, 1996) 

Esses dois artigos principais foram acessados através da Hemeroteca Indígena 

e servem de base para pesquisas futuras na plataforma. Em síntese, as informações 

consideram malária, tuberculose e parasitoses intestinais como relevantes no 

contexto de fragilidade sanitária diante dos projetos desenvolvimentistas. 

 

6 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
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O estado de Rondônia, de ocupação relativamente recente pelo Estado, tem 

os problemas de demarcação indígena comuns no restante do território amazônico. 

Esse fato, no decorrer dos últimos anos, desestruturou o território dos povos indígenas 

e afetou, dentre vários aspectos, a questão da saúde. Doenças relacionadas ao 

desmatamento e a imposição de outros modos de vida surgiram nesse cenário, e o 

intuito desta pesquisa é fazer o delineamento dessas enfermidades, considerando os 

projetos de desenvolvimento como importantes fatores de influência. 

Diante disso, até o presente momento, doenças relacionados ao avanço no 

contato com o indígena foram constatadas, assim como doenças relacionadas às 

limitações sanitárias das aldeias. A primeira questão está atrelada aos projetos de 

desenvolvimento, como construção de estradas e incentivo à “colonização”. Já a 

segunda está relacionada à desorganização do espaço e ao não fornecimento de uma 

área limpa e sadia nas aldeias, o que justifica, por exemplo, as parasitoses intestinais. 

Quanto às dificuldades encontradas, as ferramentas de busca da Hemeroteca 

fornecem apenas a possibilidade de busca por termos consecutivos, ou seja, não há 

a disponibilização dos artigos e periódicos que contêm a presença dos caracteres de 

busca em parágrafos e linhas diferentes. Desse modo, pretende-se buscar termos 

isolados e fazer uma intersecção dos resultados, o que ampliará a quantidade de 

material a ser estudado. 

As fontes de conteúdo e análise já forneceram alguns dados, que devem ser 

ampliados e organizados nos próximos meses. Depois da consulta a artigos e leis 

sobre o tema e a construção da estrutura teórica, ampliou-se o entendimento dos 

documentos da Hemeroteca Indígena e dos artigos acadêmicos consultados. Assim, 

espera-se realizar novas buscas na plataforma e ampliar a informação sobre eventos 

importantes relacionados ao tema, com a integração e análise desse novo material, o 

que consiste na última etapa da pesquisa, conforme o cronograma. 

Adicionamos que no decorrer deste trabalho será aprofundada a revisão 

bibliográfica e análise documental com solicitação para o SasiSUS de informações 

sobre o perfil epidemiológico da população indígena em Rondônia.  
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PERFIL DE TRATAMENTO DA MALÁRIA EM CASOS DE INTERNAÇÃO NO 
CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DE RONDÔNIA (CEMETRON), EM PORTO 
VELHO. 

Orientador: Sergio de Almeida Basano 
Bolsista: Ana Gabriela Barbosa Chaves de Queiroz 

 

RESUMO: A malária é uma doença febril aguda, transmitida pelo mosquito fêmea do 

gênero Anopheles e ocasionada por protozoários do gênero Plasmodium(P. 

falciparum; P.vivax; P. ovale e P. Malariae). Atualmente, ainda identificada como sério 

problema público de saúde no Brasil. Por isto, o ministério da saúde instituiu, em 2003, 

o Programa Nacional de Prevenção e Combate à Malária, que inclui a Política 

Nacional de Tratamento da Malária, com o objetivo de diminuir a incidência da doença 

e dos casos de recidiva. De acordo com a política, o tratamento dos casos de malária 

deve ser orientado com base no agente etiológico causador do quadro, a idade do 

paciente, o peso do paciente, fatores associados, tais como gravidez ou comorbidades 

e histórico de exposição prévia à infecção por Plasmodium, tendo em vista que 

indivíduos primoinfectados tendem a apresentar quadro mais grave. Neste trabalho, 

está sob análise o perfil terapêutico dos pacientes tratados para malária com 

necessidade de internação, no Centro de Medicina Tropical de Rondônia, visando 

avaliar a conduta empregada e o enquadramento desta dentro da Política Nacional de 

Tratamento da Malária.  

Palavras-chave: Tratamento; Antimaláricos; Malária; Internação. 

 

INTRODUÇÃO 

A malária é classificada como uma doença infecciosa febril aguda, causa por 

parasitos do gênero Plasmodium. A malária humana no Brasil pode ser ocasionada 

por diferentes espécies de Plasmodium: P. falciparum, P. vivax e P. ovale. Esta última, 

no entanto, não apresenta casos registrados de transmissão autóctone em território 

brasileiro. A transmissão natural da malária ocorre através da picada de fêmeas dos 

mosquitos do gênero Anopheles, quando infectadas. Como criadouro, estes 

mosquitos utilizam coleções de água limpa, quente, sombreada e de baixo fluxo, muito 

frequentes na Região Amazônica, hoje considerada área endêmica desta patologia – 

onde se concentram o maior número de casos registrados no Brasil. (BRASIL, 2010) 
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 Atualmente, a malária ainda é considerada um grande problema da saúde 

pública no Brasil. Em boletim epidemiológico oficial, publicado em 2015, relatando o 

monitoramento dos casos de malária no Brasil em 2014, o ministério da saúde relatou 

uma diminuição de 19% dos casos de malária em relação ao ano anterior, na região 

Amazônica. No entanto, neste mesmo boletim, Rondônia aparece como o único 

estado da região a apresentar acréscimo no número de casos de malária falciparum. 

Outrossim, o boletim aponta, na Região Amazônica, redução de 20%, no que diz 

respeito às internações, em relação ao ano anterior – sendo 65% das internações por 

malária vivax. Já no tocante ao número óbitos, a Amazônia brasileira apresentou 

decréscimo de 23% em 2014, quando comparado ao ano de 2013. O boletim destaca, 

ainda, 2014 como o ano com menor número de casos de malária no Brasil, quando 

relacionado aos 35 anos que o precederam. (BRASIL, 2015) 

 Contudo, na Região Amazônica, nos anos de 2016 e 2017, ocorreu um 

aumento significativo nos casos de malária vivax. Não obstante, as razões para o 

aumento inesperado dos casos não são bem justificadas, sendo, assim, os fatores 

causais deste aumento no número de casos objeto de investigação e pesquisa por 

parte das autoridades de saúde. (MELLO et al., 2018). Em boletim extraoficial, a 

respeito da situação epidemiológica da malária divulgada pelo ministério da saúde, 

em 2018, é relatado crescimento do número de casos de malária no Brasil, com olhar 

alarmante para a disparada no número de óbitos. Na Amazônia Legal, entre 2016 e 

2018, foi registrado um aumento de 19% no número de casos de malária; em 

Rondônia, este aumento foi de 16%. Quanto aos casos de malária falciparum, entre 

os anos de 2016 e 2018, a região amazônica apresentou aumento de 29% no número 

de casos, apesar disto, Rondônia aparece com um decréscimo de 53%. Já em relação 

ao número de óbitos, entre 2017 e 2018, houve acréscimo de +450%, passando de 2 

para 11 casos, na região amazônica. Já o número de internações apresentou 

decréscimo de 1%, entre 2017 e 2018. (BRASIL, 2018) 

Atualmente, o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária (PNCM) 

no Brasil, instituído em 2003, orienta a terapêutica e disponibiliza os medicamentos 

antimaláricos ao Sistema Único de Saúde (SUS). O PNCM emprega diversos artifícios 

que visam o controle da malária, atendendo à Estratégia Global de Controle da 

Malária, que visa, como primeiro elemento, o acesso ao diagnóstico oportuno e ao 

tratamento adequado; além disso, busca o fortalecimento das redes de saúde e 
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atenção, para assegurar acesso universal em tempo adequado e reduzir os índices 

de mortalidade e morbidade; diante disto, o PNCM estabelece como objetivos, reduzir 

a incidência da malária; reduzir a mortalidade por malária; reduzir as formas graves 

da doença; eliminar a transmissão da malária em áreas urbanas nas capitais e manter 

a ausência da transmissão da doença nos locais onde ela tiver sido interrompida. 

