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Editorial
Mario Barreto Corrêa Lima1

Como Estudar  Melhor e Aprender 
Mais

How to Study Better and Learn More

 O último número dos cadernos tratou em 
editorial de “Aprender a Aprender”, o que hoje é 
uma necessidade absoluta em todas as profissões. 
O fez com relação a médicos e estudantes 
de medicina , atitude que é particularmente 
importante entre estes, pelas características da 
atividade médica, pela celeridade com que os 
conhecimentos são desenvolvidos na área e pela 
necessidade de serem de pronto  incorporados 
à prática diária. A diferença entre uns e outros é 
que aos primeiros cabe manterem-se em dia com 
os progressos da ciência e da tecnologia, além de 
recordarem permanentemente o já aprendido, 
com a finalidade de não virem a esquecê-lo. Vale 
lembrar a atitude de Sir William Osler, o maior 
clínico dos séculos XIX e XX, que apesar de sua 
pesada carga cotidiana de trabalho, não deixava de 
ler sobre medicina, diariamente, antes de dormir, 
pelo menos meia hora. Quanto aos estudantes 
de hoje cabe a tarefa ciclópica, além do mais, de 
tentarem atingir e incorporar o estado da arte do 
conhecimento profissional atual. 
 Estabelecida a necessidade do estudo 
diário, permanente, há que dar força e sobretudo 
cultivar a motivação, que deve basear-se em 
objetivos positivos, que dêem prazer, que sejam 
úteis. É preciso acreditar que os objetivos são  
alcançáveis e perseguí-los com constância de 
propósito, com determinação, com persistência.
É preciso conhecer a si mesmo, a maneira pessoal, 
preferencial de aprender. Há quem melhor 
aprenda através da visão, outros  da audição, 
como há os cinestésicos, onde os movimentos são 
particularmente importantes. Outros há , ainda, 
que aprendem bem por mais do que uma única 
maneira. Estas formas devem ser particularmente 
exploradas. Utilizando-se da leitura de textos , 
livros. revistas, da visualização de esquemas, de 
desenhos, de fotografias, num caso, da escuta de 
gravações, ou da leitura em voz alta noutro. 
 Os estudantes submetem-se regularmente 
a exames e como os médicos, por vezes fazem 

concursos. Hoje, quase todos os formandos, para 
obterem uma complementação do curso, que 
cada vez se torna mais necessária, por exemplo 
para entrarem para as residências médicas, são 
obrigados a enfrentá-los, inclusive fazendo cursos 
preparatórios, em geral desde os meados de sua 
formação médica, o que frequentemente os afasta 
do contato fundamental com os pacientes. Tal é 
feito da mesma forma pelos médicos, não só para 
as residências, como também, para colocação 
profissional definitiva. Neste caso há programas 
a serem encarados, sendo necessário adequado 
planejamento.
 O tempo é fator central, precisando 
ser levado em consideração, com todo cuidado. 
Ao organizá-lo precisamos ter em vista a sua  
disponibilidade, que quase nunca é satisfatória. 
Os períodos de estudo não devem superar 
45 a 50 minutos de cada vez, com 10 a 15 de 
descanso. Deve ser elaborado um horário, se 
possível, a ser cumprido da melhor maneira. Ao 
executá-lo devemos nos concentrar ao máximo, 
desenvolvendo e apurando nossa atenção, com 
relação ao material a ser estudado, laser-like, 
evitando a televisão e outras possíveis distrações, 
pois o multitasking, é contraproducente, diminuindo 
notavelmente o grau de aprendizado.
 O ideal é que tenhamos um local 
preferencial de estudo, preparado para tal,  onde 
disponhamos de todo o material necessário 
para bem fazê-lo. Mas outros locais e situações 
também podem e devem ser aproveitados, 
sobretudo quando há um concurso a encarar. As 
esperas variadas, durante deslocamentos, em filas, 
de banco , consultórios, transportes (e até mesmo 
o banheiro), tudo pode ser aproveitado para obter 
um pouco mais de tempo. É preciso ter sempre 
às mãos material de ensino/aprendizado, livros, 
artigos, esquemas, gravações para bem aproveitar 
as oportunidades. Desenhos, fórmulas, figuras 
anatômicas, anotações várias, post-its podem ser 
dispostos em paredes, armários, escrivaninhas, 
espelhos, etc.
 Além do aprendizado intelectual, do saber 
o que é, muito importante é o saber fazer, prática 
que com o exercício e o tempo leva à expertise. Em 
todos os setores e especialidades da medicina o 
contato com o doente , que Osler tanto valorizava,  
a famosa relação médico-paciente, de que muito  
se fala, mas que relativamente poucos exercitam 
adequadmente, é de importância capital.
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 Se é um truísmo, indubitável, indiscutível a 
necessidade de bem estudar os assuntos próprios 
da medicina, por outro lado é bem estabelecido 
que o médico necessariamente precisa ter cultura 
, devendo pois ler e estudar matérias e temas não 
médicos que enriquecerão sua personalidade e 
ampliar-lhe-ão o entendimento humano, que é um 
dos pilares, junto com o conhecimento científico 
e a habilidade técnica, da boa prática profissional.
 Conhecer um pouco das demais ciências e, 
sobretudo, ter uma idéia adequada da história das 
ciências é um verdadeiro must. Particularmente o 
conhecimento das humanidades é importante, a 
tal ponto, que existe uma comissão permanente 
das humanidades em medicina, no Conselho 
Federal de Medicina, que patrocina em outubro 
próximo congresso específico sobre as mesmas (o 
segundo), a realizar-se em São Paulo. A história da 
medicina, a sociologia e a antropologia médicas, as 
políticas sociais com enfoque na saúde são todas 
de fundamental importância. Sem esquecer, claro, 
a literatura, que desenvolve a imaginação, aguça a 
inteligência, favorece a cultura, aprimora as idéias, 
melhora a comunicação, permite entender melhor 
o doente e a si mesmo. Há insights primorosos 

sobre o perfil psicológico de pacientes, de seus 
familiares e médicos, em textos como A Morte de 
Ivan Ilitch de Leon Tolstói, que são imperdíveis 
para médicos e estudantes de medicina. Outros 
conhecimentos são igualmente importantes.  
Dentre eles destacam-se a economia, a política, a 
história em geral, as línguas, o cinema e as várias 
modalidades das artes.
 Algumas outras condições são essenciais 
para aprender mais e melhor. Dentre elas 
destacamos a boa saúde física e mental. Ainda vige 
o velho dito  - mens sana in corpore sano, devendo-se 
levar em conta para tal a boa nutrição. É essencial 
a prática constante de exercícios, pelo menos 
durante seis dias em cada semana, não importando 
a idade. Da mesma forma, entre períodos de 
estudo, quando bate o cansaço e a desatenção, 
alguns minutos de movimentação ativam a 
circulação e restauram a acuidade intelectual.
 É preciso sentir prazer no que se faz, se 
possível cultivá-lo, aprimorá-lo. Buscar o equilíbrio 
emocional e familiar, curtir a família e dedicar-lhe 
boa parcela de tempo. Ter a ética como norma, 
procurar o bem estar e last but not least, desfrutar 
de sono e lazer adequados.

1Professor Titular Emérito de Clínica Médica da Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO); Membro Titular da Academia Nacional de Medicina e Fundador e Editor-Chefe dos Cadernos Brasileiros 
de Medicina.
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Forma Agressiva do Sarcoma de Kaposi em 
Mulher Portadora do HIV

Guilherme Almeida Rosa da Silva1, Ricardo de Souza Carvalho1, Rogerio 
Neves Motta1, Carlos Alberto Basílio de Oliveira1, Larissa Araújo 
Fernandes2, Karina Lebeis Pires3, Jorge Francisco da Cunha Pinto1, Diogo 
Cerqueira de Salles Soares3, Marcos Rosa Ferreira3, Fernando Raphael de 
Almeida Ferry1

RESUMO
Introdução: O Sarcoma de Kaposi é uma neoplasia multicêntrica de origem 
vascular que acomete a pele, mucosas e vísceras. Foi a primeira neoplasia 
maligna a ser associada com a AIDS e, de forma mais frequente, ocorre em 
homens que fazem sexo com homens. Observou-se a diminuição da incidência 
e severidade após a instituição da terapia antirretroviral de alta potência e com 
a melhora do estado imunológico de forma sustentada pelos doentes. Pacientes 
do sexo masculino são mais acometidos que os do sexo feminino. As mulheres 
geralmente expressam a doença com idade menor e apresentam mais sintomas 
sistêmicos quando comparadas aos homens. Objetivos: Revisaremos a literatura 
e relataremos um caso de uma paciente do sexo feminino apresentando lesões 
maculares hipercrômicas e pápulo-nodulares em todo corpo que faleceu 
em decorrência de pneumocistose pulmonar. Conclusão: À necropsia foi 
demonstrada a presença de Sarcoma de Kaposi disseminado por pulmões, fígado, 
pâncreas, linfonodos, pele e músculo. Apesar do comportamento agressivo da 
neoplasia, a paciente possuía contagem de linfócitos T CD4+ de 285 cel/mm². 
As mulheres quando acometidas, apresentam doença mais agressiva com padrão 
disseminado e merecendo serem acompanhadas com especial atenção pela 
equipe médica.
Palavras-chave: Sarcoma de Kaposi,  HIV.

Aggressive Form of  the Kaposi’s Sarcoma in a HIV Positive Woman

ABSTRACT
Introduction: Kaposi’s sarcoma is a multicentric neoplasm of  vascular origin 
that affects the skin, mucous membranes and viscera. It was the first malignancy 
to be associated with AIDS and, more often occurs in men who have sex 
with men. There was a decreased incidence and severity after the institution 
of  antiretroviral therapy with improved immune status in a sustained manner 
by patients. Males are more affected than females. Women often express the 
disease when they were younger and have more systemic symptoms compared 
with men. Objectives: Review the literature and report a case of  a female 
patient presenting macular hyperchromic papulo-nodular and throughout the 
body that died of  pulmonary pneumocystosis. Conclusion: Necropsy showed 
the presence of  disseminated Kaposi’s sarcoma in lungs, liver, pancreas, lymph 
nodes, skin and muscle. Despite the aggressive behavior of  the tumor, the 
patient had a lymphocyte count of  285 CD4 cells / mm ². Women have more 
aggressive disease pattern widespread and deserving to be followed with special 
attention by the medical team.
Key words: Kaposi’s Sarcoma, HIV.
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 INTRODUÇÃO
 Em 1872, o médico húngaro Moritz Ka-
posi descreveu uma nova doença que acometia 
predominantemente idosos do sexo masculino, 
que apresentavam lesões múltiplas, hiperpigmen-
tadas, nodulares e de ocorrência mais frequente 
nas extremidades dos membros inferiores. Inicial-
mente, foi denominada “Sarcoma hiperpigmen-
tado múltiplo idiopático da pele”1, e, mais tarde, 
passaria a homenagear o seu descritor com a de-
nominação Sarcoma de Kaposi (SK)2.
 O SK é uma neoplasia multicêntrica de 
origem vascular que acomete a pele, mucosas e 
vísceras3. Foi a primeira neoplasia maligna a ser 
associada com a AIDS e, de forma mais frequen-
te, ocorre em homens que fazem sexo com ho-
mens (HSH). Sua incidência é 3.000 vezes maior 
na AIDS do que em casos esporádicos. O SK era 
a manifestação clínica mais proeminente dos pri-
meiros casos de AIDS, ocorrendo em 79% dos 
pacientes diagnosticados em 19813. Observou-se 
a diminuição da incidência e severidade após a ins-
tituição da terapia antirretroviral de alta potência 
(HAART) e com a melhora do estado imunológi-
co de forma sustentada pelos pacientes4,5. Entre-
tanto, continua sendo a neoplasia mais comumen-
te associada à infecção pelo HIV6.
 A etiologia do SK não está precisamente 
estabelecida. Tem-se estudado o papel do gene da 
transativação do HIV (tat) e sua proteína atuan-
do como estimuladora na proliferação das células 
fusiformes que compõe o tumor7,8. Há evidências 
de estudos epidemiológicos, sorológicos e mole-
culares, da associação do SK com o herpesvírus 
humano tipo 8 (HHV-8)9,10. 
 O SK pode ser classificado clinicamente 
em quatro variantes: clássica, endêmica, iatrogê-
nica e epidêmica associada ao HIV, todas asso-
ciadas ao HHV-8. A forma clássica ou esporádica 
ocorre mais frequentemente em homens idosos 
da América do Norte, descendentes de judeus do 
leste europeu e de povos do Mediterrâneo. O tipo 
africano/endêmico ocorre em crianças e adultos 
jovens negros, principalmente nas regiões ao Sul 
do Saara. A forma iatrogênica está relacionada aos 
pacientes transplantados ou em uso de imunossu-
pressores. O tipo epidêmico/associado ao HIV é 
mais prevalente em HSH11.
 O diagnóstico é baseado na biópsia de 
uma lesão suspeita. Em termos histológicos, ob-
servam-se proliferação de células fusiformes e 

endoteliais, extravasamento de eritrócitos, macró-
fagos carregados de hemossiderina e, nos casos 
iniciais, infiltrado de células inflamatórias. O diag-
nóstico diferencial do Sarcoma de Kaposi deve 
ser feito principalmente com angiomatose bacilar, 
nevos, hemangiomas, linfoma de células B e gra-
nuloma piogênico3. 
 Quanto ao tratamento, alguns estudos 
mostraram que a HAART pode, por si só, atu-
ar na estabilização e regressão do SK, frequente-
mente eliminando a necessidade de quimioterapia 
e radioterapia. Pacientes com acometimento pul-
monar do SK em uso de HAART mostraram so-
brevida média de 1,6 anos em comparação com os 
quatro meses observados na era em que não havia 
tratamento ou era realizada a monoterapia12.
 Quanto ao tratamento específico é possí-
vel contar com a excisão de lesões localizadas, que 
também podem ser tratadas com crioterapia ou 
radioterapia. Na doença sistêmica ou para lesões 
cutâneas extensas, a quimioterapia está indicada. 
Há vários quimioterápicos ativos, que podem pro-
mover de 60% a 80% de resposta favorável, entre 
eles as antraciclinas lipossomais (doxorrubicina, 
daunorrubicina), o paclitaxel, a vimblastina e o 
etoposide. Em casos selecionados, o interferon 
pode ser indicado13.