Desde 2003, o PNCM tem alcançado, nas três esferas do governo, grandes 

articulações relacionadas ao controle da malária dentro do sistema de saúde, 

apresentando indicadores favoráveis de acesso oportuno ao tratamento da malária na 

Amazônia Legal. (BRASIL, 2003; BRASIL, 2018) 

A Política Nacional de Tratamento da Malária, parte integrante do PNCM, 

orienta a terapêutica levando em consideração os seguintes fatores determinantes: a 

espécie de plasmódio causador da infecção, tendo em vista que os esquemas 

terapêuticos apresentam alta especificidade; a idade do paciente, por conta maior 

toxicidade para crianças e idosos; a história de exposição anterior à infecção, devido 

à tendência dos indivíduos primoinfectados a evoluírem com quadros mais graves; 

condições associadas, tais como gravidez e outros problemas de saúde; e gravidade 

da doença, pela necessidade de hospitalização e de tratamento com esquemas 

especiais de antimaláricos. (BRASIL, 2010)  

O tratamento da malária visa atingir o parasita em diferentes pontos do seu 

ciclo evolutivo, definindo, assim, como objetivos: (1) a interrupção da esquizogonia 

sanguínea, causadora da patogenia e quadro clínico da infecção; (2) a destruição de 

formas latentes do parasito no ciclo tecidual (hipnozoítos) das espécies P .vivax e P. 

ovale, com o intuito de evitar as recaídas tardias; (3) a interrupção da transmissão do 

parasito, através do uso de fármacos que impedem o desenvolvimento de formas 

sexuadas dos parasitos (gametócitos). Para isto, o Sistema Único de Saúde conta 

com diversas drogas que atuam em diversos pontos-chave. (BRASIL, 2010).  

Em casos de malária não complicada, com infecção por P. vivax ou P. ovale, 

existem dois esquemas que compõem as possibilidades terapêuticas. O primeiro 

esquema, denominado esquema longo, compreende a utilização de cloroquina em 

três dias e primaquina em quatorze dias. O segundo consiste na utilização de 

cloroquina por três dias e primaquina por sete dias, definido como esquema curto. 

Para isto, calcula-se uma dose diária de primaquina de 0,25 mg de base/kg de peso, 

diariamente por quatorze dias ou, alternativamente, a dose de 0,50 mg de base/kg de 
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peso durante sete dias; apresentando eficácia como hipnozoiticida em dose total de 

3,0 a 3,5 mg/kg; no caso da cloroquina, calcula-se uma dose de 25mg/kg, dividido em 

três dias de esquema terapêutico. Além disso, é indicado que, em pacientes com mais 

de 70kg, a dose total de primaquina seja aumentada para 3,2mg/kg, podendo ser 

realizada em esquema com um maior número de dias. (BRASIL, 2010) 

Para tratamento de infecções mistas da malária, que envolvem P. falciparum e 

P. vivax (ou P. ovale), é necessário incluir droga esquizonticida sanguínea efetiva para 

o P. falciparum, associada à primaquina. Por isto, administra-se Artemeter + 

Lumefantrina ou Artesunato + Mefloquina por três dias, associados a tratamento com 

primaquina nas formas curtas ou longas. (BRASIL, 2010) 

O tratamento da malária grave e complicada, causada pelo P. falciparum, tem 

como principal objetivo evitar que o paciente morra eenvolve não só o tratamento 

medicamentoso, mas uma conduta médica minuciosa, tendo em vista que todo caso 

de malária falciparum é considerado e tratado como emergência médica. Por isto, a 

permeabilidade das vias aéreas deve estar assegurada e os parâmetros da respiração 

e circulação avaliados. Se possível, o peso do paciente deve ser aferido ou estimado, 

para facilitar os cálculos dos fármacos antimaláricos. Um acesso venoso adequado 

deve ser providenciado e os seguintes exames devem ser solicitados: glicemia, 

hemograma, determinação da parasitemia, gasometria arterial e parâmetros de 

função renal e hepática. Exame clínico-neurológico deve ser realizado, com especial 

atenção para o estado de consciência do paciente, registrando-se o escore da escala 

de coma. (BRASIL, 2010) 

No que diz respeito ao tratamento medicamentoso o principal objetivo é o 

controle da parasitemia, pois esta atua como fator determinante da gravidade; desta 

feita, utilizam-se prioritariamente fármacos esquizonticidas eritrocitários de ação 

rápida, para isto, existem três esquemas indicados para terapêutica da malária grave 

e complicada: (1) Artesunato 2,4 mg/kg (dose de ataque) por via endovenosa, seguida 

de 1,2 mg/kg administrados após 12 e 24 horas da dose de ataque. Após esta conduta, 

sustentar dose diária de 1,2 mg/kg durante 6 dias, associado à clindamicina 20 

mg/kg/dia, dividida em 3 doses diárias, por 7 dias. Não indicado para gestantes no 

primeiro trimestre de gravidez. (2) Artemether 3,2 mg/kg (dose de ataque) por via 

intramuscular. Após 24 horas aplicar 1,6 mg/kg por dia, durante mais 4 dias – 5 dias 

de tratamento no total, associado à clindamicina 20 mg/kg/dia, dividida em 3 doses 
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diárias, por 7 dias. Não indicado para gestantes no primeiro trimestre de gravidez. (3) 

Administrar quinina endovenosa, na dose de 20 mg/kg de dicloridrato de quinina (dose 

de ataque), diluída em 10ml/kg de solução glicosada a 5%, por infusão endovenosa 

durante 4 horas. Após 8 horas do início da administração da dose de ataque, 

administrar uma dose de manutenção de quinina de 10mg de sal/kg, diluídos em 10 

ml de SG 5%/ kg, por infusão endovenosa, durante 4 horas. Essa dose de manutenção 

deve ser repetida a cada 8 horas, contadas a partir do início da infusão anterior, até 

que o paciente possa deglutir, associado à clindamicina 20 mg/kg/dia, dividida em 3 

doses diárias, por 7 dias. Terapêutica indicada para grávidas no primeiro trimestre de 

gravidez e crianças menores de 6 meses. Em todas as três terapêuticas indicadas, a 

partir do momento em que o paciente se apresenta com capacidade de deglutição, 

medicamentos via oral devem ser incluídos na terapêutica, substituindo, quando 

possível, os fármacos endovenosos e intramusculares. (BRASIL, 2010; GOMES et al, 

2011) 

No que tange à internação dos pacientes, o ministério da saúde põe, como 

condições que indicam gravidade da doença e necessidade de hospitalização do 

paciente com malária: crianças menores de 1 ano, idosos com mais de 70 anos, todas 

as gestantes, pacientes imunodeprimidos, pacientes com qualquer um dos sinais de 

perigo para malária grave (hiperpirexia (temperatura > 41ºC), convulsão, 

hiperparasitemia ( > 200.000/mm3), vômitos repetidos, oligúria, dispneia, anemia 

intensa, icterícia, hemorragias, hipotensão arterial). (BRASIL, 2010). 

Portanto, o acompanhamento adequado, o diagnóstico precoce, o tratamento 

oportuno e as medidas de suporte avançado, este último em situações de 

acometimento por malária falciparum, diminuem a letalidade relacionada à 

enfermidade. No entanto, não se deve substituir ou perpassar, para segundo plano, 

as medidas de controle da patologia. (GOMES et al., 2011) 

EPIDEMIOLOGIA E POPULAÇÃO DE RISCO 

Atualmente, a maioria dos casos e mortes associados à malária acontece na 

África Subsaariana. Não obstante, Ásia, América Latina e, em menor índice, Oriente 

Médio, também são zonas de risco. Em 2015, aproximadamente 3,2 bilhões de 

pessoas estavam em risco de contrair malária e 95 países e territórios registraram 

transmissão da doença. (BRASIL, 2016) 
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De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), entre as 

populações que apresentam maior risco de contrair malária e desenvolver formas 

graves estão:  

 Bebês;  

 Crianças menores de 5 anos; 

 Gestantes e pessoas vivendo com HIV/Aids; 

 Migrantes não-imunes; 

 Populações móveis e viajantes. 

ETIOPATOGENIA 

O diagnóstico e o tratamento precoce da malária diminuem a incidência e o 

número de mortes da doença. Além disso, auxiliam na redução da transmissão. 

Atualmente, a melhor opção de tratamento, disponibilizada pelo Ministério da Saúde, 

principalmente para P. falciparum, consiste no tratamento combinado com derivados 

de artemisinina. (BRASIL, 2016). 

Para tratamento, de acordo com a OMS, todos os casos suspeitos de malária 

devem ser confirmados através de métodos parasitológicos, antes da administração 

dos medicamentos. (BRASIL, 2016). 

MANEJO CLÍNICO 

Atualmente, os principais fármacos com ação antimalárica se dividem em três 

grupos: quinolinas, antimaláricos baseados em artemisinina e antifolatos. Nos últimos 

vinte anos, a terapêutica e a conduta frente a malária têm sido atualizadas 

periodicamente, por iniciativa do Ministério da Saúde do Brasil, em conjunto com a 

Fundação Nacional de Saúde. Esta atualização é fundada em experiências de 

profissionais que atuam na área e evidencias científicas. Não obstante, a terapêutica 

não se modificou significativamente, permanecendo fundada nos clássicos 

antimaláricos, associando dois fármacos – com capacidade e velocidade de ação 

diferentes, com o intuito de impossibilitar o aparecimento de drogas P. falciparum 

resistentes. Já em 2007 e 2008, o Ministério da Saúde incluiu novas drogas 

associadas ao esquema terapêutico da malária:  artemisina e lumefantrina (Coartem ®) 

e artesunato com mefloquina (Artequin ®) (CAMARGO et al, 2009).  
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Para tratamento de malária vivax, é mantido o tratamento clássico, com 

associação dos fármacos primaquina e cloroquina, com modificações apenas relativas 

à dosagem (CAMARGO et al, 2009). 

As orientações que guiam o tratamento da malária estão relacionadas à 

gravidade do caso e à amostra do parasita, levando em consideração os grupos de 

risco, que incluem crianças e idosos, ou situações que exigem atenção diferenciada, 

como os indivíduos com alergias, intolerância ou contraindicação (CAMARGO et al, 

2009). 

PROGNÓSTICO 

De acordo com o Ministério da Saúde, o prognóstico é dependente do tempo 

entre o início do quadro, o diagnóstico e o início do tratamento, por isto são 

importantes o diagnóstico e o tratamento precoces. Alguns fatores são determinantes 

de provável mau prognóstico:  

 Paciente não receber terapêutica específica, adequada e oportuna.  

 Paciente apresentar hipoglicemia, convulsões, vômitos repetidos, 

hiperpirexia, icterícia e distúrbios da consciência. 

 Paciente está dentre os grupos de alto-risco: crianças, idosos, gestantes 

e imunossuprimidos. 

OBJETIVO 

OBJETIVO GERAL 

Avaliaro perfil terapeutico da malária em casos com necessidade de internação 

no Centro de Medicina Tropical de Rondônia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Avaliar o enquadramento da terapêutica utilizada no hospital à Política 

Nacional de Tratamento da Malária; 

2. Avaliar evolução dos pacientes, em relação às diferentes terapêuticas 

utilizadas; 

3. Realizar levantamento sobre a padronização do uso medicamentoso, entre 

os profissionais; 
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4. Avaliar, em caso de não cumprimento da Política Nacional de Tratamento 

da Malária, se há consequências e descreve-las.  

 

METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada neste trabalho visa a avaliação retrospectiva do 

tratamento dos casos de malária com necessidade de internação no Centro de 

Medicina Tropical nos últimos três anos, com o intuito de verificar o enquadramento 

da terapêutica proposta no hospital à Política Nacional de Tratamento da Malária. Para 

isto, foram utilizados os prontuários clínicos e os dados laboratoriais referentes aos 

casos de malária com necessidade internação nos anos de 2016, 2017 e 2018, no 

Centro de Medicina Tropical de Rondônia – com abertura autorizada pelo paciente, 

através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo em vista que o 

prontuário é pertencente ao paciente – concomitantemente à pesquisa literária e 

científica a respeito da terapêutica adequada para cada uma das situações, 

objetivando trabalhar os dados relativos à observação clínica dos indivíduos 

acometidos, sem utilizar um grupo controle ou placebo. Para isto, a pesquisa será 

desenvolvida em três etapas:  

 Atualização bibliográfica: pesquisa literária a respeito das atualizações em 

tratamento de malária, utilizando como embasamento protocolos, notas, manuais e 

guias do ministério da saúde que orientem a terapêutica desta patologia, fundado nos 

medicamentos que são fornecidos gratuitamente ao Sistema Único de Saúde. 