 RELATO DO CASO
 Paciente do sexo feminino, 39 anos, ne-
gra, queixando-se de lesões nodulares dolorosas 
acompanhadas de máculas hipercrômicas e edema 
em membros inferiores iniciados há cinco meses. 
Neste período, as lesões aumentaram em número 
e tamanho, se alastrando para todo o corpo (Figu-
ra 1 A, B e C). Após procurar atendimento médi-
co foi realizada sorologia anti-HIV com resultado 
positivo e diagnóstico inicial de SK, que foi con-
firmado por biópsia de pele. Foi indicado início de 
HAART com zidovudina, lamivudina e efavirenz 
(ATC+EFZ), profilaxia com sulfametoxazol-tri-
metoprim, claritromicina e solicitado contagem 
de linfócitos T CD4+, sorologias para infecções 
oportunistas, hemograma e bioquímica. A pacien-
te não retornou para realização de exames e para 
consulta de revisão, abandonando o tratamento.
Três meses após, deu entrada no serviço de emer-
gência do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, 
sem utilização regular da profilaxia e da HAART, 
sendo internada com quadro de febre, hipotensão, 
dispnéia ao repouso e cianose de extremidades. A 
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principal hipótese diagnóstica era pneumocistose 
pulmonar. Os exames de internação demonstra-
ram uma hemoglobina de 7,3 g/dL, leucócitos de 
18500 cel/mm3, LDH de 683 UI/L, paO2 de 62 
mmHg, contagem de linfócito T CD4+ de 285 
cel/ mm3 e radiografia com infiltrado intersticial 
difuso bilateral (Figura 2A). Foi realizado uma 
hemotransfusão e tratamento para pneumocis-
tose com sulfametoxazol-trimetoprim associado 
à prednisona. Após evoluir favoravelmente nas 
primeiras duas semanas de tratamento, a pacien-
te evoluiu de forma aguda para sepse grave com 
hipotensão, insuficiência respiratória e acidose 
metabólica, vindo a falecer no centro de terapia 
intensiva. A causa mortis suspeitada foi pneumo-
cistose pulmonar. Após consentimento da família 
foi realizada necropsia evidenciando no exame 
externo: tronco, membros superiores e membros 
inferiores apresentando múltiplas lesões hipercrô-
micas de tamanhos variados e contornos irregu-
lares, acompanhadas de lesões papulosas, pardo-

-acizentadas, de tamanhos variados e amplamente 
distribuídas(Figura 1C e D). O exame interno de-
monstrou à abertura da cavidade craniana, uma 
dura-máter brancacenta e espessada, notando-se 
a presença de lesão irregular, elevada, localizada 
no lobo occipital direito. O encéfalo apresentava-
-se edemaciado e congesto, com apagamento dos 
sulcos cerebrais. Os pulmões apresentavam-se 
pardo-acinzentados com múltiplas lesões pardo-
-vinhosas difusamente distribuídas (Figura 2B e 
C). Pâncreas com presença de lesão nodular, ve-
getante, pardo-acinzentada, localizada no corpo 
e medindo aproximadamente 5.5 x 4 cm. Fígado 
revelando múltiplas lesões nodulares, pardo escu-
ras de limites irregulares e de tamanhos variados 
(Figura 2D). Evidenciou-se acometimento cutâ-
neo profundo e muscular (Figura 1F). Microsco-
pia apresentou SK acometendo grandes extensões 
da pele (Figura 1D) e estruturas subjacentes, pul-
mões, pâncreas, fígado e linfonodos toracoabdo-
minais.

Figura 1A. Localização das lesões em membros inferiores, que se mostram edemaciados com máculas, pápulas e nódulos 
característicos do Sarcoma de Kaposi.
Figura 1B. Lesões vegetantes, múltiplas, em toda face interna da coxa direita. 
Figura 1C. Pormenor da lesão conforme marcado na figura 1 B.
Figura 1D. Corte na pele, na coxa direita, onde se observam as lesões de Sarcoma de Kaposi comprometendo pele e estrutu-
ras subjacentes, notadamente a gordura do subcutâneo.
Figura 1E. Corte da pele, onde se observam as lesões de Sarcoma de Kaposi no tecido subcutâneo, de aspecto infiltrativo, 
rechaçando a pele para formação de nódulos. Observar a infiltração no tecido adiposo abaixo.
Figura 1F. Corte histológico, em pequeno aumento, mostrando a morfologia do nódulo.
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Figura 2A. Radiografia de tórax na admissão evidenciando opacidade intersticial difusa bilateralmente.
Figura 2B. Aspecto do pulmão esquerdo, com múltiplas lesões pardo-vinhosas características do Sarcoma de Kaposi.
Figura 2C. Lesão de Sarcoma de Kaposi em arvore brônquica.
Figura 2D. Lesões de Sarcoma de Kaposi aos cortes do fígado.

 DISCUSSÃO
 O SK é uma neoplasia angioproliferati-
va indolente que compromete principalmente a 
pele14. Clinicamente, o SK apresenta manifesta-
ções variadas, podendo ser observado em qualquer 
estágio da infecção pelo HIV, mesmo na presença 
de contagem normal das células T CD4+3. Entre-
tanto, pacientes com SK tipicamente apresentam 
uma baixa contagem de células CD4+ (<150 cel/
mm³), discordante ao apresentado pela paciente 
do caso que possuía uma contagem de linfócitos 
T CD4+ de 285 cel/mm³ 15.
 Pacientes do sexo masculino são mais aco-
metidos que os do sexo feminino. As mulheres, 
por sua vez, geralmente expressam a doença com 
idade menor e apresentam mais sintomas sistê-
micos quando comparadas aos homens. Quando 
acometidas, de maneira geral apresentam doença 
mais agressiva com padrão disseminado, mere-
cendo ser acompanhadas com especial atenção 
pela equipe médica16-18.
A apresentação do comprometimento patológico 
na forma epidêmica, no que diz respeito ao com-
prometimento visceral é ampla, com acometimen-
to de diversos sítios. Séries de autópsias apontam 
para o comprometimento linfonodal em 72% dos 

casos, seguido do comprometimento pulmonar 
em 51%, do trato gastrointestinal em 48%, do fí-
gado em 34% e do baço em 27%. Em torno de 
25% dos pacientes apresentam a manifestação ex-
clusiva do SK na pele e 29% dos pacientes apre-
sentam comprometimento visceral sem a ocor-
rência de lesões cutâneas19,20.
 Em relação à apresentação clínica, alguns 
fatores podem ser considerados preditivos para 
um menor tempo de sobrevida, incluindo a pre-
sença de doenças oportunistas, febre indetermi-
nada por pelo menos duas semanas, perda ponde-
ral e diarreia não esclarecida21,22.
Os sintomas respiratórios mais comumente en-
contrados são dispnéia progressiva, tosse não pro-
dutiva e febre23,24. O exame físico do tórax é ge-
ralmente normal, entretanto, sinais inespecíficos 
como crepitações, sibilância ou mesmo estridor 
podem estar presentes20. O comprometimento 
respiratório pelo SK na forma epidêmica está ge-
ralmente acompanhado de contagem de linfócitos 
T CD4+ baixa, menor que 100 células/mm³ 25,26. 
O diagnóstico do comprometimento pulmonar 
do SK pode ser feito a partir da associação dos 
critérios clínico, radiológico e dos achados labo-
ratoriais em conjunto com os resultados bron-
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coscópicos e de biópsia transbrônquica27. O SK 
pode comprometer a árvore traqueobrônquica, 
o parênquima pulmonar e as pleuras25,26. Os re-
sultados radiológicos podem demonstrar opaci-
dades reticulares predominantemente localizadas 
em topografia do terço médio para terço inferior 
dos pulmões ou infiltrado em “vidro fosco”. Da 
mesma maneira, podem ser observados nódulos 
parenquimatosos de distribuição broncovascular 
que podem progredir para o aspecto de consoli-
dação. Ainda são observados: espessamento pe-
ribrônquico, linhas B de Kerley, derrame pleural, 
além de linfonodomegalia hilar e mediastinal28.
 O comprometimento hepático apresenta-
-se por manifestações inespecíficas, como hepato-
megalia e aumento dos níveis de fosfatase alcalina 
no soro. Eventualmente podem ser individualiza-
dos nódulos hiperecóicos à ultrassonografia de 
abdome, que tendem a ser multifocais e de peque-
no diâmetro. Na tomografia computadorizada, os 
nódulos apresentam-se hipodensos, com realce 
tardio na fase contrastada, fazendo diagnóstico 
diferencial com os hemangiomas29,30. Achados 
semelhantes de imagem foram encontrados no 
baço31. A paciente, a pesar de possuir lesões hepá-
ticas, não apresentava queixas clínicas relaciona-
das ao fígado e a alteração laboratorial restringia-
-se ao aumento da gama-glutamil transferase.
 O acometimento do sistema musculoes-
quelético também é incomum e ocorrem predo-
minantemente por extensão da doença originária 
no plano cutâneo. Massas subcutâneas já foram 
descritas. Estudos radiográficos podem demons-
trar erosões ósseas28. A cintilografia pode ajudar 
no diagnóstico diferencial com infecção ou linfo-
ma ósseo, uma vez que a captação é negativa para 
o SK, diferentemente de como se mostra para as 
duas primeiras opções32.
 Na pele, o SK habitualmente se apresenta 
por pequenas máculas e pápulas violáceas, em sua 
maioria, situadas nos membros inferiores e menos 
frequentemente nos superiores, nas pálpebras e 
região genital. Nos casos suspeitos, o diagnóstico 

histopatológico é importante33. 
 As lesões do SK aparecem mais comu-
mente como máculas elevadas; entretanto, tam-
bém podem ser papulosas, particularmente em 
pacientes com contagem mais elevada das células 
T CD4+3. As lesões tendem a ser rosadas, verme-
lhas e purpúricas. Nos indivíduos de cor negra, 
as lesões podem ser muito escuras, quase negras. 
Eventualmente, se observa o Fenômeno de Koe-
bner, que corresponde ao aparecimento da lesão 
do SK em local de trauma ou lesão provocada por 
doença cutânea pré-existente. Não é incomum 
observar edema de membros inferiores, assim 
como da região periorbital e da genitália externa. 
O edema pode ser desproporcional à quantidade 
presente de lesões cutâneas34.
 A implementação do HAART mostrou 
dramático efeito na terapia do SK em pacientes 
com AIDS. A partir da introdução deste trata-
mento, passou a se observar uma redução na in-
cidência e na prevalência do SK. A regressão das 
lesões está correlacionada ao aumento da imuni-
dade35. Diferentemente da forma clássica do SK, 
que usualmente apresenta um curso indolente de 
bom prognóstico e com poucas mortes direta-
mente a ele atribuídas, o SK com envolvimento 
visceral apresenta prognóstico desfavorável36.  
 As infecções oportunistas são a principal 
causa da morte dos pacientes portadores de SK, 
respondendo por cerca de 80% dos casos. Dentre 
elas, encontraram-se as provocadas pelo citome-
galovirus, tuberculose, candidíase disseminada, 
Mycobacterium avium intracellulare, pneumonia 
provocada pelo Pneumocystis jiroveci ou pneu-
monias bacterianas19,27. O abandono do tratamen-
to propiciou um quadro grave de pneumocistose 
e agravamento do SK na paciente em discussão, 
resultando no óbito.
 Os 20% restantes das mortes dos pa-
cientes estão relacionadas às complicações da 
neoplasia no aparelho respiratório, dentre elas a 
obstrução das vias aéreas superiores, hemorragia 
e destruição parenquimatosa27.
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Herpes Zoster Oftálmico como Manifestação 
de Síndrome de Reconstituição Imune em 
um Paciente com AIDS - Relato de Caso

Guilherme Almeida Rosa da Silva1, Marcelo Costa Velho1, Rogerio Neves 
Motta1, Jorge Francisco da Cunha Pinto1, Carlos Alberto Morais de Sá1, 
Fernando Raphael de Almeida Ferry1

RESUMO
Introdução: A síndrome de reconstituição imune relacionada ao HIV é 
caracterizada pela exacerbação, reativação ou início de um processo infeccioso, 
autoimune, inflamatório ou neoplásico, três semanas até meses após o início 
de terapia antirretroviral de alta atividade (HAART) em pacientes com 
imunodepressão grave, no geral com contagem de linfócitos T CD4+ inferior 
a 200 cel/mm³. O herpes zoster oftálmico é uma doença de apresentação 
variável, provocada pela reativação do vírus varicela-zoster que permanece 
em latência no gânglio trigeminal após a primoinfecção. Pode ser apresentado 
em indivíduos imunocompetentes, mas ocorre principalmente em indivíduos 
imunossuprimidos, tal como os portadores de AIDS. Objetivo: Realizar revisão 
da literatura e o relatar do caso de um jovem do sexo masculino que, quatro 
meses após o início da HAART, desenvolveu uma lesão grave pelo herpes zoster 
em ramo do nervo oftálmico com infecção secundária. Objetivamos também 
abordar o tratamento realizado. Conclusão: Apesar da gravidade do caso, o 
desfecho foi favorável, apesar das sequelas estéticas.
Palavras-chave: Ssíndrome da imunodeficiência adquirida, Síndrome da 
reconstituição inflamatória imune, Herpes zoster oftálmico.

Ophthalmic Herpes Zoster as a Presentation of  Immune Inflammatory 
Reconstitution Syndrome in one AIDS Patient - Case Report

ABSTRACT
Introduction: The immune reconstitution syndrome related to HIV is 
characterized by exacerbation or early reactivation of  infection, autoimmune, 
inflammatory, and neoplastic diseases on three weeks to months after initiation 
of  highly active antiretroviral therapy. Patients with severe immunosuppression, 
generally with T CD4+ cells count bellow 200 cells/mm³ are mostly affected. 
Ophthalmic herpes zoster is a disease with variable presentation caused by 
the reactivation of  varicella-zoster virus that remained latent in the trigeminal 
ganglion after primary infection. Can occur in immunocompetent individuals, 
but occurs mainly in immunosuppressed ones, such as those with AIDS.  
Objective: We will conduct a literature review and case report of  a young male 
who developed a severe lesion compatible with ophthalmic herpes zoster and 
secondary infection four months after the beginning of  an effective highly 
active antiretroviral therapy. We aim to also address the treatment. Conclusion: 
Despite the seriousness of  the case, the outcome was favorable, resulting in 
aesthetic sequel. 
Key words: Acquired Immunodeficiency Syndrome, Immune Inflammatory 
Reconstitution Syndrome, Ophthalmic Herpes Zoster.
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 INTRODUÇÃO
 A síndrome de reconstituição imune (IRIS) 
relacionada ao HIV é caracterizada pela exacerba-
ção, reativação ou início de processo infeccioso, 
autoimune, inflamatório ou neoplásico, três sema-
nas a meses após o início de terapia antirretrovi-
ral de alta atividade (HAART) em pacientes com 
imunodepressão grave, no geral com contagem de 
linfócitos T CD4+ inferior a 200 cel/mm³ 1. Os 
agentes infecciosos mais implicados na ocorrência 
da síndrome são o Mycobacterium tuberculosis, 
micobacterioses atípicas, herpes vírus simplex e 
herpes zoster, Mycobacterium leprae, vírus JC, 
papilomavírus humano (HPV), vírus do molusco 
contagioso, citomegalovírus (CMV) e Pneumocystis 
jiroveci2-4.
 Realizaremos a revisão da literatura e o 
relato do caso de um jovem do sexo masculino 
que, quatro meses após o início de uma HAART 
eficaz, desenvolveu uma lesão grave compatível 
com herpes zoster oftálmico (HZO) e infecção 
secundária.
 RELATO DO CASO
 Paciente de 24 anos, sexo masculino, por-
tador de AIDS, apresentando falha terapêutica à 

HAART com tenofovir, lamivudina e efavirenz, 
possivelmente por má adesão. A contagem de 
linfócitos T CD4+ era de 10 cel/mm³ e a car-
ga viral plasmática do HIV de 105.408 cópias/
mm³. Mediante a falha terapêutica, foi orientado 
a praticar melhor adesão e a HAART foi trocada 
para tenofovir, lamivudina, lopinavir/ritonavir 
(esquema instituído após realização da genoti-
pagem), apresentando aumento da contagem de 
linfócitos T CD4+ para 287 cel/mm³ e carga vi-
ral plasmática do HIV indetectável após quatro 
meses. 
 O paciente compareceu à consulta médi-
ca no quinto mês após o início do novo esque-
ma terapêutico, apresentando lesões dolorosas 
vesiculares e crostosas com sinais de infecção 
secundária tomando toda região corresponden-
te ao dermátomo do ramo oftálmico do nervo 
trigêmio direito (Figura 1). Havia acometimento 
do ramo nasociliar direito, ptose, episclerite e evi-
dências de ceratite epitelial infecciosa. O exame 
ocular demonstrou queda na acuidade visual, hi-
peremia, com presença no epitélio corneano de 
úlceras dendríticas e úlceras marginais. A fundos-
copia não revelou alterações retinianas.