 Coleta e tabulação de dados: Os prontuários foram analisados, após 

autorização dos pacientes, através coleta da assinatura no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, e os respectivos tratamentos foram registrados e salvos em 

planilhas no programa Microsoft Office Excel 2016 e Microsoft Office Word 2016, de 

maneira cronológica, com diferenciação embasada na gravidade dos casos. Dividos 

em dois grupos:  

I. Malária complicada vivax; 

II. Malária complicada falciparum.  

 Análise de dados: Após coleta e tabulação dos dados, foram realizadas 

análises estáticas dos casos, observando padronização do tratamento e 

enquadramento aos padrões terapêuticos propostos pelo ministério da saúde. Em 
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seguida, os resultados obtidos foram discutidos, comparado com a literatura 

preexistente. Sucedendo-se em texto avaliativo dos resultados encontrados. 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram incluídos no trabalho pacientes não-gestantes, de ambos os sexos, com 

diagnostico de malária internados no Centro de Medicina Tropical de Rondônia, 

localizado em Porto Velho – Rondônia, com mais de 18 anos e que concordaram 

participar e que assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídos pacientes que não têm diagnóstico de malária, pacientes com 

diagnóstico de malária, mas sem necessidade de internação, menores de 18 anos, 

gestantes e que não concordaram em participar e ou não assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa em consonância com a 

Resolução 510, de 07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde. Foi requerida 

a declaração de anuência do Centro de Medicina Tropical de Rondônia para que o 

projeto pudesse ser executado dentro da instituição. A coleta de dados somente teve 

início após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em pesquisa. 

3.3.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi aplicado aos pacientes que 

procuraram o CEMETRON para atendimento e foram internados para tratamento de 

malária, para isto, é de responsabilidade da pesquisadora a disponibilização deste 

termo impresso no momento da coleta de dados. Os dados só serão coletados após 

aceitação do participante, que tem direito de recusa. Os participantes serão 

esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios 

previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida de 

sua compreensão e respeitados em suas singularidades, como sugerido pela 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do CNS. 
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3.3.2 Riscos 

Os riscos envolvidos na pesquisa são mínimos e estão relacionados à 

perturbação da saúde emocional do paciente/participante em consequência da leitura 

extensa da documentação (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). 

Possibilidade de constrangimento e desconforto dos profissionais de saúde, frente a 

análise de suas condutas. Outrossim, há risco relacionado à manipulação de 

informações - quebra de sigilo e confidencialidade. 

3.3.3 Benefícios 

Com a coleta de dados acerca da terapeuta empregada atualmente para o 

tratamento da malária, será possível analisar se os profissionais estão informados ou 

não a respeito do Programa Nacional de Tratamento da Malária. Assim, será possível 

utilizar estes dados para corrigir, se necessário, a conduta relacionada ao tratamento 

da malária, trazendo benefícios ao hospital, que poderá identificar erros acerca deste 

assunto com mais facilidade e, desta forma, poderá implementar ações para corrigi-

los.   

RESULTADOS 

O hospital CEMETRON, nos anos de 2016 a 2018, atendeu, no total, 4.602 

casos de malária sp., divididos em 3.671 casos de malária vivax, 901 casos de malária 

falciparum e 30 casos de malária mista. Não obstante, destes, em apenas 314 casos 

houve a necessidade de internação para atendimento acompanhado. No entanto, 

devido aos critérios de exclusão, delimitados na metodologia do presente projeto de 

pesquisa, 31 casos foram excluídos do espaço amostral utilizado para análise, sendo 

2 dois casos por presença de gravidez e 29 casos em decorrência de idade inferior a 

18 anos, deixando a pesquisa com um espaço amostral de 283 casos. Quanto aos 

agentes causadores, tivemos, como mais comum, a malária vivax, com 210 casos; 

seguida da malária falciparum, com 61 casos; existiram, ainda, 13 casos de malária 

mista e 4 casos registrados como malária, mas com pesquisa de plasmodium 

negativa.  
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Gráfico 1: número de casos de malária por agente causador 

Epidemiologicamente falando, foram avaliados outros dois fatores: sexo e faixa 

etária de idade. Quanto ao sexo, dentro dos casos incluídos da pesquisa, tiveram 137 

casos no sexo feminino e 152 casos no sexo masculino. Já na faixa etária, teve 

predominância nas idades entre 21 e 30 anos e entre 31 e 40 anos, com 87 e 56 

casos, respectivamente; em contrapartida, as idades entre 71 e 80 anos e entre 81 e 

90 anos, concentraram o menor número de casos, com 14 e 3 casos, respectivamente. 
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Gráfico 2: número de casos e porcentagem referente às 

faixas etárias dos casos de malária 
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 MALÁRIA FALCIPARUM 

 
 

Incluídos no espaço amostral da pesquisa, houveram 61 casos de malária 

Falciparum, dentre estes casos, houveram 6 terapêuticas diferentes, descritas 

individualmente abaixo e expostas em conjunto no GRÁFICO 3.  
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ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA 

ORAL 

Em 29 casos, houve administração exclusiva de derivados de artesunato por 

via oral. Destes, 10 casos apresentaram vômitos, no entanto, a terapêutica foi mantida 

e a evolução foi positiva.  

Dos 29 casos, 26 pacientes apresentavam-se prostrados, mas apenas 16 

apresentaram outros critérios de gravidade que não prostração ou vômito – que seria 

fator de gravidade para uso de medicação injetável, divididos da seguinte forma: 3 

pacientes apresentaram dispneia ou hiperventilação; 1 paciente apresentou 

hipotensão ou choque; 5 pacientes apresentaram icterícia; 1 paciente apresentou 

hemoglobinúria; 1 paciente apresentou hiperlactatemia e 3 pacientes apresentaram 

hiperparasitemia,  no entanto, a terapêutica foi mantida e a evolução foi positiva.  

ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA 

INJETÁVEL  

Em 16 casos, houve administração exclusiva de derivados de artesunato por 

via injetável. Destes, apenas 7 casos tiveram registro de vômitos. 

Dos 16 casos, 14 pacientes apresentavam-se prostrados, mas apenas 10 

apresentaram outros critérios que não prostração ou vômito – já citado acima, 
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Gráfico 3: número de casos e porcentagem referente às medicações utilizadas para tratamento 

dos casos de malária falciparum 
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divididos da seguinte forma: 1 paciente apresentou alteração da consciência; 2 

pacientes apresentaram dispneia ou hiperventilação; 1 paciente apresentou 

convulsão; 1 paciente apresentou hipotensão arterial ou choque; 1 paciente 

apresentou icterícia; 1 paciente apresentou anemia grave; 1 paciente apresentou 

insuficiência renal e 2 pacientes apresentaram hiperparasitemia.  

ADMINISTRAÇÃO DE DEVIDADOS DE ARTESUNATO POR VIA ORAL E 

INJETÁVEL:  

Em 7 casos, houve uso de ambas as formas de administração dos derivados 

de artesunato – via oral e injetável. Destes, apenas dois casos apresentaram vômitos, 

um deles utilizou injetável durante toda a internação, com medicamento via oral 

apenas em alta, enquanto o segundo iniciou o tratamento com medicação oral e, após 

a ocorrência de vômitos, utilizou medicação injetável, retornando para medicação via 

oral quando cessou os episódios de vômito. 

Dos 7 casos, 5 apresentaram prostração. Além disso, outros 5 pacientes 

apresentaram outros critérios de gravidade que não prostração ou vômitos – já 

descrito acima, divididos da seguinte forma: 2 apresentaram hemorragias; 2 

apresentaram icterícia e 1 apresentou hiperparasitemia.  

ADMINISTRAÇÃO DE DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA ORAL E 

INJETÁVEL, ASSOCIADOS À PRIMAQUINA 

Em 3 casos, houve uso de primaquina associada às duas formas de 

administração dos derivados de artesunato – via oral e injetável; em todos os casos 

episódios de vômitos foram registrados. O caso 1, utilizou medicação via oral e 

primaquina apenas na alta, utilizando medicação injetável durante toda a internação. 

O caso 2, iniciou com medicação via oral, evoluiu com vômitos, modificou para 

medicação injetável e retornou para medicação via oral assim que cessaram os 

episódios de vômito. Já o terceiro caso, iniciou com medicação injetável e modificou 

para medicação via oral após parada dos episódios de vômitos.  

Dos 3 casos, 3 apresentaram prostração, mas apenas 2 pacientes 

apresentaram outros critérios que não prostração ou vômitos – já descrito acima, 

sendo 1 paciente com alteração de consciência e 1 paciente com anemia grave.  

ADMINISTRAÇÃO DE DERIVADOS DE ARTESUNATO VIA ORAL E PRIMAQUINA: 
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Em 4 casos, utilizou-se artesunato via oral e primaquina. Um dos casos 

apresentou vômito, mas a medicação foi mantida e a evolução foi positiva.  

Dos 4 casos, dois apresentaram prostração e apenas 1 apresentou outro 

critério de gravidade que não prostração ou vômito, sendo este hiperparasitemia.  

ADMINISTRAÇÃO DE DERIVADOS DE ARTESUNATO INJETÁVEIS E 

PRIMAQUINA: 

Em 2 casos, houve administração de artesunato injetável e primaquina, com 

episódios de vômitos em um dos pacientes, que só tomou primaquina no último dia de 

internação.  

Dos 2 casos, um paciente apresentou-se prostrado. Não houve ocorrência de 

outros critérios que não prostração ou vômitos.

 

 MALÁRIA MISTA 

 

Incluídos no espaço amostral da pesquisa, houveram 13 casos de malária 

Mista, dentre estes casos, houveram 7 terapêuticas diferentes, descritas 

individualmente abaixo e expostas em conjunto no GRÁFICO 4. 
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ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA 

ORAL 

Em apenas 1 caso, houve administração exclusiva de derivados de artesunato 

por via oral. Sem apresentar episódios de vômitos. Este caso apresentou prostração, 

sem ocorrência de outros fatores de gravidade. 

ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA 

INJETÁVEL 

Em 4 casos, houve administração exclusiva de derivados de artesunato por via 

injetável. Destes casos, apenas um apresentou ocorrência de vômitos.  

Dos 4 casos, 3 apresentaram prostração, sem demais critérios de gravidade 

registrados. Além disso, um dos casos não apresentou nenhum critério de gravidade.  

ADMINISTRAÇÃO DE DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA ORAL E 

INJETÁVEL 

Apenas um caso foi tratado com a associação de derivados de artesunato por 

via oral e injetável, sem ocorrência de vômitos. Não obstante, este caso apresentou 

prostração e dispneia e/ou hiperventilação.  
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ARTESUNATO POR VIA ORAL E INJETÁVEL

PRIMAQUINA ASSOCIADA A DERIVADOS
DE ARTESUNATO POR VIA ORAL E
INJETÁVEL

PRIMAQUINA ASSOCIADA A DERIVADOS
DE ARTESUNATO POR VIA ORAL

PRIMAQUINA ASSOCIADA A DERIVADOS
DE ARTESUNATO POR VIA INJETÁVEL

CLOROQUINA E PRIMAQUINA
ASSOCIADAS A DERIVADOS DE
ARTESUNATO POR VIA INJETÁVEL

Gráfico 4: número de casos e porcentagem referente às medicações utilizadas para tratamento 

dos casos de malária mista 
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ADMINISTRAÇÃO DE DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA ORAL E 

INJETÁVEL, ASSOCIADO A PRIMAQUINA 

Apenas um caso foi tratado com esta terapêutica, apresentando vômitos. 

Durante o regime de internação, foi administrado artesunato por via oral; em alta, 

prescreveu-se primaquina e derivados de artesunato por via oral. Dos critérios de 

gravidade, além de vômitos, este paciente apresentou-se prostrado. 

ADMINISTRAÇÃO DE DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA ORAL 

ASSOCIADO A PRIMAQUINA 

Em 3 casos, aplicou-se esta terapêutica. Dois casos apresentaram vômitos, no 

entanto, manteve-se a medicação, com evolução positiva. Dos 3 casos, 2 

apresentaram prostração. Além disso, outros 2 pacientes apresentaram outros 

critérios de gravidade que não prostração ou vômitos – já descrito acima, divididos da 

seguinte forma: 1 apresentou insuficiência renal aguda e 1 apresentou 

hiperparasitemia.  

ADMINISTRAÇÃO DE DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA INJETÁVEL 

ASSOCIADO A PRIMAQUINA 

Em 2 casos, utilizou-se esta associação. Com ocorrência de vômitos em 

apenas um dos casos. Além disso, os dois casos apresentaram prostração, sem 

ocorrência de outros fatores de gravidade. 

ADMINISTRAÇÃO DE PRIMAQUINA, CLOROQUINA E DERIVADOS DE 

ARTESUNATO POR VIA INJETÁVEL 

Apenas um caso foi tratado com este esquema. Apresentou vômitos durante a 

internação. Além disso, este caso apresentou-se prostrado e com ocorrência de 

convulsões. 

 MALÁRIA VIVAX 

Incluídos no espaço amostral da pesquisa, houveram 210 casos de malária 

vivax, dentre estes casos, houveram 15 terapêuticas diferentes, descritas 

individualmente abaixo e expostas em conjunto no GRÁFICO 5. Além disso, houveram 

4 casos que não se incluíram em nenhuma das terapêuticas, sendo 3 destes casos 

que não tiveram nenhuma medicação administrada, um deles por farmacodermia e 

outros dois que tiveram o tratamento baseado em hidratação e cuidados gerais, sem 
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indicação se houve terapêutica anterior ao período de internação; já o quarto caso não 

tem tratamento descrito em prontuário. 

 

 

Gráfico 5: número de casos e porcentagem referente a terapeutica utilizada em 

casos por malária vivax. 
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NÚM E RO  DE  CAS O S  P O R M E DI CAÇÃO  ADM I NI S T RADA:  
M AL ÁRI A V I V AX

EXCLUSIVAMENTE PRIMAQUINA

EXCLUSIVAMENTE CLOROQUINA

EXCLUSIVAMENTE DERIVADOS DE ARTESUNATO
POR VIA ORAL

EXCLUSIVAMENTE DERIVADOS DE ARTESUNATO
POR VIA INJETÁVEL

ASSOCIAÇÃO PRIMAQUINA E CLOROQUINA

ASSOCIAÇÃO PRIMAQUINA, CLOROQUINA E
DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA INJETÁVEL

ASSOCIAÇÃO PRIMAQUINA, CLOROQUINA E
DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA ORAL

ASSOCIAÇÃO PRIMAQUINA E DERIVADOS DE
ARTESUNATO POR VIA ORAL

ASSOCIAÇÃO PRIMAQUINA E DERIVADOS DE
ARTESUNATO POR VIA INJETÁVEL

ASSOCIAÇÃO PRIMAQUINA, CLOROQUINA E
DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA ORAL E
INJETÁVEL

ASSOCIAÇÃO PRIMAQUINA E DERIVADOS DE
ARTESUNATO POR VIA ORAL E INJETÁVEL

ASSOCIAÇÃO CLOROQUINA E DERIVADOS DE
ARTESUNATO POR VIA ORAL

ASSOCIAÇÃO CLOROQUINA E DERIVADOS DE
ARTESUNATO POR VIA INJETÁVEL

ASSOCIAÇÃO CLOROQUINA E DERIVADOS DE
ARTESUNATO POR VIA ORAL E INJETÁVEL

ASSOCIAÇÃO DERIVADOS DE ARTESUNATO POR
VIA ORAL E INJETÁVEL
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ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PRIMAQUINA 

Em 9 casos, houve administração exclusiva de primaquina por via oral. Destes, 

3 casos apresentaram vômitos, no entanto, a terapêutica foi mantida e a evolução foi 

positiva.  