Figura 1. Lesões dolorosas vesiculares e crostosas com sinais de infecção secundária tomando toda região inervada pelo ramo 
oftálmico do nervo trigêmeo direito

 A HAART foi mantida e foi iniciado tra-
tamento com aciclovir 800mg via oral (VO) cinco 
vezes ao dia e Cefalexina 1g VO de 6/6 horas, 
ambas por dez dias. Ao término do tratamento, 
as lesões apresentavam-se indolores e cicatrizadas, 

sem sinais de infecção secundária e com melho-
ra da acuidade visual. A equipe médica optou por 
não realizar profilaxia antiviral com aciclovir após 
a resolução do caso. O paciente desenvolveu uma 
alopecia local (Figura 2) e continua sendo acom-
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panhado ambulatorialmente.

Figura 2. Fotografia realizada 10 dias após o início do tratamento. A alopecia foi a principal sequela após resolução do quadro 
clínico

 DISCUSSÃO
   A IRIS é uma condição em que um pa-
ciente apresentando imunossupressão grave rela-
cionada ao HIV, no geral com contagem de linfó-
citos T CD4+ inferior a 200 cel/mm³, que ao ser 
tratado com HAART recupera a capacidade de 
montar uma resposta imunológica eficaz resultan-
do no aparecimento ou agravamento de doenças 
infecciosas, inflamatórias, autoimunes ou neoplá-
sicas5. A incidência de IRIS encontra-se em torno 
de 10% dos pacientes virgens de tratamento ao 
início da HAART e em torno de 25% dos pacien-
tes em que o início do tratamento se deu com uma 
contagem de linfócitos T CD4+ inferior a 50 cel/
mm³ 6.
 Na maioria dos casos, a apresentação é 
modesta e não há necessidade de intervenção mé-
dica, entretanto quadros graves já foram relatados, 
inclusive resultando em óbito7. Mediante quadros 
graves, o uso da corticoterapia com prednisona 
1mg/Kg VO para abrandar a resposta imunoló-
gica é uma medida muito útil. As alterações mais 
frequentes são queixas constitucionais simples 
como mialgia, febre e fadiga, com pico de apre-
sentação na terceira semana. A maioria dos diag-
nósticos relacionados a IRIS ocorre após três a 
seis semanas, mas os casos podem ocorrer após 

meses8.
 O HZO é uma doença de apresentação 
variável quanto a sua gravidade. Trata-se de uma 
reativação do vírus varicela-zoster que permanece 
em latência no gânglio trigeminal após a primoin-
fecção. Pode ser apresentado em indivíduos imu-
nocompetentes, sobretudo após estresse físico, 
emocional ou traumatismo em face, mas ocorre 
principalmente em indivíduos imunossuprimidos, 
tal como portadores de AIDS, idosos, diabéticos, 
pacientes com câncer ou em uso de imunossu-
pressores9. 
 O início da apresentação do HZO geral-
mente ocorre com sintomas parecidos com a in-
fluenza, tal como cefaleia, mialgia, febre, seguido 
de dor no trajeto do ramo oftálmico do nervo tri-
gêmio e olho vermelho. A erupção pode seguir 
o padrão progressivo de mácula, pápula, vesícula, 
pústula e crosta em um processo que ocorre em 
torno de sete dias de duração. Entre as compli-
cações mais frequentes estão a ptose, conjunti-
vite catarral, episclerite, ceratite, irite, glaucoma, 
coroidite, retinite, paralisia facial, neuralgia pós-
-herpética e infecção cutânea secundária10. O tra-
tamento é baseado na analgesia e uso de aciclovir. 
O aciclovir pode ser utilizado 10 mg/ kg infun-
dido em uma hora por via intravenosa repetido 
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de 8/8h (por esta via, o aciclovir deve ser diluído 
em 500ml de soro glicosado 5% e infundido em 1 
hora, há necessidade de hidratar o paciente - 2.000 
a 3.000ml/dia/IV - pois o aciclovir pode precipi-
tar nos túbulos renais) ou VO com 800mg cinco 
vezes ao dia até o recrudescimento das lesões. O 
objetivo do tratamento é reduzir o tempo de cura 
e reduzir o risco de complicações como a neural-
gia pós-herpética. Para os casos em que ocorram 
a impetiginação das lesões, o uso de antibióticos 
orais com atividade contra agentes infecciosos 
cutâneos devem ser utilizados, como por exem-
plo, a cefalexina, amoxicilina-clavulanato e os ma-
crolídeos11.

 O caso descrito ilustra o desenvolvimen-
to de HZO relacionado ao aumento da conta-
gem de linfócitos T CD4+ de 10 cel/mm³ para 
287 cel/mm³ em cinco meses após a instituição 
de uma HAART eficaz. O diagnóstico rápido e 
o tratamento estabelecido propiciaram um des-
fecho favorável, apesar da gravidade da infecção. 
O paciente apresentou apenas a alopecia como 
sequela permanente e não sofreu nenhum dano 
à função visual. É importante que todo paciente 
após início de HARRT seja acompanhado com 
atenção em relação à recuperação de sua imu-
nidade e para uma potencial manifestação de 
IRIS.
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Prevalência de Delirium em Unidade de 
Terapia Intensiva de Hospital Universitário 
do Rio de Janeiro

Aureo do Carmo Filho1, Felipe Rodrigues Gonçalves2, Ana Carolina An-
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RESUMO
Objetivos: Verificar a prevalência de delirium em uma população de pacientes 
críticos e comparar os grupos e prognóstico de pacientes acometidos ou não 
por este distúrbio. Métodos: Estudo prospectivo, quantitativo, analítico, com 
pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) mista de Hos-
pital Universitário público do Rio de Janeiro no período compreendido entre 
janeiro e maio de 2012. Foram coletados dados de importância clínica e todos os 
pacientes foram submetidos a avaliação de rastreamento de delirium pela versão 
traduzida do Confusion Assessment Method in a Intensive Care Unit (CAM-
-ICU). Separamos a amostra em 2 grupos, de acordo com a presença (G.I) ou 
não (G.II) de delirium. Utilizou-se o Teste Exato de Fisher na comparação de 
variáveis categóricas e o Teste de Mann-Whitney para comparação de variáveis 
numéricas entre os grupos. Resultados: Nossa amostra foi composta por 54 
pacientes com idade de 59,6 ± 17,5anos. Observamos a ocorrência de delirium 
em 18 pacientes (33,3% dos pacientes). Dentre as causas de internação em UTI, 
o G.I mostrou maior percentual de pacientes com descompensação clínica que 
o G.II (72,2 x 44,4% p=0,02).  O tempo de internação na UTI foi significativa-
mente maior no G.I (14,3 ± 14,4  x  5,4 ± 4,9 dias). Não houve diferença estatís-
tica entre os grupos em relação ao sexo, idade, escolaridade, APACHE II e mor-
talidade, sendo que nesta última, observou-se tendência maior no G.I (38,9 x 
25%). Conclusão: Nossos pacientes apresentaram uma prevalência de delirium 
compatível com estudos anteriores. Associaram-se ao delirium um maior tempo 
de internação em terapia intensiva e uma tendência aumentada de mortalidade.
Palavras-chave: Delirium, CAM-ICU, UTI.

Delirium  Prevalence in the Intensive Therapy Unity  of  University Hos-
pital of  Rio de Janeiro 

ABSTRACT
Introduction: Delirium is a transitory syndrome of  neural dysfunction caused 
by systemic insults. Objectives: Verify the prevalence of  delirium in a popula-
tion of  critical care patients and compare the prognosis of  patients affected by 
this disorder or not. Methods: Prospective, quantitative and analytical study 
with patients of  the Intensive Care Unit (ICU) of  a public University Hospital 
of  Rio de Janeiro in the period comprehended between January and May of  
2012. It was collected clinical important data of  the disorder and all the patients 
were submitted to the research of  delirium by the Confusion Assessment Me-
thod in an Intensive Care Unit (CAM-ICU). We have separated the patients in 2 
groups according to the presence (G.I) or not (G.II) of  delirium. It was used the 
Fischer’s Exact Test in the comparison of  categorical variables and the Mann-
-Whitney Test in the comparison of  numerical variables between the groups.  
Results: Our sample was constituted by 54 patients. Mean age was 59,6 ± 17,5 
years. Delirium was observed among 18 patients (33,3% of  total). G.I showed 
greater perceptual of  clinical descompensation than G.II (72,2 x 44,4% p=0,02).  
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The period of  internment in ICU was meaningfully longer in G.I (14,3 ± 14,4  
x  5,4 ± 4,9 days). There was no statistical difference between the groups when 
sex, age, schooling, APACHE II and mortality were compared, but the last one 
tended to be higher in G.I (38,9% X 25%). Conclusion: The prevalence of  
delirium in our patients was compatible with past works about this subject. De-
lirium was associated to longer period of  ICU internment and higher mortality. 
Key words: Delirium, ICU, CAM-ICU.
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 INTRODUÇÃO
 O delirium é uma síndrome neurocom-
portamental que cursa com alterações da cons-
ciência, atenção, cognição e percepção. Trata-se 
de um tema de estudo recorrente em vários Cen-
tros de Terapia Intensiva, desde que foi incluído 
no DSM-IV. Apesar de já ter sido demonstrada a 
importância de seu diagnóstico precoce e correto, 
muitos médicos ainda desconhecem sua existên-
cia ou a subestimam. 
 Instala-se de forma aguda e possui cur-
so flutuante e temporário (horas ou dias). Sendo 
decorrente de quebra transitória da homeosta-
se cerebral é uma condição reversível e deve-se, 
invariavelmente, a perturbações sistêmicas ou do 
sistema nervoso central.
 As capacidades de o paciente receber, 
processar, armazenar e recordar informações po-
dem estar alteradas e, ainda assim, não serem de-
tectadas pelos profissionais da saúde, uma vez que 
a maior parte dos episódios de delirium é classifi-
cada em hipoativa (35%) ou mista (cerca de 64% 
dos casos)1.
 O presente estudo avaliou pacientes inter-
nados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospi-
tal Universitário Gaffrée e Guinle com o intuito 
de diagnosticar a presença ou não de delirium e 
analisar os possíveis fatores de risco e condições 
predisponentes para tal síndrome.
 
 MATERIAL E MÉTODOS
 Estudo prospectivo, quantitativo, ana-
lítico realizado com pacientes adultos interna-
dos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil, entre janeiro e maio de 2012. 
Foram incluídos no estudo todos os pacientes 
consecutivamente internados na UTI no perío-
do do mesmo. O único critério de exclusão foi 
tempo de internação menor que 24 horas.
 Coletaram-se dados de importância clíni-
ca comprovada para o delirium em UTI1 de cada 
paciente, desde o dia de internação até o dia de 
alta da UTI. As informações foram armazena-
das em um banco de dados criado no software 
Microsoft Access 2007©. Todos os pacientes fo-
ram submetidos à avaliação pela versão traduzida 
para o português do Confusion Assessment Me-
thod for the Intensive Care Unit (CAM-ICU)2 

entre as 9:00 e as 12:00 diariamente. O CAM-
-ICU foi o teste escolhido para a investigação 

de delirium  por ter sido validado para o uso em 
UTI no lugar do Confusion Assessment Method 
(CAM), cuja execução mais elaborada e extensa 
é, muitas vezes, inviável em pacientes críticos3. O 
CAM-ICU é de fácil execução, alta sensibilidade 
(93 a 100%) e especificidade (89 a 100%)4.
 Este teste é composto por quatro itens: 
1 - início agudo, 2 - distúrbio da atenção, 3 - pen-
samento desorganizado e 4 - alteração do nível 
de consciência5. O primeiro passo consiste na 
avaliação da agitação e sedação pela escala de 
RASS6, que varia de +4 ( violento) a -5( não 
despertável). Se o RASS for superior a -4 (-3 até 
+4), ou seja, se o paciente estiver variando de 
sedação moderada à agitação severa, deve-se, en-
tão, seguir para o segundo passo, que é a avalia-
ção do delirium. Pacientes com nível de sedação 
RASS -4 ou -5 não são testados com o restante 
da avaliação do CAM-ICU7,8. A segunda parte 
da avaliação consiste em: teste de atenção audi-
tiva e/ou visual; na avaliação da organização do 
pensamento por meio de perguntas simples e na 
avaliação do nível de consciência, que é consi-
derado alterado em todos aqueles que não estão 
“alertas”6.
 Conforme a avaliação a amostra foi se-
parada em 2 grupos: com delirium (G.I) ou sem 
(G.II). Em seguida, utilizou-se o Teste Exato de 
Fisher na comparação de variáveis categóricas e 
o Teste de Mann-Whitney para comparação de 
variáveis numéricas entre os grupos.
 RESULTADOS
 A amostra foi composta por 54 pacien-
tes com idade de 59,6 (± 17,5 anos). Em 18 pa-
cientes (33,3% da amostra) podemos observar a 
ocorrência de delirium. Dentre as causas de in-
ternação na UTI, o G.I apresentou predominân-
cia de pacientes com descompensação clínica, 
diferentemente do G.II (72,2 x 44,4% p=0,02), 
composto de modo predominante por pacientes 
cirúrgicos. Do mesmo modo, o tempo de inter-
nação na UTI foi significativamente maior para 
o G.I (14,3 ± 14,3 x 5,4 ± 4,9 dias).  Os grupos 
não apresentaram diferença estatística em rela-
ção a sexo, idade, escolaridade, APACHE II e 
mortalidade, sendo que nesta última foi obser-
vada tendência maior no G.I (38,9% x 25%).