Dos 9 casos, 6 pacientes apresentavam-se prostrados, mas apenas 1 

apresentou outros critérios de gravidade que não prostração ou vômito – sendo este 

um caso com registro de dispneia e/ou hiperventilação.  

ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE CLOROQUINA 

Em 22 casos, houve administração exclusiva de cloroquina por via oral. Destes, 

6 casos apresentaram vômitos, no entanto, a terapêutica foi mantida e a evolução foi 

positiva.  

Dos 22 casos, 16 pacientes apresentavam-se prostrados, mas apenas 10 

apresentaram outros critérios de gravidade que não prostração ou vômito – sendo 

estes divididos da seguinte maneira: 1 caso com registro de dispneia e/ou 

hiperventilação; 6 casos com hipotensão arterial e/ou choque; 1 caso com registro de 

hemorragias e 1 caso apresentou anemia grave. 

ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA 

ORAL  

Em 9 casos, houve administração exclusiva de derivados de artesunato por via 

oral. Destes, 4 casos apresentaram vômitos, no entanto, a terapêutica foi mantida e a 

evolução foi positiva.  

Dos 9 casos, 7 pacientes apresentavam-se prostrados, mas apenas 2 

apresentaram outros critérios de gravidade que não prostração ou vômito, divididos 

da seguinte forma: 1 caso apresentou dispneia e/ou hiperventilação e 1 caso 

apresentou icterícia.  

ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA 

INJETÁVEL 

Em 29 casos, houve administração exclusiva de derivados de artesunato por 

via injetável. Destes, 10 casos apresentaram vômitos.  

Dos 29 casos, 26 pacientes apresentavam-se prostrados. Além disso, houve 

registro de 31 outros critérios de gravidade, podendo ocorrer mais de um critério 

simultaneamente em um único paciente, divididos da seguinte maneira: 1 caso de 



 

 
 

177 

alteração de consciência; 4 registros de ocorrência de dispneia e/ou hiperventilação; 

1 registro de convulsão; 6 casos de hipotensão arterial e /ou choque; 1 caso com 

ocorrência de hemorragias; 5 casos com icterícia; 1 registro de hemoglobinúria; 4 

registros de hiperpirexia; 1 registro de oligúria; 3 casos com ocorrência de anemia 

grave; 1 situação de hipoglicemia; 2 casos de hiperlactatemia e 1 caso de 

hiperparasitemia. 

ADMINISTRAÇÃO ASSOCIADA DE PRIMAQUINA E CLOROQUINA 

Em 67 casos, houve administração associada de primaquina e cloroquina por 

via oral. Destes, 21 casos apresentaram vômitos, no entanto, a terapêutica foi mantida 

e a evolução foi positiva.  

Dos 67 casos, 51 pacientes apresentavam-se prostrados. Além disso, houve 

registro de 36 outros critérios de gravidade, divididos da seguinte maneira: 3 casos de 

alteração de consciência; 5 registros de ocorrência de dispneia e/ou hiperventilação; 

6 casos de hipotensão arterial e /ou choque; 1 caso com ocorrência de hemorragias; 

14 casos com icterícia; 4 casos com ocorrência de anemia grave; 1 caso de 

hiperlactatemia e 2 casos de hiperparasitemia.  

ADMINISTRAÇÃO ASSOCIADA DE PRIMAQUINA, CLOROQUINA E DERIVADOS 

DE ARTESUNATO POR VIA INJETÁVEL. 

Em 27 casos, houve administração associada de primaquina, cloroquina e 

derivados de artesunato por via injetável. Destes, 9 casos apresentaram vômitos.  

Dos 27 casos, 14 pacientes apresentavam-se prostrados. Além disso, houve 

registro de 29 outros critérios de gravidade, podendo ocorrer mais de um critério 

simultaneamente em um único paciente, divididos da seguinte maneira: 4 casos de 

alteração de consciência; 3 registros de ocorrência de dispneia e/ou hiperventilação; 

1 registro de convulsão; 2 casos de hipotensão arterial e /ou choque; 2 casos com 

ocorrência de hemorragias; 8 casos com icterícia; 2 registros de hemoglobinúria; 1 

registro de hiperpirexia; 2 casos com ocorrência de anemia grave; 2 casos de 

hiperlactatemia e 1 caso de hiperparasitemia 

ADMINISTRIÇÃO ASSOCIADA DE PRIMAQUINA, CLOROQUINA E DERIVADOS 

DE ARTESUNATO VIA ORAL. 

Em 5 casos, houve administração associada de primaquina, cloroquina e 

derivados de artesunato por via oral. Destes, 2 casos apresentaram vômitos, no 

entanto, a terapêutica foi mantida e a evolução foi positiva.  
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Dos 5 casos, 3 pacientes apresentavam-se prostrados. Além disso, houve 

registro de 4 outros critérios de gravidade, podendo ocorrer mais de um critério 

simultaneamente em um único paciente, divididos da seguinte forma: 1 caso com 

icterícia; 1 caso com acidose metabólica; 1 caso com insuficiência renal e 1 caso de 

hiperparasitemia. 

ADMINISTRAÇÃO ASSOCIADA DE PRIMAQUINA E DERIVADOS DE 

ARTESUNATO POR VIA ORAL. 

Em 4 casos, houve administração associada de primaquina e derivados de 

artesunato por via oral. Destes, 1 caso apresentou vômitos, no entanto, a terapêutica 

foi mantida e a evolução foi positiva.  

Dos 4 casos, 4 pacientes apresentavam-se prostrados. Além disso, houve 

registro de 2 outros critérios de gravidade, divididos da seguinte maneira: 1 registro 

de ocorrência de dispneia e/ou hiperventilação e 1 registro de oligúria. 

ADMINISTRAÇÃO ASSOCIADA DE PRIMAQUINA E DERIVADOS DE 

ARTESUNATO POR VIA INJETÁVEL. 

Em 4 casos, houve administração associada de primaquina e derivados de 

artesunato por via oral. Destes, 1 caso apresentou vômitos, no entanto, a terapêutica 

foi mantida e a evolução foi positiva.  

Dos 4 casos, 4 pacientes apresentavam-se prostrados. Além disso, houve 

registro de 2 outros critérios de gravidade, divididos da seguinte maneira: 1 registro 

de ocorrência de dispneia e/ou hiperventilação e 1 registro de oligúria. 