 DISCUSSÃO
 Delirium é uma síndrome de disfunção 
neural secundária a perturbações sistêmicas. Tra-
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ta-se de um estado confusional muito observa-
do em unidades de terapia intensiva, sobretudo 
na população geriátrica. Até 80% da população 
em ventilação mecânica pode ser acometida5. 
A instalação ocorre de forma aguda surgindo 
já nos primeiros dias de internação e tende a 
ser flutuante e reversível, diferente da demên-
cia4,7,9,10,11,12,13. 
 A síndrome neurocomportamental en-
volve: redução da atenção (a mais frequente 
manifestação e útil para distingui-la da demên-
cia)11,13, desorientação, déficit de memória, dis-
túrbios da fala e da linguagem (como disartria e 
disnomia), alucinações, ilusões e agitação9,11,12,13,14. 
A forma hipoativa, caracterizada por letargia e 
atividade psicomotora mínima, é predominante 
em pacientes idosos e dependentes de ventila-
ção mecânica, assim como nos provenientes de 
UTI cirúrgica e de trauma4. Esse dado ajuda a 
justificar o fato de o delirium ser muitas vezes 
subdiagnosticado ou confundido com demên-
cia ou transtornos psiquiátricos como a depres-
são7,8,10,11,12. Além disso, a avaliação do delirium 
com métodos objetivos ainda não é uma prática 
comum na terapia intensiva4.
 O delirium está associado a maior tempo 
de internação, a elevação de mortalidade e mor-
bidade4,7,9,14,15. Os pacientes acometidos exigem 
maior gasto hospitalar, maior uso de sedativos 
e novas institucionalizações. Do mesmo modo, 
é mais frequente a remoção inadvertida de cate-
teres e a auto-extubação, além do maior declínio 
funcional4,9,15,16. Em nosso estudo, confirmou-se 
a relação entre delirium e maior tempo de inter-
nação em terapia intensiva, assim como a maior 
tendência à mortalidade, ainda que esta última 
não possa ser significativa, devido ao número da 
amostra.
 A base fisiopatológica do delirium con-
siste no desequilíbrio metabólico das vias neu-
rais, interferindo nas vias colinérgicas e monoa-
minérgicas8,9,10,11,12,16. Na ausência de oxigenação 
e aporte energético adequados, a atividade dos 
circuitos neurais é reduzida; há menor depura-
ção de toxinas e são alteradas a síntese e a li-
beração dos neurotransmissores10,12. A acetilco-
lina é o principal exemplo, estando envolvida 
na cognição e na atenção10,11,12,16. Thomas e cols, 
200816 evidenciaram por EEG a redução do 
ritmo alpha, modulado pelas vias colinérgicas 
cortico-talâmicas. Quanto à estimulação sero-

toninérgica, quando excessiva, gera confusão e 
inquietação, mas, se reduzida, também acarreta 
delirium12. A elevação de dopamina, nora/epi-
nefrina, GABA ou histamina também predispõe 
ao delirium7,10,11,12.
 Entre os fatores de risco, devem ser 
considerados: aspectos ambientais, como ausên-
cia de janelas, privação de sono, sobrecarga de 
estímulos sensoriais; administração de fárma-
cos com ação anticolinérgica, anti-histamínica, 
sedativo-hipnótica, narcótica ou serotoninér-
gica; fatores intrínsecos ao paciente, tais qual a 
idade, sexo masculino, história e demência ou 
depressão prévias; parâmetros na evolução da 
internação, como hipóxia, baixo débito cardíaco, 
e altos níveis de cortisol e de hiperbilirrubine-
mia8,9,10,11,12,13,14,16,17. Em nosso trabalho, os casos 
de delirium envolveram mais pacientes com des-
compensação clínica que o grupo sem delirium. 
Quando a causa base é clínica ao invés de cirúr-
gica, é mais comum encontrarem-se vários parâ-
metros clínicos e laboratoriais alterados. Outro 
destaque é a presença de pacientes mais idosos 
no grupo que desenvolveu delirium.
 Visando à prevenção do delirium, algu-
mas medidas podem ser seguidas: avaliar os fa-
tores de risco de cada paciente; investigar a pre-
sença de delirium e de possíveis agentes causais 
diariamente16; promover o despertar diário dos 
pacientes; controlar o uso de benzodiazepínicos 
como sedativos13,15, buscar garantir a acuidade 
visual e auditiva do paciente, mobilizá-lo e man-
tê-lo hidratado10.
 Para o tratamento do delirium, primei-
ramente deve-se manejar a doença de base que 
o desencadeou e, paralelamente, corrigir os sin-
tomas comportamentais e oferecer suporte para 
evitar complicações18. Podem-se adotar medidas 
como a flexibilização do horário de visitas para 
permitir maior interação com familiares e ami-
gos, o uso de relógios e calendários e a instala-
ção de janelas nos leitos para permitir melhor 
orientação no tempo, além da mobilização quan-
do possível7. Para o tratamento farmacológico, o 
agente mais utilizado é haloperidol por via oral 
ou venosa18. Outros agentes antipsicóticos como 
quetiapina, risperidona, ziprasidona, e a olanza-
pina têm menos efeitos colaterais e mesma eficá-
cia do haloperidol, porém, não estão disponíveis 
em nosso país para uso parenteral19,20,21. 
 O uso de antidepressivos, como a mian-
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serina, mostrou efetividade principalmente no 
controle de distúrbios de sono e comportamen-
to, tendo sido praticamente desprovido de rea-
ções adversas, incluindo efeitos extrapiramidais 
observados no uso do haloperidol7,18,23. A admi-
nistração de benzodiazepínicos é reservada para 
pacientes em desmame de sedativo e álcool, por-
tadores da Doença de Parkinson e da Síndrome 
Neuroléptica Maligna18, pois têm como efeitos 
adversos aumento da confusão mental, sedação, 
desinibição e ataxia10. Atualmente, a dexmedeto-
midina está sendo utilizada não só como preven-
ção, mas também, como tratamento, apresentan-

do bons resultados em alguns estudos15,20,24,25.
 
 CONCLUSÕES
 Nosso estudo ratificou as taxas de pre-
valência de delirium de estudos anteriores; cons-
tatamos a predominância de pacientes com des-
compensação clínica, além de um maior tempo 
de internação dos pacientes que apresentaram 
delirium. 
 Verificamos ainda uma tendência ao au-
mento da mortalidade neste grupo, que deverá 
ser confirmada com estudos posteriores, com 
amostra maior. 
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Avaliação Cognitiva dos Idosos Infectados 
pelo HIV

Max Kopti Fakoury1, Aureo do Carmo Filho2, Fernando Raphael de Al-
meida Ferry3

RESUMO
Introdução e objetivos: AIDS em idosos é fato novo na medicina e constata-
mos que existe preocupação dos principais centros de pesquisa em AIDS, pelo 
aumento do número de casos, pelas repercussões em longo prazo da infecção 
pelo HIV, da terapia antirretroviral e as interações medicamentosas nas funções 
cognitivas dos idosos. Sendo o HIV a principal causa infecciosa de demência e a 
idade o principal fator de risco de demência, encontramos um ambiente onde é 
extremamente importante avaliar a cognição. Verificamos a freqüência de distúr-
bios cognitivos em pacientes idosos infectados pelo HIV. Metodologia: Estudo 
transversal com 72 pacientes HIV+ com idade ≥ 60 anos, atendidos no Hos-
pital Universitário Gaffrée e Guinle. Para avaliação cognitiva foram utilizados 
testes neuropsicológicos breves como mini-exame do estado mental e o teste 
de fluência verbal e para as atividades de vida diária, o índice de Katz e a escala 
de Lawton-Brody. Dividimos a amostra em dois grupos (com e sem déficit cog-
nitivo) e fizemos a análise das variáveis. Resultados: Sem distúrbios cognitivos 
foram 51 pacientes (70,8%) e com distúrbios cognitivos 21 pacientes (29,2%), 
ao compararmos, encontramos diferenças estatisticamente significativas nas va-
riáveis: Idade, escolaridade, idade de diagnóstico da infecção pelo HIV, uso de 
nevirapina, no MEEM e no TFV. Conclusões: A freqüência de distúrbios cog-
nitivos nestes idosos é alta, atingindo cerca de 30%, o que reforça a importância 
desta avaliação; A idade, idade de diagnóstico da infecção pelo HIV, uso de 
nevirapina tiveram associação com distúrbios cognitivos, já a escolaridade teve 
relação inversa com distúrbios cognitivos. 
Palavras-chave: Triagem de demência, Demência e HIV, Aids em idosos.

Cognitive Evaluation of  Aged  Infected by HIV

ABSTRACT
Introduction and objectives: AIDS  in old people is a new fact in medicine. 
There are preoccupation in the main centers on AIDS research, in function of  
the increase  of  the number of  cases , of  the long term repercussions of  the 
HIV infection, of  the antiretroviral therapy and of  the drugs interactions in the 
cognitive functions of  old people. As the HIV is the main infectious cause of  
dementia , as the age is the main general risk, we feel that is extremely important 
to evaluate the cognition. We verified the frequency of  the cognitive disturban-
ces in old patients infected by the  HIV. Methodology: Transversal study with 
72  HIV+   ≥ 60 years old , seen at the Gaffrée Guinle University Hospital. For 
the cognitive evaluation short  neuropsychological tests were used as the  mini-
-mental status examination MMSE, the verbal fluency and the daily life activities, 
the Katz index  and the Lawton-Brody scale, we divided the  sample  in two 
groups (with and without cognitive deficit) and we made the analysis of  the 
variables. Results: Without cognitive disturbances 51 patients (70,8%),  21 with 
disturbances (29.2%). Comparing we did find statistically significant differences  
in the variables : Age, schooling level , age when the HIV diagnosis was made, 
nevirapine use,  MMSE and TFV. Conclusions: The frequency of  cognitive 
disturbances in these old people is high, around 30%, which reinforces the im-
portance of  this evaluation. The age, moment of  diagnosis of  the infection of  
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the HIV, the use of  nevirapine were associated with cognitive disturbances. The 
schooling  had an inverse relation with the cognitive disturbances. 
Key words: Screening of  dementia, Dementia and HIV, AIDS in the elderly.
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 INTRODUÇÃO
 O Hospital Universitário Gaffrée e Guinle 
(HUGG) é referência no Brasil no tratamento da 
infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 
(HIV). Tem ambulatório especifico de AIDS des-
de 1983 e em 2001 foi organizado o horário para 
o atendimento de idosos com esta infecção de-
vido ao aumento expressivo de casos nesta faixa 
etária.
 Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS)1 é considerado idoso, nos países em de-
senvolvimento, indivíduos com idade igual ou su-
perior a 60 anos, como é o caso do Brasil, onde o 
Estatuto do Idoso2 seguiu esta orientação.
 Sendo o HIV a principal causa infecciosa 
de demência3 e a idade o principal fator de risco 
de demência4, encontramos um ambiente onde é 
extremamente importante avaliar a cognição.
 A AIDS em idosos é fato novo na medi-
cina5-6, ao fazermos revisão sobre o tema, cons-
tatamos preocupação dos principais centros de 
pesquisa em AIDS, pelo aumento do número de 
casos, repercussões em longo prazo da infecção 
pelo HIV e da terapia antirretroviral (TARV) e das 
interações medicamentosas nas funções cogniti-
vas dos idosos7. 
 Já é rotina da prática do geriatra e do neu-
rologista a avaliação cognitiva dos idosos e é re-
comendação do Ministério da Saúde8, que todo 
paciente infectado pelo HIV tenha sua função 
cognitiva avaliada, pois o HIV, por ser um retro-
vírus, tem tropismo pelo sistema nervoso central 
(SNC) e pode levar a distúrbios cognitivos em 
qualquer fase da infecção, porém o risco é maior 
se a carga viral for alta ou a contagem de linfócitos 
CD4 for baixa9-10.
 A detecção de distúrbios cognitivos é 
também importante por interferir diretamente no 
tratamento, pois sendo a terapia antirretroviral de 
alta atividade (TARV), por si, complexa, isto pio-
ra quando os idosos necessitam de tratamento ou 
profilaxias para infecções oportunistas, além das 
doenças crônico-degenerativas comuns à faixa 
etária, onde a interação destes é também outro fa-
tor complicador. 
 Para avaliação cognitiva seguimos as reco-
mendações da Academia Brasileira de Neurologia4 
usando testes neuropsicológicos breves, como o 
mini-exame de estado mental (MEEM) e o teste 
de fluência verbal (TFV) junto com as escalas de 
atividades de vida diária (índice de Katz e escala 

de Lawton-Brody). 
 Os idosos com AIDS atendidos no ser-
viço público encontram no médico que os trata 
sua referência, pela dificuldade de acesso a outros 
especialistas, por ter consultas regulares, pelo lo-
cal onde não se sente rejeitado, pela carência so-
cial, familiar e financeira, local onde quer resolver 
todos os problemas de saúde, aumentando muito 
a responsabilidade deste médico, que deve tratar 
não só a infecção pelo HIV, mas todos os proble-
mas relacionados.
 
 OBJETIVOS
 OBJETIVO GERAL
 Verificar a freqüência de distúrbios cogni-
tivos em idosos com AIDS, atendidos no HUGG. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Avaliar as possíveis associações de variá-
veis sócio-demográficas (idade, sexo, escolaridade, 
idade quando foi feito diagnóstico) e biomédicas 
(carga viral, contagem de linfócitos CD4, terapia 
antirretroviral) com a presença de distúrbios cog-
nitivos.
 
 PACIENTES E MÉTODOS
 DELINEAMENTO
 Estudo transversal.

 LOCAL E PARTICIPANTES
 O trabalho foi realizado no ambulatório 
de AIDS do HUGG. Os pacientes que participa-
ram desta pesquisa foram atendidos de janeiro de 
2008 até julho de 2009, sendo o total de 75 pa-
cientes.
 
 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
 - Diagnóstico de certeza de infecção pelo 
HIV;
 - Idade igual ou superior a 60 anos;
 - Capacidade de ouvir, entender e respon-
der às perguntas. 

 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
 - Presença de doença aguda e/ou compli-
cação aguda de doença crônica, no último mês, 
que tenha causado alteração perceptível no estado 
mental ou no humor do paciente, incluindo uso 
de álcool e drogas;
 - Uso contínuo, nos últimos 6 meses antes 
da consulta, de medicamentos psicotrópicos, que 
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possam interferir nos resultados.
 
 INSTRUMENTOS
 ● MEEM [11], na tradução proposta por 
Bertolucci12 e Almeida13 com as adaptações de 
Lourenço e Veras14. Com os seguintes pontos de 
corte:
 - Indivíduos analfabetos, o escore maior 
ou igual a 19, o resultado normal e o escore igual 
ou menor que 18, o resultado anormal.
 - Indivíduos alfabetizados (mais de 4 anos 
de estudo), o escore maior ou igual a 24, resultado 
normal e o escore igual ou menor que 23, resulta-
do anormal.

 ● TFV de Spreen e Benton, validado por 
Brucki15. Com os seguintes pontos de corte:
- Indivíduos analfabetos, o escore maior ou igual a 
9, resultado normal e o escore igual ou menor que 
8, resultado anormal.
 - Indivíduos alfabetizados (8 ou mais anos 
de estudo), o escore final maior ou igual a 14, re-
sultado normal e o escore final igual ou menor 
que 13, resultado anormal.

 ● Índice de Katz16, lembrando que o 
comprometimento do controle esfincteriano, iso-
ladamente, não pode refletir um grau mais alto de 
dependência, por ser uma função e não uma ati-
vidade17, por isso os pacientes que tiveram perdas 
apenas neste item não foram classificados como 
anormais para triagem cognitiva, mas a perda em 
qualquer um dos outros itens foi considerada 
anormal.

 ● Escala de Lawton-Brody18 com sete 
itens, onde consideramos anormal para triagem 
cognitiva dependência em qualquer um dos itens 
(escore de 1). 

 PROCEDIMENTOS
 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do HUGG. Todos os partici-
pantes tomaram ciência do conteúdo e assinaram 
o termo de consentimento livre e esclarecido. Se-
guiu os termos da resolução nº 196 do Conselho 
Nacional de Saúde. O pesquisador responsável 
pelo estudo não foi subvencionado. 
 Não há interesse, particular ou financei-
ro, por parte dos autores na indicação de qualquer 
tratamento ou conduta médica que não seja con-

senso estabelecido e recomendado pela literatura 
científica mundial e/ou que não esteja de acordo 
com a rotina do HUGG. Esta pesquisa não trouxe 
ônus para o HUGG ou seus participantes.

 ANÁLISE ESTATÍSTICA
 Avaliados 75 pacientes, porém 03 foram 
excluídos do estudo, pois 02 apresentavam doença 
aguda no dia da consulta e 01 estava em uso con-
tínuo de psicotrópicos.
 Fizemos a descrição geral de nossa amos-
tra com as variáveis categóricas. Posteriormente, 
dividimos a amostra em 2 grupos, de acordo com 
a presença ou não de déficit cognitivo na triagem 
inicial, ou seja, resultado anormal em qualquer um 
dos testes usados.
 O grupo I (G.I) foi composto pelos pa-
cientes sem déficit cognitivo, 51 pacientes (70,8%)  
e o grupo II (G.II) pelos pacientes com déficit 
cognitivo, 21 pacientes (29,2%), fizemos a análise 
bipartida e comparamos as variáveis entre os gru-
pos I e II depois fizemos a análise dos resultados.
Utilizamos o Teste Exato de Fisher para comparar 
variáveis categóricas e o Teste de Mann-Whitney 
para comparar variáveis numéricas entre os gru-
pos. Utilizamos o pacote estatístico SPSS (Statisti-
cal Package for the Social Sciences) for Windows 
- versão 14.0. Admitimos como estatisticamente 
significativos os resultados que apresentaram o p-
-valor < 0,05.
 
 RESULTADOS
 VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS
 No sexo tivemos 37 mulheres (51,4%) e 
35 homens (48,6%). A idade variou de 60 a 84 
anos, com média de 67,5 anos e desvio-padrão de 
5,7. A escolaridade variou de analfabetos até 17 
anos de estudo, com média de 6,6 anos de estudo 
e desvio-padrão de 4,6. A idade do diagnóstico da 
infecção pelo HIV variou de 44 a 81 anos, sendo 
a média de 59,8 anos e desvio padrão de 7,0.
 
 VARIÁVEIS BIOMÉDICAS
 Os sedentários representaram 88,9% da 
amostra. As demais comorbidades consideradas 
foram hipertensão arterial com 50% dos pacien-
tes, dislipidemia 36,1%, são fumantes 13,9% e 
18,1% com diabetes mellitus. Em relação ao peso 
consideramos obesos 11,1%, com índice de massa 
corporal igual ou maior que 30 Kg/m² e desnu-
tridos os pacientes com índice de massa corpo-
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ral igual ou menor que 18,5 Kg/m², que foram 
13,9%.
 No gráfico 1 apresentamos os esquemas 
antirretrovirais em uso no dia da avaliação e ava-
liamos a eficácia destes esquemas fazendo a aná-
lise da caga viral e da contagem de linfócitos T 

CD 4 à época do diagnóstico da infecção pelo 
HIV e o último resultado antes da avaliação, com 
os resultados apresentados na tabela 1. A média 
de tempo de tratamento (uso de TARV) de todo 
grupo foi de 7,75 anos com desvio padrão de 4,42 
anos.

Gráfico 1. Distribuição em porcentagem dos esquemas antirretrovirais

Tabela 1. Média e desvio-padrão dos linfócitos t cd 4 e carga viral

Na época do diagnóstico da 
infecção pelo HIV

Último exame antes 
da consulta

LINFÓCITOS T CD 4 234 + ou - 194 498 + ou - 313
CARGA VIRAL 171139 + ou - 272370 11701 + ou - 54175

 TESTES NEUROPSICOLÓGICOS
 Utilizando os pontos de corte de acor-
do com a escolaridade, e no MEEM tivemos 
13 pacientes (18,1%), com resultados anor-
mais e no TFV tiveram 9 pacientes (12,5%) 
com resultados anormais. No índice de Katz 
tivemos resultados anormais em 3 pacientes 

(4,2%). Já na escala de Lawton-Brody tiveram 
resultados anormais 4 pacientes (5,6%). 
 Tivemos o total de 21 pacientes 
(29,2%) com distúrbios cognitivos na triagem 
inicial, pois existem pacientes que tiveram os 
resultados anormais em mais de um teste (grá-
fico 2).
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Gráfico 2. Pacientes com resultados anormais e a intersecção entre os testes

 DIVISÃO DOS GRUPOS
 Dividimos em grupo 1 (GI) os pacientes 
com  resultados normais, sem distúrbios cogni-
tivos na triagem inicial, que são 51 (70,8%) e em 
grupo 2 (GII) os pacientes que tiveram resultados 
anormais, com distúrbios cognitivos na triagem 
inicial, que são 21 (29,2%).
 Analisamos todas as variáveis apresenta-
das comparando os dois grupos e encontramos 
diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 
nas seguintes variáveis: Idade, escolaridade, idade 
de diagnóstico da infecção pelo HIV, uso de nevi-
rapina, no MEEM e no TFV.
 Quanto ao uso da nevirapina, no GI 7 
pacientes usando a medicação e no GII tivemos 
10 pacientes, sendo o p= 0,005 ao compararmos 
os grupos, resultado confirmado após regressão 
logística, mostrando associação com distúrbios 
cognitivos. Nenhum outro antirretroviral teve di-
ferença estatisticamente significativa.
 Ao analisarmos as comorbidades nenhu-
ma delas teve diferença estatística ao comparar-
mos os grupos.
 A idade no GI teve média de 66,3 anos 
com desvio-padrão de 4,65 e no GII a média foi 
de 70,41 com desvio-padrão de 6,89 e o p= 0,018,  
mostrando associação com distúrbios cognitivos.
Na variável tempo de tratamento, no GI a média 
foi de 7,81anos de tratamento com desvio padrão 

de 4,68 e no GII a média foi de 7,62 com desvio-
-padrão de 3,82 e o p= 0,859.
 A escolaridade teve no GI a média de 7,61 
anos de estudo com desvio-padrão de 4,96 e no 
GII a média foi de 4,52 com desvio-padrão de 
3,29 e o p= 0,003, mostrando os anos de estudo 
tiveram influência protetora na cognição.
No GI tivemos 24 pacientes do sexo feminino e 
27 pacientes do sexo masculino e no GII tivemos 
13 pacientes do sexo feminino e 8 do sexo mas-
culino, na análise estatística encontramos o p= 
0,305, sem valor significativo.
 Em relação à idade de quando foi feito o 
diagnóstico da infecção pelo HIV tivemos o p= 
0,04, sendo no GI a média de 58,5 anos e desvio-
-padrão de 6,02 e no GII a média de 62,8 anos e 
desvio-padrão de 8,3, mostrando associação com 
distúrbios cognitivos.
 Na contagem de linfócitos T CD 4 à épo-
ca do diagnóstico da infecção pelo HIV e a última 
dosagem tivemos respectivamente o p= 0,44 e p= 
0,446. O mesmo fizemos com a carga viral, onde 
o resultado foi, respectivamente, p= 0,188 e p= 
0,576.
 Nos testes neuropsicológicos e escalas de 
atividades de vida diária tivemos no MEEM o GI 
com média de 27,47 pontos e desvio-padrão de 
2,12 e o GII com média de 21,38 pontos e des-
vio-padrão de 4,75, com p= 0,000, no TFV o GI 
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com média de 16,14 pontos e desvio-padrão de 
2,75 e o GII com média de 10,43 e desvio-padrão 
de 3,31, com p= 0,000 e o índice de Katz e a es-
cala de Lawton-Brody tiveram um número muito 
pequeno de paciente com alterações, o que fez a 
comparação entre os grupos não ter valor estatís-

tico.
 Ao compararmos os grupos para avaliar a 
associação de distúrbios cognitivos e sexo, não en-
contramos valores estatisticamente significativos. 
 Todos os resultados são apresentados na 
tabela 2.

Tabela 2. Todas as variáveis estudadas

Amostra total (n/%) G.I (n/%) G.II (n/%) p
Mulheres 37/51,4 24 / 47,1 13 / 61,9 0,305
Sedentarismo 64 / 88,9 43 / 84,3 21 / 100 0,095
HAS 36 / 50 26 / 51,0 10 / 47,6 0,605
Dislipidemia 26 / 36,1 21 / 41,2 5 / 23,8 1,000
Diabetes 13 / 18,1 8 / 15,7 5 / 23,8 0,504
Obesidade 12 / 16,7 5 / 9,80 3 / 14,3 0,684
Baixo peso 11 / 15,3 9 / 17,6 7 / 33,3 0,249
Tabagismo 10 / 15,3 8 / 15,7 2 / 9,5 0,713
Religiosidade 36 / 50 24 / 47,1 12 / 57,1 0,605
NVP 17 / 23,6 5 / 13,7 10 / 47,6 0,005
EFV 17 / 23,6 15 / 29,4 2 / 9,5 0,125
d4T 5 / 6,9 5 / 9,8 0 / 0 0,312
SQV 1 / 1,4 1 / 2,0 0 / 0 1,000
RTV 18 / 25 14 / 27,5 4 / 19,1 0,558
AZT 47 / 65,3 31 / 60,8 16 / 76,2 0,280
ddI 4 / 5,6 2 / 3,9 2 / 9,5 0,575
3TC 66 / 91,7 47 / 92,2 19 / 90,5 1,000
ABC 4 / 5,6 2 / 3,9 2 / 9,5 0,575
LPV/r 9 / 12,5 7 / 13,7 2 / 9,5 1,000
TDF 22 / 30,6 17 / 33,3 5 / 23,8 0,576
ATV 18 / 25 14 / 27,5 4 / 19,1 0,558
IDV 1 / 1,4 1 / 2,0 0 / 0 1,000

Amostra total (med ± dp) G.I (med ± dp)  G.II (med ± dp) p
CD4 no diag 234 ± 194 239 ± 203 365 ± 727 0,440
CD4 atual 498 ± 313 479 ± 304 545 ± 339 0,446
CV no diag 171139 ± 272370 157194 ± 242571 203017 ± 335295 0,576
Log da CV média - diag 5,23 ± 5,43 5,20 ± 5,44 5,31 ± 5,53
CV atual 11701 ± 54175 11237 ± 54459 12829 ± 54799 0,911
Log da CV média - atual 4,07 ± 4,73 4,05 ± 4,74 4,11 ± 4,74
Tempo de tto (anos) 7,8 ± 4,4 7,8 ± 4,7 7,6 ± 3,8 0,859
Idade atual (min-max) 60-84   67,5 ± 5,7 66,3 ± 4,7 70,4 ± 6,9 0,018
Idade ao diag (min-max) 44-81  59,8 ± 7,0 58,5 ± 6,0 62,8 ± 8,3 0,040
Escolaridade (min-max) 0-17  6,6 ± 4,6 7,61 ± 5,0 4,5 ± 3,3 0,003
IMC 23,9 ± 5,6 24,0 ± 4,2 23,8 ± 8,1 0,937
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 DISCUSSÃO
 Além dos já conhecidos grupos de risco, a 
AIDS está acometendo a população idosa de for-
ma alarmante e apresenta para medicina novos e 
grandes desafios, dentre eles, a maior prevalência 
de distúrbios cognitivos, pois possuem dois gran-
des fatores de risco já conhecidos: A idade e a in-
fecção pelo HIV.
 Na amostra estudada tivemos uma fre-
qüência alta de pacientes que apresentaram déficit 
cognitivo na triagem inicial (29,2%), lembrando 
que estudamos pacientes ambulatoriais, não tendo 
a avaliação de pacientes internados, dos que não 
vieram às consultas e dos casos não diagnostica-
dos, isso nos leva a acreditar que a freqüência de 
déficit cognitivo na população idosa com AIDS é 
maior do que a encontrada neste estudo, reforçan-
do a importância da avaliação cognitiva.
 Nas variáveis demográficas tivemos uma 
divisão equilibrada entre os sexos (37 mulheres e 
35 homens), que é interessante, pois segundo as 
notificações de AIDS no Brasil até junho de 2009 
temos 8959 casos em homens e 4696 casos em 
mulheres19-20, que nos dá uma proporção de casos 
em homens 1,9 vezes maior, diferente de nossa 
amostra, onde a proporção ficou de 1,06 vezes 
maior para as mulheres.
 Tivemos uma média de idade alta para 
todo o grupo (67,5 anos), atentando para mudan-
ça do padrão cultural, onde em nosso país ainda é 
um tabu falar de sexo para idosos, por isso deve-
mos aumentar as campanhas de informação para 
este perfil de pacientes, indo de encontro ao que 
Gorinchteyn21 alertou sobre, deixar este grupo de 
pacientes expostos ao risco por não incluí-los em 
campanhas de prevenção, além dos médicos não 
estarem adequadamente treinados para o pronto 
diagnóstico de DST’s nesta faixa etária22. 
 Observamos uma boa distribuição entre 
os anos de estudo, sendo a minoria analfabetos 
e a média de anos de estudo em 6,6, de acordo 
com o novo perfil da epidemia de AIDS23-24. Por 
ser variável que influencia no ponto de corte dos 
testes neuropsicológicos e existir uma relação in-
versamente proporcional entre a prevalência de 
demência e a escolaridade25, esta distribuição foi 
favorável para a nossa pesquisa.
 Na idade de diagnóstico da infecção pelo 
HIV temos 44 pacientes que se contaminaram an-
tes dos 60 anos de idade e com a TARV e ultra-
passaram esta faixa etária, sendo a média de idade 

à época do diagnóstico de 59,8 anos e a média da 
idade atual de 67,5 anos, de acordo com o descrito 
por Yun26 , de que a AIDS não é mais uma doença 
fatal e sim uma doença crônica quando tratada.
Entre as comorbidades estão as mais prevalentes 
na população idosa, sendo importante destacar a 
freqüência de sedentários, que foi de 88,9%.
 Resultados animadores foram em relação 
a TARV, quando analisamos a contagem de lin-
fócitos T CD 4 e a carga viral na época do diag-
nóstico e na última dosagem antes da avaliação, 
observamos um aumento importante da conta-
gem de linfócitos T CD 4 e uma queda da carga 
viral. Sabemos que o aumento de linfócitos T CD 
4 costuma ser menor nos idosos em relação aos 
jovens, já a diminuição da carga viral é semelhan-
te27. Alguns estudos não evidenciaram diferenças 
entre jovens e idosos, no que se refere à carga viral 
e contagem de linfócitos T CD 49-10.
Nesta pesquisa seguimos as orientações da Acade-
mia Brasileira de Neurologia4 para o uso integrado 
dos testes neuropsicológicos associados às escalas 
de atividades de vida diária28 aumentando, em re-
lação ao MEEM usado isoladamente, a amostra 
de 13 para 21 pacientes com déficits cognitivos na 
triagem inicial, que foi importante, pois é melhor 
considerar o paciente inicialmente com déficit 
cognitivo, do que deixar passar sem diagnóstico 
algum paciente com doença incipiente, que per-
deria um bom momento para tratar, que é na fase 
inicial29.
 O MEEM foi o teste com maior sensi-
bilidade, onde 13 pacientes tiveram resultados 
anormais, seguido do TFV com 9 pacientes apre-
sentando resultados anormais, a escala de Lawton-
-Brody com 4 pacientes com resultados anormais 
e o índice  de Katz, 3 pacientes tiveram resultados 
anormais. Observamos que o uso isolado de um 
único teste deixaria passar na avaliação inicial al-
guns pacientes. 
 A freqüência de déficit cognitivo ficou 
muito acima do que era esperado, pois segundo 
a literatura, a prevalência de demência aumenta a 
cada cinco anos após os 60 anos de idade, passan-
do de 5% entre os indivíduos com 60 anos para 
20% nos indivíduos com mais de 80 anos30, sen-
do que nossa amostra tinha uma média de idade 
de 67,5 anos e a freqüência de distúrbios cogni-
tivos ficou em 29,2%. No estudo de uma popu-
lação brasileira, a prevalência de demência foi de 
1,6%na faixa etária entre 65 e 69 anos25. 
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 O uso de testes de fácil aplicação para tria-
gem cognitiva deve servir de estímulo para prática 
rotineira nos serviços que atendem este perfil de 
pacientes, pois se mostrou eficaz para uma tria-
gem cognitiva inicial.
 Não existe consenso na literatura mundial 
para o uso da terapia antirretroviral nos idosos 
com AIDS6-31 além de se esperar complicações 
desta terapia em longo prazo32 e dos efeitos ad-
versos já conhecidos, no qual os idosos estão mais 
propensos5, da preocupação da associação da 
AIDS com outras doenças crônico-degenerativas 
e a interação medicamentosa para o tratamento 
destas.
 Não se discute mais, que a terapia antirre-
troviral trouxe grandes benefícios para os pacien-
tes com AIDS, mudando o curso de uma doença 
que antes era fatal, porém existe grande preocu-
pação com as novas complicações pela infecção, 
principalmente em relação aos distúrbios cogni-
tivos, pois a infecção crônica induz um proces-
so inflamatório no SNC além da ação tóxica dos 
anti-retrovirais no SNC33-34.
 A nevirapina foi o único antirretroviral 
que apresentou resultados mostrando associação 
com distúrbios cognitivos, o que foi surpreenden-
te, pois o trabalho de Valcour33, sugere que alguns 
antirretrovirais, dentre eles a nevirapina, por te-
rem boa penetração no SNC, teriam um efeito 
protetor, diferente deste resultado, onde encon-
tramos a nevirapina associada ao GII com déficits 
cognitivos, que poderia ser explicado por outro 
trabalho de Valcour e Paul32, onde a TARV em 
longo tempo de uso teria um efeito neurotóxico.
 No trabalho de Von Giensen35, que com-
parou a nevirapina com o efavirenz, não encon-
trou diferença entre eles e nem uma maior asso-
ciação com efeitos neuropsiquiátricos severos. 
Não há na literatura explicação para a associação 
de nevirapina com distúrbios cognitivos, necessi-
tando de outras pesquisas; em nossa opinião esta 
associação não pode ser explicada no momento, 
pois é uma limitação do estudo, por este ser trans-
versal.
 A idade é o principal fator de risco para 
demência36 e com o aumento da expectativa de 
vida da população já se observa um aumento do 
número de queixas de déficits cognitivos, princi-
palmente pelos médicos que atendem a clientela 
idosa28. Logo era esperado o resultado, ao se com-
parar o GI e o GII com a variável idade, onde a 