ADMINISTRAÇÃO ASSOCIADA DE PRIMAQUINA, CLOROQUINA E DERIVADOS 

DE ARTESUNATO POR VIA ORAL E INJETÁVEL. 

Em 2 casos, houve administração associada de primaquina, cloroquina e 

derivados de artesunato por via oral e injetável. Destes, 1 caso apresentou vômitos.  

Dos 2 casos, 2 pacientes apresentavam-se prostrados. Além disso, houve 

registro de 2 outros critérios de gravidade, divididos da seguinte forma: 1 registro de 

alteração de consciência e 1 registro de hipotensão e/ou choque. 

ADMINISTRAÇÃO ASSOCIADA DE PRIMAQUINA E DERIVADOS DE 

ARTESUNATO POR VIA ORAL E INJETÁVEL. 

Em 4 casos houve administração associada de primaquina e derivados de 

artesunato por via oral e injetável. Destes, 3 casos apresentaram vômitos.  
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Dos 4 casos, 4 pacientes apresentavam-se prostrados. Além disso, houve 

registro de 5 outros critérios de gravidade, havendo a possibilidade de manifestação 

concomitante de mais de um critério de gravidade por paciente, divididos da seguinte 

maneira: 2 registros de ocorrência de dispneia e/ou hiperventilação; 1 registro de 

hipotensão arterial e/ou choque; 1 caso apresentou hemorragias e 1 caso apresentou 

hiperpirexia. 

ADMINISTRAÇÃO ASSOCIADA DE CLOROQUINA E DERIVADOS DE 

ARTESUNATO POR VIA ORAL. 

Em 1 caso houve administração associada de cloroquina e derivados de 

artesunato por via oral. Não apresentou ocorrência de vômitos.  

Neste caso, houve prostração, sem demais fatores de gravidade.  

ADMINISTRAÇÃO ASSOCIADA DE CLOROQUINA E DERIVADOS DE 

ARTESUNATO POR VIA INJETÁVEL. 

Em 9 casos houve administração associada de cloroquina e derivados de 

artesunato por via injetável. Destes, 5 casos apresentaram vômitos.  

Dos 9 casos, 7 pacientes apresentavam-se prostrados. Além disso, houve 

registro de 10 outros critérios de gravidade, havendo a possibilidade de manifestação 

concomitante de mais de um critério de gravidade por paciente, divididos da seguinte 

maneira: 1 registro de hipotensão arterial e/ou choque; 3 casos apresentaram 

hemorragias; 4 casos apresentaram icterícia e 2 casos apresentaram anemia grave. 

ADMINISTRAÇÃO ASSOCIADA DE CLOROQUINA E DERIVADOS DE 

ARTESUNATO POR VIA INJETÁVEL E ORAL. 

Em 1 caso houve administração associada de cloroquina e derivados de 

artesunato por via injetável e oral. Apresentou ocorrência de vômitos.  

Neste caso, houve prostração, sem demais fatores de gravidade.  

ADMINISTRAÇÃO ASSOCIADA DE DERIVADOS DE ARTESUNATO POR VIA 

ORAL E INJETÁVEL. 

Em 8 casos houve administração associada de derivados de artesunato por via 

injetável e oral. Destes, 6 casos apresentaram vômitos.  

Dos 8 casos, 6 pacientes apresentavam-se prostrados. Além disso, houve 

registro de 4 outros critérios de gravidade, havendo a possibilidade de manifestação 

concomitante de mais de um critério de gravidade por paciente, divididos da seguinte 
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forma: 1 caso apresentou alteração de consciência; 1 registro de hipotensão arterial 

e/ou choque e 3 casos apresentaram icterícia. 

 

 

 

DISCUSSÃO 

O Ministério da Saúde, em Manual emitido em 2010, determina como devem ser 

tratados casos de malária. Neste manual, põe-se como tratamento indicado para 

casos de malária vivax não complicada, a associação medicamente entre primaquina 

e cloroquina. Em contrapartida, em casos graves e complicados de malária falciparum, 

coloca-se como tratamento padrão os derivados de artesunato, podendo ser 

administrados por via oral ou injetável, com via de administração definida com base 

na condição clínica do paciente. Este manual está incluído na Política Nacional de 

Tratamento da Malária, que visa o tratamento oportuno, associado a prevenção e a 

identificação precoce dos casos. As políticas de controle da malária, realçam a 

importância do conhecimento a respeito dos fatores epidemiológicos da malária e do 

tratamento adequado em casos identificados e diagnosticados clinicamente. Com isto 

em vista, o presente trabalho avalia o perfil epidemiológico e de tratamento da malária 

em um hospital terciário da Amazônia Ocidental, especializado em atendimento de 

doenças tropicais.    

Analisando os registros epidemiológicos iniciais, registrou-se maior ocorrência de 

malária vivax nos casos registrados entre os anos de 2016 a 2018. Neste período, 

foram registrados 4.602 casos de malária sp., sendo, destes, a maioria causada pelo 

Plasmodium vivax, responsável por 3.671 casos, representando 79,8%, e menor 

ocorrência de malária causada pelo Plasmodium Falciparum, com 901, representando 

19,6%, ainda houveram casos de malária mista, causada pelas duas espécies citadas 

anteriormente, responsável por 30 casos; neste período não houveram registros de 

malária causada pelo Plasmodium malariae. De acordo com boletim epidemiológico, 

publicado pela Secretária de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, em 2015, 

avaliando os casos de malária nos anos de 2012 e 2013, a malária vivax representou, 

em 2013, 82% dos casos, enquanto a malária falciparum foi responsável por apenas 

18% dos casos. Não obstante, dos casos incluídos na presente pesquisa, em apenas 
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288 casos houve necessidade de internação; quanto aos agentes causadores, 

tivemos, como mais comum, a malária vivax, com 210 casos, representando 72,9%; 

seguida da malária falciparum, com 61 casos, representando 21,2% dos casos; 

existiram, ainda, 13 casos de malária mista, representando 4,5% dos casos, e 4 casos 

registrados como malária, mas com pesquisa de plasmodium negativa.  

Outrossim, analisou-se o perfil epidemiológico por faixa etária de idade e sexo 

– havendo predominância do sexo masculino e das faixas etárias entre 21 e 40 anos. 

Numericamente, dentro dos casos incluídos da pesquisa, 47,3% dos casos no sexo 

feminino e 52,7% dos casos no sexo masculino. Já na faixa etária, teve predominância 

nas idades entre 21 e 40 anos representam 49,6% dos casos. Em pesquisa realizada 

em região ribeirinha da Amazônia Legal, nota-se ocorrência de maior número de 

malária em homens, representando 59,9% dos casos. Quanto a idade, 68% das 

notificações de malária acontecem adultos maiores de 15 anos, na Amazônia 

brasileira. (SUÁREZ-MUTIS et al., 2007) 

 

Gráfico 6: ocorrência de vômitos por via de administração medicamentosa 

Quanto ao perfil de tratamento da malária, nesta pesquisa, evidenciou-se o uso 

expressivo de derivados de artesunato em casos de malária vivax, com número 

considerável de casos com medicação administrada por via injetável. Numericamente, 

as administrações com uso de artesunato, por via injetável ou oral, sendo estas 

exclusivas ou associadas, representam a terapêutica de 108 casos dos 210 casos 
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causados por plasmodium vivax, com representação percentual de 51,4% dos casos. 