média de idade dos pacientes com déficits cogniti-
vos foi maior.
 Era esperado também o que observamos 
com a escolaridade, onde tivemos uma associação 
estatisticamente positiva, sendo que nesse caso, 
quanto maior o número de anos de estudo, este 
funciona como um fator protetor contra a demên-
cia37 e foi o que encontramos em nossa pesquisa.
 Em relação ao sexo, não encontramos as-
sociação estatisticamente significativa, porém ob-
servamos, que apesar da amostra inicial com 72 
pacientes ter 37 mulheres (51,4%) e 35 homens 
(48,6%), ao dividirmos os dois grupos, o GI teve 
24 mulheres(47,1%) e 27 homens (52,9%) e o GII 
teve uma tendência para o sexo feminino com 13 
mulheres (61,9%) e sexo masculino com 8 ho-
mens (38,1%). 
 A idade dos pacientes quando foi feito o 
diagnóstico da infecção pelo HIV teve diferença 
com significado estatístico, com associação de dé-
ficit cognitivo com o GII, o que representa maior 
risco de distúrbios cognitivos quanto mais idoso 
for o paciente ao fazer o diagnóstico de infecção 
pelo HIV, pois como a idade é o principal fator de 
risco para demência e associado à infecção pelo 
HIV, que tem tropismo pelo SNC, temos um au-
mento expressivo de déficits cognitivos nestes ca-
sos, e que segundo alguns autores alguns autores 
existe também uma melhora dos sintomas relacio-
nados aos déficits cognitivos com o tratamento 
antirretroviral38-39, o que pode justificar uma me-
nor incidência desses distúrbios no GI, por terem 
seu diagnóstico há mais tempo e há mais tempo 
estão tratando.

 CONCLUSÃO
 A freqüência de distúrbios cognitivos em 
idosos infectados pelo HIV, atendidos no HUGG, 
é alta, atingindo cerca de 30% dos pacientes ava-
liados na triagem cognitiva inicial, o que reforça a 
importância deste tipo de avaliação.
 As variáveis, que apresentaram associação 
positiva e estatisticamente significativa (p < 0,05), 
quando comparamos os grupos foram as seguin-
tes:
 . Nevirapina - O uso era maior no grupo 
com anormalidades. Fato este que merece outros 
estudos.
 . Idade - A média de idade era maior no 
grupo com anormalidades. De acordo com o que 
a literatura informa, que este é o principal fator de 
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risco para distúrbios cognitivos.
 . Escolaridade - A média de anos de es-
tudo era menor no grupo com anormalidades. 
Reforçando que mais anos de estudos tem ação 
protetora contra déficits cognitivos.

 . Idade - Quando foi feito o diagnóstico 
de infecção pelo HIV - A média de idade era 
maior no grupo com anormalidades. Na litera-
tura não temos ainda consenso sobre este tópi-
co.
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Relato de Caso: Escabiose Disseminada em 
Paciente com AIDS
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RESUMO
Introdução: A escabiose é uma doença cutânea causada pela infestação pelo 
ácaro Sarcoptes scabiei. Ocorre principalmente nas regiões tropicais, em popula-
ções de baixo nível socioeconômico, condições de higiene precárias e em locais 
aglomerados, como hospitais, creches, asilos e quartéis. Trata-se de uma doença 
altamente contagiosa, geradora de estigmas sociais e grande sofrimento à pessoa 
acometida. O diagnóstico de escabiose é relativamente simples, podendo ser 
dificultado devido às muitas formas de apresentação e de distribuição corporal 
das lesões. Objetivo: Descrever o caso de um paciente com imunossupressão 
pelo HIV que passou 8 meses sendo tratado das lesões de pele como infecções 
bacterianas e alergias. Com a ausência de um diagnóstico específico as lesões 
tornaram-se mais agressivas e disseminadas. Realizaremos uma revisão biblio-
gráfica sobre o tema proposto. Conclusão: A imunossupressão pode precipitar 
manifestações cutâneas incomuns ou graves da escabiose. A medicina excessiva-
mente especializada promove atrasos diagnósticos de algumas doenças comuns, 
sobretudo quando manifestadas de forma incomum. 
Palavras-chave: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Escabiose, Sarcoptes 
scabiei. 

Disseminated Scabies in a Patient with AIDS: A Case Report

ABSTRACT
Introduction: Scabies is a skin disease caused by infestation by the mite Sar-
coptes scabiei. It occurs mainly in the tropics, in populations on a low income or 
precarious hygiene, and crowded places such as hospitals, daycare centers, nur-
sing homes and barracks. It is a highly contagious disease that generates social 
stigmas and great suffering to the patient. The diagnosis of  scabies is relatively 
simple and can be difficult due to the many forms of  presentation and distribu-
tion of  body injuries. Objective: We report a case in which an immunosuppres-
sed patient with HIV and scabies was being treated as bacterial infections and 
allergies for months. In the absence of  a precise diagnosis, the lesions become 
more aggressive and disseminated. We also will conduct a literature review about 
scabies. Conclusion: Immunosuppression may trigger unusual or severe skin 
manifestations of  scabies. The specialist medical practice promotes excessively 
delayed diagnosis of  some common diseases, especially when expressed in an 
unusual way. 
Key words: Acquired Immunodeficiency Syndrome, Scabies, Sarcoptes scabiei.Correspondência
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 INTRODUÇÃO
 A escabiose é uma doença dermatoló-
gica causada pela infestação do ácaro Sarcoptes 
scabiei. Constitui um problema de saúde pública, 
ocorrendo principalmente nas regiões tropicais, 
em populações de baixo nível socioeconômico, 
condições de higiene precárias e em locais aglo-
merados, como hospitais, creches, asilos e quar-
téis1. Embora possua um caráter preferencial 
por regiões de baixo desenvolvimento, a infes-
tação pelo S. scabiei é global e não poupa nenhu-
ma classe social, etnia ou gênero2. Trata-se de 
uma doença altamente contagiosa, geradora de 
estigmas sociais e grande sofrimento à pessoa 
acometida. Apesar disso, o tratamento é barato, 
apresentando posologia simples e eficaz3.
 Relataremos um caso de um paciente 
com imunossupressão pelo HIV que passou 
meses sendo tratado das lesões de pele como in-
fecções bacterianas e alergias. Com a ausência de 
um diagnóstico específico as lesões tornaram-se 
mais agressivas e disseminadas. O diagnóstico 
de escabiose é relativamente simples, mas pode 
ser dificultado devido às muitas formas de apre-
sentação e de distribuição corporal das lesões. 
Realizaremos uma revisão bibliográfica sobre o 
tema proposto.

 RELATO DE CASO
 Paciente de 40 anos, pardo, desempre-
gado, apresentando escolaridade com segun-
do grau incompleto, morando sozinho em um 
casebre na comunidade da Rocinha na cidade 
do Rio de Janeiro. Apresentava diagnóstico de 
AIDS há um ano, em uso irregular de zidovu-
dina, lamivudina e nevirapina (ATC+NVP). Há 
oito meses foi internado na emergência de um 
Hospital Público para tratamento de erupções 
cutâneas eritematosas, com eliminação de se-
creção purulenta, em região interglútea, sendo 
diagnosticados furunculose e impetigo. Após 
alta hospitalar evoluiu com lesões cutâneas pru-
riginosas, disseminadas, pápulo-vesiculares, que 
gradativamente foram se disseminando por toda 
a pele. Procurou diversas vezes atendimento 
médico emergencial, sendo prescrito de forma 
intermitente cefalexina 500 mg de 6/6 horas por 
via oral (VO) por sete dias, para tratamento de 
infecção de pele. Algumas vezes foi medicado 
com anti-histamínicos e corticoides para redu-

ção do prurido e como tratamento direcionado 
a uma possível reação alérgica.
 Durante oito meses, as lesões evoluí-
ram com formação de microvesículas e nódu-
los, com propagação inicial para face posterior 
e anterior da coxa, virilhas e abdômen. Com a 
ausência de um diagnóstico conclusivo, as lesões 
progrediram para região genital, membros, dor-
so, pescoço e face, tornando-se completamente 
disseminada. Nesta ocasião o prurido era inten-
so e contínuo. Procurou atendimento ambulato-
rial no setor de imunologia do Hospital Gaffrée 
e Guinle para avaliação ambulatorial especializa-
da.
 Ao exame, o paciente apresentava-se em 
regular estado higiênico, emagrecido, eupneico, 
descorado +2/+4, afebril, hemodinamicamente 
estável e com a lesão descrita por toda super-
fície corporal. As lesões cutâneas estavam pre-
sentes em toda superfície corporal, inclusive em 
região genital (Figura 1). Havia um abscesso em 
região dorsal medindo cerca de cinco cm e não 
fistulizado (Figura 2). A principal hipótese diag-
nóstica era de escabiose disseminada associada 
à imunodepressão pelo HIV. Como hipótese se-
cundária, havia a possibilidade de uma erupção 
cutânea atípica pelo uso da nevirapina. Foi reali-
zado o raspado das lesões, biópsia de pele, carga 
viral plasmática do HIV e contagem de linfóci-
tos T CD4+. A carga viral plasmática do HIV 
demonstrou uma contagem de 10.234 cópias/
mL, compatível com falha terapêutica ou, mais 
provável, má adesão ao uso dos antirretrovirais. 
A contagem de linfócitos T CD4+ foi de 123 
cel/mm³. O resultado da biópsia (Figura 3) e da 
raspagem de pele foi compatível com escabiose.
 Foi realizada drenagem do abscesso 
dorsal e prescrito de amoxicilina + clavulanato 
500/125mg VO de 8/8h por cinco dias. Para 
a escabiose foi prescrito ivermectina 200µg/
Kg VO em dose única e repetido após sete dias. 
Após uma semana da última dose de ivermecti-
na, o prurido e as lesões cutâneas haviam desa-
parecido completamente. O paciente foi alerta-
do em relação às medidas de precaução contra 
a escabiose e quanto à adesão ao tratamento 
antirretroviral. Atualmente encontra-se assinto-
mático, com contagem de linfócitos T CD4+ de 
670 cel/ mm³ e carga viral plasmática do HIV 
indetectável.
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Figura 1. (A) Erupção eritematosa pápulo-nodular com presença de vesículas e bolhas disseminada por toda su-
perfície corporal. (B) Presença de abscesso em região dorsal

Figura 2. (A)(B) Presença de pápulas, nódulos e vesículas demonstrando agravamento das lesões. (C) Presença de 
túneis em região genital
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Figura 3. Corte histológico da pele exibindo um ácaro no interior dos túneis escavados na pele. Há reação infla-
matória local, com proliferação epitelial reacional

 DISCUSSÃO
 A infestação pelo S. scabiei é adquirida 
através do contato interpessoal ou através de fô-
mites, como vestimentas, roupas de cama e toa-
lhas. Alguns estudos sugerem que os ácaros po-
dem sobreviver até três dias fora do hospedeiro4, 

5. Ao atingirem a pele do hospedeiro humano, as 
fêmeas adultas fecundadas escavam um sulco no 
estrato córneo da pele, em torno de 1 a 10 mm de 
profundidade e depositam, cada uma, em torno 
de 10 até 25 ovos. Em três até quatro dias, os ovos 
eclodem no túnel e liberam larvas hexápodes, que 
por sua vez desenvolvem-se em ninfas octópodes 
que sofrem mudanças em nichos epidérmicos 
até tornarem-se adultas. O acasalamento ocorre 
quando os machos penetram os nichos de encon-
tro às fêmeas e as fecundam para reinício do ciclo, 
em torno de 30 até 60 dias6.
 Os sintomas podem levar semanas para 
se tornarem evidentes em pacientes sem histórico 

prévio de escabiose. Em pacientes em recidiva, os 
sintomas podem aparecer de forma mais abrup-
ta8. A principal queixa dos pacientes é o prurido 
noturno de alta intensidade, possivelmente pelo 
aumento do calor na pele ao deitar-se. Alguns ca-
sos apresentam-se de forma oligoassintomática. 
As lesões dermatológicas aparecem classicamente 
em regiões de dobras, tal como nádegas, região in-
terescapular, lombar, abdominal, axilar, cotovelos, 
joelhos, mãos, tornozelos e pés. Os homens po-
dem apresentar lesões na bolsa escrotal e as mu-
lheres em região mamária. O pescoço e a nuca po-
dem estar envolvidos em alguns casos6. As lesões 
mais características apresentam os túneis, finos e 
curvos, que medem em torno de 1 cm, acompa-
nhados de pápulas, vesículas, bolhas e nódulos eri-
tematosos7.
 O estado imunológico é um fator deter-
minante na forma de apresentação da doença 
dermatológica e na epidemiologia da escabiose. 
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Crianças, idosos, usuários de medicações imuno-
depressoras e pacientes com AIDS possuem ris-
co elevado de adquirirem a infestação, sendo que 
alguns deles apresentam quadros clínicos graves, 
disseminados e de aspecto dermatológico inco-
mum8,9. Além do quadro clínico clássico, imunos-
suprimidos podem apresentar a forma crostosa, 
que se apresenta em forma de eritema e descama-
ção, principalmente em regiões interdigitais, couro 
cabeludo e pavilhões auriculares. Estes pacientes 
apresentam alta carga parasitária e são altamente 
contagiosos. Já foram descritos quadros de eritro-
dermia, ceratose palmo-plantar, acompanhados 
de linfonodomegalia e eosinofilia8.
 Uma grande revisão avaliou 20 estudos 
randomizados quanto ao tratamento da escabiose. 
Os ensaios foram realizados em diferentes regiões 
do mundo, sendo 17 delas em países em desen-
volvimento. Concluiu-se que a permetrina foi o 
tratamento mais efetivo para escabiose. A iver-
mectina foi mais efetiva que o placebo e o lindano 
tópico. Aparentemente, a ivermectina é superior 

ao benzoato de benzila, apesar de não haver dife-
rença significativamente estatística entre os dois 
tratamentos. Não houve diferença estatistica-
mente significante entre o sucesso terapêutico do 
lindano e do crotamiton, lindano e pasta d`água 
com enxofre, benzoato de benzila e pasta d`água 
com enxofre e entre o benzoato de benzila e as 
piretrinas naturais ou sintéticas. Mais estudos são 
necessários para avaliar a eficácia do malation e 
das ervas da medicina tradicional. Os estudos não 
levaram em consideração os custos e o acesso à 
medicação. A escolha do medicamento pelo clíni-
co deve ser individualizada e levar em considera-
ção todas as condições do indivíduo10.
 As medicações, os esquemas posológicos 
e as indicações e precauções para o tratamento 
da escabiose estão descritas no Quadro 1. As di-
ferentes medicações possuem diferentes tempos 
médios de desaparecimento do prurido e das le-
sões. Estes períodos devem ser consultados antes 
de se caracterizar uma falha terapêutica, embora 
todos sejam inferiores a duas semanas11.

Medicamento Posologia Indicações e Precauções
Permetrina 50 mg/ml (5%) Aplicar em toda superfície corporal e 

manter 8 a 14h sem lavar. Pode ser re-
petido 7 dias após.

Primeira escolha para escabiose comum. 
Ausência de dados conclusivos sobre ex-
creção no leite materno e uso em crianças 
menores de dois anos e gestantes.

Deltametrina Aplicar em toda superfície corporal e 
manter 8 a 14h sem lavar. Repetir por 
quatro dias consecutivos. Pode ser re-
petido 7 dias após.

Contra indicado na gravidez e lactação.

Ivermectina 200µg/Kg Tomar 200µg/Kg VO em dose única. 
Pode ser repetido sete dias após.

Escolha em refratários ao tratamento tó-
pico e em portadores de escabiose cros-
tosa. Ausência de dados conclusivos so-
bre uso em gestantes. Deve ser utilizado 
com cautela em menores de cinco anos.

Monosulfiram Aplicar em toda superfície corporal à 
noite e deixar secar sem friccionar an-
tes de se vestir. Usar duas noites segui-
das. Pode ser repetido sete dias após.

Pode ser utilizado em gestantes e crian-
ças. Abstinência alcoólica 48h antes e de-
pois da utilização do medicamento.

Lindano 1% ************************* Retirado do mercado devido neurotoxi-
dade e hepatotoxidade.

Crotamiton 100 mg/ml 
(10%)

Aplicar em toda superfície corporal e 
manter 24h sem lavar. Proceder uma 
nova aplicação do medicamento. Pode 
ser repetida sete dias após.

Ausência de dados conclusivos sobre ex-
creção no leite materno e uso em crianças 
menores de dois anos e gestantes.

Benzoato de benzila (15, 
25 ou 30%)

Aplicar em toda superfície corporal e 
manter 24h sem lavar. Repetir em dias 
alternados por três vezes. 

Irritação de pele em crianças é frequente.

Quadro 1. Tabela de medicamentos para tratamento de escabiose
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Medicamento Posologia Indicações e Precauções
Pasta d`água com enxofre 
(5-10%)

Aplicar em toda superfície corporal à 
noite e retirar na manhã seguinte. Re-
petir por três noites consecutivas

Tratamento de escolha em lactentes, 
crianças menores de dois anos e mulheres 
amamentando

Piretróides (5%) Aplicar em toda superfície corporal e 
manter 8 a 14h sem lavar. Pode ser re-
petido sete dias após.

Contra-indicada em lactentes, menores 
de dois anos e mulheres amamentando.

 O paciente deve ser esclarecido sobre as 
fontes de contaminação e formas de transmissão. 
Deve ser instruído a trocar, lavar e passar as ves-
timentas, roupas de cama e toalhas para evitar a 
reinfestação11.
 O paciente do caso descrito apresentava 
imunossupressão associada à infecção pelo HIV, 
baixa escolaridade e convivia em condições pre-
cárias de higiene. Apesar de escabiose ser um 
diagnóstico relativamente fácil, a apresentação 

intensa e disseminada das manifestações cutâne-
as, associadas aos fatores de confusão relaciona-
dos à AIDS, como predisposição a infecções e 
alergias, atrasou demasiadamente o diagnóstico. 
A medicina excessivamente especializada pro-
move atrasos diagnósticos de algumas doenças 
comuns, sobretudo quando manifestadas de for-
ma incomum. O tratamento com ivermectina em 
duas doses demonstrou-se eficaz para o combate 
à infestação.
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Risco Cardiovascular em Hipertensos na 
Clínica Medica de um Hospital Universitário 
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RESUMO
Introdução: No contexto da morbimortalidade por doenças cardiovasculares 
(DCV), torna-se importante conhecer o risco cardiovascular de determinadas 
populações com o intuito de se introduzir ações provedoras da saúde. Métodos:  
Foi realizado um estudo analítico, aplicando-se o escore de Framingham, em 
114 hipertensos do referido ambulatório, para avaliação do risco cardiovascular 
e sua associação com as variáveis previstas no mesmo, que foram: sexo, idade, 
colesterol total (CT), colesterol HDL (HDL-c), pressão arterial sistólica (PAS) 
e pressão arterial diastólica (PAD). O teste de significância usado foi o qui-
quadrado. Utilizou-se a razão de prevalência como medida de associação. 
Resultados: O risco médio foi de 9,5% com a maior parte situando-se na 
categoria de baixo risco (66%). As médias obtidas foram: 62 anos para idade, 213 
mg% para colesterol total, HDL-colesterol 55 mg%, pressão arterial sistólica 131 
mmHg e pressão arterial diastólica 77 mmHg. As associações com sexo, idade 
e pressão arterial sistólica foram estatisticamente significativas. Conclusão: O 
risco absoluto médio estimado para os próximos 10 anos de doença arterial 
coronariana, em hipertensos na Clínica Médica do Hospital Universitário 
Gaffrèe e Guinle, calculado pelo escore de Framingham, apresentou-se baixo.
Palavras-chave: Risco Cardiovascular, Escore de Framingham, Hipertensão 
arterial, Hospital Universitário.

Cardiovascular Risk in Hypertensive Patients of  the Internal Medicine 
Department of  a University Hospital of  Rio de Janeiro, RJ 

ABSTRACT
Background: In the context of  morbidity and mortality cardiovascular diseases, 
becomes important to know the cardiovascular risk of  certain populations with 
the aim of  introducing actions health providers. Methods: An analytical study 
using the Framingham score was conducted with 114 hypertensive that outcome, 
to assess level of  cardiovascular risk and its association with the Framingham 
predictors that include: sex, age, total cholesterol, HDL cholesterol, systolic 
blood pressure and diastolic blood pressure. The significance test used was qui-
square. The prevalence rate was used as the association measurement. Results: 
Mean risk was 9,5% and the greatest majority of  the participants were situated in 
the low risk category (66%). Mean values for the variables were: 62 years of  age, 
total cholesterol 213 mg%, HDL cholesterol 55 mg%, systolic blood pressure 
131 mmHg and diastolic blood pressure 77 mmHg. The associations between 
sex, age and systolic blood pressure were statistically significant. Conclusion: 
The absolute risk estimated average for the next 10 years of  coronary artery 
disease in hypertensive in Medical Clinic of  University Hospital Gaffrèe and 
Guinle, calculated by the score of  Framingham, presented low. 
Key words: Cardiovascular Risk, Score of  Framingham, Hypertension, 
University Hospital.

Correspondência
Rafael Lessa da Costa
Rua Barão de Mesquita, 48/606 
- Tijuca
20540-006 - Rio de Janeiro/RJ
Brasil
E-mail: lessa.med@gmail.com

________________________________________________________
1Hospital Central da Aeronáutica, Serviço de Clínica Médica, Rio de Janeiro/RJ, Brasil. 
2Doutora em Cardiologia, UNIRIO, Rio de Janeiro/RJ, Brasil. 3Mestre em Nefrologia, 
UNIRIO, Rio de Janeiro/RJ, Brasil. 



Cad Bras Med XXV (2): 1-70, 2012

43

 INTRODUÇÃO
 As doenças cardiovasculares são as 
principais causas de morbimortalidade nos 
países desenvolvidos e em grande parte dos em 
desenvolvimento. No Brasil, ainda que tenhamos 
observado uma tendência decrescente do risco 
de morte por essas doenças em ambos os sexos, 
nas décadas de 80 e 90, elas ainda respondem 
pela principal causa desse desfecho1. O 
envelhecimento populacional, a urbanização e o 
aumento da capacidade de consumo tornaram-
se fatores contribuintes para essa tendência2.
 A hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
pela sua elevada prevalência, torna-se um 
importante fator de risco para as DCV e um 
grande problema de saúde pública em nosso 
país3,4 e no mundo5. Encontra-se inserida 
num contexto sindrômico, com alterações 
hemodinâmicas, tróficas e metabólicas que, não 
raro, tornam-se fatores de risco cardiovascular 
independentes6. Nos Estados Unidos, 
cerca de 90% dos indivíduos com doença 
arterial coronariana tiveram, no mínimo, um 
antecedente de fator de risco como HAS, 
tabagismo, diabetes mellitus (DM) e/ou 
dislipidemia7.
 Nas últimas décadas, observamos 
alguns estudos populacionais dedicados a não 
só melhor entender os já conhecidos fatores de 
risco para as DCV como também a descoberta 
de outros. Desses estudos, o mais conhecido 
foi realizado na cidade de Framingham8, em 
Massachusetts, Estados Unidos, a partir do qual 
foi desenvolvido o Escore de Framingham, 
método utilizado para se estimar o risco 
absoluto de eventos coronarianos (morte, 
infarto agudo do miocárdio e angina do peito) 
em 10 anos, segundo as variáveis: idade, tensão 
arterial, colesterol total e HDL, diabetes mellitus 
e tabagismo9.
 Assim, no contexto da morbimortalidade 
por doenças circulatórias, vemos a importância 
de se conhecer o risco cardiovascular de 
determinadas populações com o intuito de se 
introduzir ações provedoras da saúde.
 Através do Escore de Framingham, 
objetivamos estimar o risco absoluto da 
ocorrência de doença arterial coronariana, 
nos próximos 10 anos, em hipertensos no 
ambulatório de Clínica Médica do Hospital 
Universitário Gaffrèe e Guinle. 

 MÉTODOS
 Foi realizado um estudo analítico, baseado 
em uma amostra de hipertensos acompanhados no 
ambulatório de Clínica Médica do HUGG, Rio de 
Janeiro, entre Janeiro de 2007 e 2009. Participaram 
do presente trabalho aqueles já inclusos no projeto 
Caracterização clínica e sócio-econômica de hipertensos do 
ambulatório de Clínica Médica de um Hospital Escola no 
Rio de Janeiro (Projeto I), o qual apresenta os seguintes 
critérios de inclusão: pressão arterial (PA) ≥140/90 
mmHg em uso, ou não, de anti-hipertensivos ou 
≤ 140/90 mmHg, mas sabidamente hipertenso e 
em uso de medicamentos anti-hipertensivos. Para 
a seleção desses pacientes, optou-se pela ordem 
de atendimento dos mesmos no serviço de Clínica 
Médica do HUGG.
 O EF foi aplicado em todos os 
participantes para a determinação do risco absoluto 
da ocorrência de doença arterial coronariana, 
nos próximos 10 anos. De acordo com o EF, as 
seguintes variáveis foram utilizadas: idade, pressão 
arterial sistólica e diastólica, colesterol total, HDL 
- colesterol, tabagismo e presença ou não de DM. 
Eles foram, ainda, estratificados como de baixo 
risco se o EF ≤ 10%, de médio risco se entre 10 e 
20% e de alto risco se EF ≥ 20%.
 A PA foi aferida com estetoscópio e 
esfigmomanômetro aneróide, devidamente 
calibrado, de acordo com a V Diretrizes Brasileiras 
de Hipertensão Arterial10, salvo as seguintes 
modificações: aferiu-se a PA em dois momentos, 
no início e ao final da consulta, no braço direito, 
e a média entre elas correspondeu ao valor 
considerado.
 Foram considerados diabéticos aqueles 
previamente diagnosticados em consultas 
médicas e/ou em uso de hipoglicemiantes ou com 
glicemias de jejum > 126mg/dL; tabagistas os que 
se auto-afirmaram fumantes no dia da entrevista 
ou fizeram uso de cigarro em menos de 12 meses.
 Foi feita uma associação entre o risco 
absoluto de DAC nos próximos 10 anos com as 
variáveis independentes: sexo, idade, PAS, PAD, 
colesterol total e HDL-c. A variável dependente, 
grau de risco, foi dividida em duas categorias: 
baixo risco (≤10%) e médio/alto risco (>10%). 
Foram distribuídas em categorias, também, 
as variáveis independentes. A idade foi assim 
categorizada: < 40 anos, 40 a 59 anos, 60 a 79 
anos e ≥ 80 anos. As pressões arteriais sistólica e 
diastólica foram separadas de modo que os mais 
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expostos encontravam-se, pelo menos, no estágio 
1 de hipertensão arterial, ou seja, PAS e PAD 
≥ 140 mmHg e ≥ 90 mmHg, respectivamente, 
conforme a diretriz nacional10. O CT foi dividido 
em ≥ 200 mg% (mais expostos) e < 200 mg% e 
o HDL-c em < 40mg% (mais expostos) e ≥ 40 
mg%.
 Para as associações entre as prevalências 
utilizou-se o teste qui-quadrado e Fisher. As 
variáveis quantitativas foram expressas através 
da média e sua dispersão e comparadas entre 
os grupos através do teste T não pareado. As 
comparações, médias, medianas e desvios-padrão 
foram obtidos por meio do programa GraphPad 
InStat®. O valor de p < 0,05 foi considerado 
significativo para as associações estatísticas 
realizadas.
 As variáveis utilizadas neste estudo foram 
previamente colhidas no desenvolver do Projeto 
I, no qual se respeitaram às normas e diretrizes 
para a realização de pesquisa envolvendo seres 

humanos contidas na Resolução nº 196/1996 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Dentre 
estas normas, encontra-se o direito a: desistir 
da pesquisa a qualquer momento; anonimato; 
esclarecimento acerca da pesquisa; acesso aos 
resultados da pesquisa e Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do HUGG.

 RESULTADOS
 Da amostra estudada (n=114), 88 (77%) 
eram do sexo feminino. A média de idade no 
grupo estudado foi de 62 ± 12 anos, sem diferença 
entre os sexos. Catorze pacientes (12,3%) eram 
diabéticos e apenas dez (8,8%) eram tabagistas.
O risco cardiovascular absoluto, calculado através 
do EF, apresentou média de 9,49 ± 6,6 e mediana 
de 8% (tabela 1), sendo maior no sexo masculino 
(figura 1 - p<0,0001). O grupo de baixo risco 
prevaleceu com 76 pacientes (66,7%), seguido dos 
grupos de médio (28%) e alto (5,3%) risco.