Diante deste resultado, foram levantadas hipóteses relacionadas à administração 

equivocada das medicações, a primeira diz respeito à comunicação realizada no Guia 

Prático de Tratamento da Malária no Brasil de 2010, referência principal para o 

tratamento da malária durante o período de realização da presente pesquisa. Neste 

manual, descreve-se como critérios de gravidade, para malária complicada, 

prostração, alteração da consciência, dispneia ou hiperventilação, convulsões, 

hipotensão arterial ou choque, edema pulmonar ao raio-x de tórax, hemorragias, 

icterícia, hemoglobinúria, hiperpirexia (>41ºC), oligúria, anemia grave, hipoglicemia, 

acidose metabólica, insuficiência renal, hiperlactatemia e hiperparasitemia, apenas 

listados, sem detalhamento; temos como critérios inespecíficos: prostração – termo 

sem definição específica ou consenso médico; definida apenas como debilidade, 

fraqueza, abatimento ou moleza – presente em 73,8% dos casos de malária vivax e 

não definindo evolução negativa ou grave, tendo em vista que houveram casos com 

relato de prostração tratados com medicações orais e não derivadas de artesunato, 

com evolução positiva. Além disso, houve em muitos casos com registro de ocorrência 

de vômito com evolução positiva utilizando terapêutica oral (GRÁFICO 6) – diante 

disso, põe-se em questão a amplitude clínica deste fator de gravidade, tendo em vista 

que o manual não descreve quantos episódios de vômito prescrevem necessidade de 

medicação por via injetável, deixando a critério do profissional e causando 

ambiguidade do tratamento e, muitas vezes, uso desnecessário de medicação 

injetável. Questiona-se também, nos casos de vivax, o uso de derivados de artesunato 

por via oral, presente, como administração exclusiva em 9 casos e de forma associada 

em 25 casos – pois, se há a possibilidade de administrar-se medicações por via oral, 

a escolha primordial deve ser, de acordo com o Ministério da Saúde, o uso da 

associação medicamentosa entre primaquina e cloroquina, sem indicação do uso 

exclusivo ou associado de derivados de artesunato. A segunda hipótese para 

administração de derivados de artesunato em casos de malária vivax é a inexperiência 

clínica e consequente insegurança em relação a terapêutica.  

No entanto, após o período analisado na pesquisa, o Ministério da Saúde publicou, 

em 2019, um novo guia de tratamento da malária no Brasil. Neste manual, os fatores 

de gravidade para malária vêm mais bem definidos, além de trazer a descrição da 

única exceção em que deve ser utilizado artesunato em casos de malária causada 
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pelo Plasmodium vivax. Primeiramente, a alteração da descrição dos fatores de 

gravidade, que se dá da seguinte forma: dor abdominal intensa (ruptura de baço, mais 

frequente em P. vivax); mucosas amareladas, icterícia (não confundir com mucosas 

hipocoradas); mucosas muito hipocoradas (avaliada fora do ataque paroxístico febril); 

redução do volume de urina a menos de 400mL em 24 horas; vômitos persistentes 

que impeçam a tomada da medicação por via oral; qualquer tipo de sangramento; falta 

de ar (avaliado fora do ataque paroxístico febril); extremidades azuladas (cianose); 

aumento da frequência cardíaca (avaliar fora do acesso malárico); convulsão ou 

desorientação (não confundir com o ataque paroxístico febril); prostração (em 

crianças); comorbidades descompensadas; anemia grave; hipoglicemia; acidose 

metabólica; insuficiência renal; hiperlactatemia; hiperparasitemia (> 250.000/mm3 

para P. falciparum). Nota-se, então, a mudança na linguagem utilizada e na definição 

dos fatores de gravidade; com alteração significativa nos dois fatores que se 

apresentaram como maior complicação para prescrições: prostração – que no novo 

manual é definido como fator de gravidade apenas para crianças – e vômitos repetidos 

– que no manual de 2019 vem descrito como vômitos que impeçam a tomada da 

medicação oral. Além disso, a atualização traz cianose e dor abdominal como fatores 

de gravidade e retira hiperventilação, hipotensão arterial e choque dos fatores que 

definem malária grave e complicada; ademais, define que os casos de 

hiperparasitemia devem ser considerados como fator de gravidade apenas em casos 

de malária falciparum. (BRASIL, 2019) 

Em seguida, o manual traz a descrição dos casos causados por Plasmodium vivax 

em que é permitido e orientado o uso de derivados de artesunato, que são os casos 

de tratamento para recorrência entre 5 e 60 dias, justificado pela prerrogativa de que 

se o paciente segue apresentando malária por P. Vivax do dia 5 ao dia 60, posterior 

ao início do tratamento, pode ter acontecido falha tanto da cloroquina quanto da 

primaquina, ou das duas medicações. Nestes casos, indica-se o uso de 

artemeter/lumefantrina ou artesunato/mefloquina por três dias, associado à 

primaquina por 14 dias. (BRASIL, 2019) 

Observa-se, ainda, o uso significativo da via injetável para tratamento de malária 

falciparum, mesmo em casos sem ocorrência de vômitos. Dentre os casos analisados 

na pesquisa, 45,9% dos casos de malária falciparum foram tratados com derivados 

de artesunato por via injetável, de forma exclusiva ou associada. No entanto, dentre 
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os casos tratados com medicação injetável, apenas 46,4% tiveram ocorrência de 

vômitos. Neste caso, levanta-se um questionamento a respeito da necessidade efetiva 

de administrar a medicação por via injetável, tendo em vista que o paciente – sem 

ocorrência de vômitos – apresenta a possibilidade de administração terapêutica por 

via oral.  

Ocorreram, ainda, casos com administrações medicamentosas não justificadas 

pela literatura ou pela ambiguidade da clínica; foram casos encaixados nas seguintes 

situações: 2 casos de malária vivax com administração associada de primaquina, 

cloroquina e derivados de artesunato por via oral e injetável – nestes casos, houve 

prostração e hipotensão arterial e/ou choque, em um dos casos, e alteração da 

consciência e vômitos – no outro caso. Além disso, houve um caso de malária vivax 

com esquemas invertidos entre cloroquina e primaquina – havendo administração de 

primaquina em esquema 4/3/3 – número de comprimidos por dia, realizado em 3 dias 

– e cloroquina com um comprimido por dia durante 14 dias. Os três casos 

apresentaram evoluções clínicas com prognóstico com positivo, mas com internação 

durante um período superior à 3 dias.  

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

DIFICULDADES GERAIS ENCONTRADAS  

 De modo geral não foram encontradas dificuldades significativas. Houve, de 

fato, dificuldade para analisar os prontuários, devido à grande quantidade de casos 

que se inseriram no espaço amostral.  

ETAPAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Seguindo o cronograma, na segunda etapa da pesquisa, será dado seguimento 

na análise e discussão dos resultados encontrados e na produção científica, visando 

publicação em congressos nacionais e revistas científicas, sendo, um dos focos, a 

revista da instituição. 
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