Homens, n=26 Mulheres, n=88 População geral, n=114
Md (DP) [M] Mín-máx Md (DP) [M] Mín-máx Md (DP) [M] Mín-máx

Risco (%)* 15,96 (8,2) [16] 3 - 37 7,43 (4,5) [7] 1 - 27 9,37 (6,6) [8] 1 - 37
Idade (anos) 63,15 (11,9) 41 - 87 61,9 (12,7) 34 - 86 62 (12) 34 - 86
CT (mg%) 210,3 (53,8) 130 - 365 212,7 (40,6) 111 - 316 213,0 (43,6) 111 - 365
HDL-c (mg%) 51,8 (17,3) 27 - 94 55,3 (12,4) 27 - 89 55,1 (13,5) 27 - 94
PAS (mmHg) 132,4 (22,5) 75 - 180 131,2 (19,4) 90 - 182 131,7 (20,6) 90 - 182
PAD (mmHg) 81,6 (12,9) 60 - 110 75,7 (11,1) 50 - 105 77,1 (11,8) 50 - 110

Md = média; DP = desvio padrão; M = mediana; * = p<0,05 entre os sexos

Tabela 1. Características clínicas e laboratoriais, por sexo

Figura 1. Estratificação do risco, por sexo (p<0,0001)
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 A distribuição dos hipertensos por faixa 
etária, em anos, demonstrou em ordem decres-
cente a seguinte distribuição da amostra: 60 a 
79 anos (56%), 40 a 59 anos (34%), ≥ 80 anos 
(6%) e < 40 anos (4%). O aumento da idade se 
relacionou com o aumento do risco cardiovas-
cular (figura 2). Em ambos os sexos (tabelas 2 e 
3), observamos maiores médias de risco na fai-

xa etária entre 60 e 79 anos, com destaque para 
o sexo masculino. Na amostra estudada 44% 
dos indivíduos no mesmo intervalo de idade 
apresentaram risco cardiovascular médio/alto 
(tab. 4), de modo que na faixa etária entre 40 
e 59 anos, apenas 18% tinham aquele risco. 
Razão de prevalência 2,43; IC 95% 1,17 - 5,04 
(p<0,05).

Figura 2. Estratificação do risco, por faixa etária (p<0,05)

Tabela 2. Distribuição do risco por faixa etária, em homens

Média (± desv. pad) Máximo Mínimo N
< 40 anos - - - 0
40-59 anos 9,9 (5,2) 20 3 10
60-79 anos 19,3 (8,1) 37 10 15
≥ 80 anos 16 16 16 1
p<0,005

Tabela 3. Distribuição do risco por faixa etária, em mulheres

Média (± desv. pad) Máximo Mínimo N
< 40 anos 1,25 (0,5) 2 1 4
40-59 anos 5,6 (3,6) 13 1 29
60-79 anos 9,06 (4,8) 27 4 49
≥ 80 anos 9 (4) 15 5 6
p<0,0005

 Ao se associar o risco com o sexo (tabela 
4), viu-se que 69% dos homens estavam no grupo 
de médio/alto risco e somente 24% das mulheres 
encontravam-se nesse mesmo grupo. Razão de 
prevalência 2,9; IC 95% 1,84 - 4,56 (p < 0,001).
 O risco relacionado com a PAS (tab. 4) 

mostrou que 50% do grupo mais exposto (≥ 140 
mmHg) apresentavam grau de risco médio/alto. 
Em contra partida, 68% dos menos expostos de-
monstravam risco baixo, determinando uma razão 
de prevalência igual a 2,05; IC 95% 1,23 - 3,11 (p< 
0,05).
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 A PAD apresentou em seu grupo de mais 
expostos (≥ 90 mmHg) 48% de indivíduos com 
médio/alto risco. No grupo de menos expostos, 
59% tinham baixo risco, sem significância estatís-
tica (tabela 4).
 Com relação à variável CT, observou-se 
que 75 % dos menos expostos (< 200 mg%) eram 
de baixo risco. No entanto, dos mais expostos, 

apenas 38% apresentaram risco médio/alto, com 
um p-valor não significativo (tabela 4).
 O grupo mais exposto da variável HDL-c 
(< 40 mg%) tinha seus componentes igualmente 
divididos entre as categorias de risco. Já no grupo 
menos exposto, 59% encontravam-se na categoria 
de baixo risco, como pode ser observado na tabela 
4 (p>0,05).

Tabela 4. Análise do risco segundo as variáveis de Framingham

Fator variável Risco Méd./Alto Risco Baixo Total RP (IC 95%) p valor
Idade 60-79a 28(44%) 36(56%) 64(100%) 2,438 
Idade 40-59a 7(18%) 32(82%) 39(100%) (1,179-5,040) < 0,05*
Sexo masculino 18 (69%) 8 (31%) 26(100%) 2,9 (1,84-4,56) <0,0001*
Sexo feminino 21(24%) 67(76%) 88(100%)
CT. ≥ 200 mg% 24(38%) 39(62%) 63(100%) 1,495 (0,8493-2,630) 0,2194
CT< 200 mg% 13(25%) 38(75%) 51(100%)
HDL-C < 40 mg% 6(50%) 6 (50%) 12 (100%)
HDL-C ≥ 40 mg% 32(31%) 70(69%) 102 (100%) 1,594 (0,8449 -3,006) 0,3315
PAS ≥ 140 mmHg 20(50%) 20(50%) 40(100%)
PAS <140 mmHg 18 (32%) 56(68%) 74(100%) 2,056 (1,237-3,115) <0,05*
PAD ≥ 90 mmHg 12 (48%) 13(52%) 25(100%) 1,643 (0,9761-2,766) 0,1284
PAD < 90 mmHg 26(41%) 63 (59%) 89 (100%)

 DISCUSSÃO
 A hipertensão arterial sistêmica é consi-
derada um problema de saúde pública em várias 
populações do mundo, haja vista os riscos à saúde 
do indivíduo e a complexidade do seu tratamen-
to para se manter os níveis pressóricos sob con-
trole11. Somado a sua alta prevalência, o potencial 
para seu controle faz com que ela seja o fator de 
risco modificável mais importante para doença 
cardiovascular12, além de contribuir com grande 
intensidade para morbimortalidade cardiovascular 
em desfechos como acidente vascular cerebral e 
infarto agudo do miocárdio13.
 Nos hipertensos estudados, o risco abso-
luto de um evento cardiovascular nos próximos 
dez anos, apresentou média de 9,5%, o que ainda 
é considerado baixo para fins de metas de inter-
venção segundo a IV Diretrizes Brasileiras sobre 
Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose14, 
com cerca de dois terços dos participantes na ca-
tegoria de baixo risco e conforme encontrada em 
outros trabalhos15,16. Tal fato pode ser atribuído 
ao controle dos níveis tensionais da população, 
uma vez que 74 (64,9%) dos participantes tinham 
PAS < 140 mmHg e 89 (78%) tinham a PAD < 

90mmHg e às baixas prevalências de DM e taba-
gismo: 12,3 e 8,8%; respectivamente.
 Ao distribuir a população por sexo, ob-
servamos maior risco de DCV no grupo dos ho-
mens, com o dobro da média do sexo feminino 
(p<0,05). O sexo masculino de fato apresentou 
maiores médias para idade, PAS e PAD e menor 
média de HDL-c, o que poderia explicar a discre-
pância de risco entre os sexos; porém, as compa-
rações não foram significativas.
 Sabe-se que o aumento do risco absolu-
to torna-se mais clinicamente significativo com o 
envelhecimento em homens a partir da metade da 
quarta década de vida e nas mulheres, a partir da 
menopausa. Para a mesma idade, os homens apre-
sentam maior risco que o sexo oposto, de modo 
que as mulheres atrasam o risco em cerca de 10 a 
15 anos ao se comparar com o sexo masculino. As 
razões para uma diferença do risco cardiovascular 
entre os gêneros ainda não são totalmente com-
preendidas17.
 Lembramos também que a amostra apre-
senta sexo feminino predominante, como encon-
trado em outros trabalhos18-21. Isso pode ter in-
fluenciado a diferença observada entre os riscos, 
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uma vez que os homens são mais resistentes em 
buscar auxílio médico, acrescido o fato da possi-
bilidade de coincidência entre horário de trabalho 
e de funcionamento do ambulatório de Clínica 
Médica. É possível que os homens que buscaram 
atendimento nesse ambulatório assim o fizeram 
por já possuírem maior comorbidade. Sugerimos, 
com intuito de diminuir os fatores de confusão, 
aumentar o número de participantes do sexo mas-
culino para se obter uma relação entre o sexo e o 
grau de risco mais verossímil.
 A amostra populacional mostrou-se pre-
dominantemente idosa, com média de idade de 62 
anos, sendo que 62,2% dos indivíduos apresenta-
vam 60 ou mais anos. A idade apresentou associa-
ção com o risco de DCV, estando a maior parte 
dos indivíduos na faixa etária de 60 a 79 anos no 
grupo de médio/alto risco. Com o envelhecimen-
to do organismo temos alterações vasculares que 
lhe são inerentes, tais como: aterosclerose asso-
ciada ao acúmulo de cálcio e colágeno na parede 
dos vasos arteriais e degradação da elastina nesses 
tecidos, o que em longo prazo leva a redução da 
elasticidade e complacência das grandes artérias22. 
Assim, torna-se natural o contínuo aumento do 
componente sistólico da pressão arterial com o 
aumento da idade, o que pode elevar o risco de 
evento cardiovascular nesses indivíduos23.
 As médias da pressão arterial sistólica em 
ambos os sexos, e da amostra total, ficaram abai-
xo do que é considerado estágio 1 de hipertensão, 
conforme a V Diretrizes Brasileira de Hiperten-
são Arterial10. O risco de doença cardiovascular 
intensifica-se progressivamente com o aumento 
da pressão arterial sistólica ou diastólica, apro-
ximadamente dobrando o seu valor para cada 
20/10mmHg de incremento na PA entre os níveis 
de 115/75 a 185/115mmHg23. Em nossa amos-
tra, a PAS estava associada ao risco de evento co-
ronariano. Metade dos hipertensos com valor de 
PAS ≥ 140 mmHg encontravam-se no grupo de 
médio/alto risco, ao passo que 68% daqueles com 
PAS < 140 mmHg tinham risco baixo.
 A pressão arterial diastólica demonstrou 
médias consideradas ótimas, para ambos os sexos 
e para a amostra geral, segundo o mesmo consen-
so nacional. Na maioria das populações, a PAD 
apresenta aumento constante até a quinta década 
para homens e até a sexta década para as mulhe-
res, declinando daí em diante24. No grupo mais 
exposto (PAD ≥ 90 mmHg), 48% evidenciava ris-

co médio/alto; enquanto no grupo menos expos-
to, 59% tinham risco baixo (p > 0,05).
 O colesterol total médio de 213mg% mos-
trou-se pouco acima dos limites da normalidade. 
O ponto de corte usado seguiu as diretrizes da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia14. Ao obser-
varmos os valores de CT na amostra, vemos que 
cerca de 55% dos hipertensos apresentam níveis 
séricos acima do ponto de corte estabelecido, isto 
é, ≥ 200 mg%. Desses mais expostos, 24 (38%) 
pertenciam ao grupo de médio/alto risco. Em 
contra partida, 75% dos menos expostos tinham 
risco cardiovascular baixo. Apesar do conhecido 
impacto do colesterol total e, também, do LDL-c 
sobre as doenças do sistema cardiovascular25-27 ao 
se associar o colesterol total com o risco de DAC, 
não se viu significância estatística.
 O HDL-c, conforme já descrito na litera-
tura, é um forte e independente preditor inverso 
de doença cardiovascular28. Cada aumento de 1 
mg% em seu nível sérico é acompanhado de uma 
redução de 2 a 3% do risco de doença coronariana 
futura, segundo estudos americanos29. No entanto, 
muito tem se discutido sobre o seu real papel no 
processo de aterosclerose e evento coronariano. 
Por um lado, estudos têm demonstrado que níveis 
aumentados de HDL-c promovem a não progres-
são da placa aterosclerótica, como também sua re-
gressão30. Por outro, tem sido observado a perda 
de seu papel protetor do risco cardiovascular em 
condições de inflamação sistêmica, tornado esta 
partícula um agente pró aterogênico e inflamató-
rio vascular31.
 Em nosso estudo, o HDL-c médio em 
ambos os sexos e na amostra global estava aci-
ma dos valores limites em que o efeito protetor 
é mais pronunciado. O grupo de maior exposi-
ção foi aquele que apresentou valores menores 
que 40mg%, também de acordo com a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia14. Porém, ao se fazer à 
associação do HDL-c com o risco de DAC não se 
observou significância estatística.
 O Escore de Framingham permanece até 
hoje como uma ferramenta simples, confiável e 
de baixo custo para se identificar os pacientes am-
bulatoriais com maior risco de doença coronaria-
na futura, de modo que se torna possível adotar 
medidas precoces de prevenção de eventos co-
ronarianos em longo prazo, seja por incentivo a 
mudança do estilo de vida ou por alternativa me-
dicamentosa. No entanto, vale lembrar que exis-
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tem muitos outros fatores de risco que não são 
abordados pelo referido escore32 e nem por isso 
são menos importantes.
 
 CONCLUSÃO
 Em nossa amostra predominantemente 
idosa, as variáveis independentes idade, sexo e 
pressão arterial sistólica demonstram forte asso-
ciação com o risco cardiovascular. Quanto maior 
os valores da PAS e da idade, maior foi o risco 

encontrado de evento coronariano clinicamente 
manifesto, em 10 anos. Observou-se maior ris-
co, da mesma forma, para os hipertensos do sexo 
masculino, que merecem atenção diferenciada 
no intuito de lançar mão das opções terapêuticas 
para se diminuir o risco desse desfecho. Diferen-
temente das variáveis citadas, o colesterol total, o 
HDL-colesterol e a pressão arterial diastólica não 
influenciaram o grau de risco de forma estatistica-
mente significante.
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Saúde no Trabalho: Promoção de Saúde e 
Prevenção de Doenças

Bruna de Lacerda Bouzon1, Julia Guarnieri Kohler2, Lucas Pereira Jorge 
de Medeiros3

RESUMO
Empresas parecem ser ambientes favoráveis para promoção de sáude e prevenção 
de doenças em indivíduos e na comunidade. O cenário da saúde corporativa e 
das medidas educativas, políticas internas e ações diretivas foram analisadas em 
artigo de revisão de literatura.  Empregados parecem poder alcançar melhoria na 
qualidade de vida, no bem estar, na saúde geral e nos índices de produtividade. 
Empregadores parecem poder reduzir os custos diretos - assistência médica e 
absenteísmo - e os custos indiretos - presenteísmo - com a sáude corporativa.
Palavras-chave: Saúde corporativa, Promoção de sáude, Prevenção de doenças.

Workplace Health: Health Promotion and Disease Prevention

ABSTRACT
Companies seem to be favorable environments for health promotion and disease 
prevention in individuals and communities. The scenario of  corporate health 
and educational measures, internal policies and policy actions were analyzed in 
a review of  the literature. Employees seem to be able to achieve better quality 
of  life, well-being, general health and productivity rates. Employers seem to be 
able to reduce the direct costs - medical and absenteeism - and indirect costs - 
presenteeism - with corporate health.
Key words: Corporate Health, Health Promotion, Disease Prevention. 
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 1. INTRODUÇÃO
 As empresas e as organizações são um 
ambiente privilegiado para adoção de medidas de 
prevenção de doença e promoção de saúde dos 
indivíduos. Ampliar a visão da saúde ocupacional 
é perceber que os cuidados com a saúde do traba-
lhador vão além da observação de doenças exclu-
sivamente relacionadas ao ambiente de trabalho.
Programas de saúde no ambiente de trabalho 
referem-se a estratégias e intervenções que têm 
como objetivo melhorar a saúde, a qualidade de 
vida e o bem-estar dos empregados.  Exemplos 
gerais de ações neste sentido são1:
 - Intervenções educativas;
 - Acesso facilitado no ambiente de traba-
lho à atividades de fitness;
 - Cobertura do seguro de saúde à métodos 
de screening para prevenção de doenças;
 - Facilidades no ambiente de trabalho para 
escolhas saudáveis - como alimentação saudável 
ou ginástica laboral;
 - Políticas institucionais que proporcio-
nem comportamentos saudáveis - como proibi-
ção de fumo em ambientes fechados.

 O ambiente de trabalho, pode não somen-
te criar condições para proteger a segurança e o 
bem-estar do empregado, mas também pode ofe-
recer oportunidades para promover saúde e quali-
dade de vida para os indivíduos de forma susten-
tada2.
 Os altos custos da assistência médica são 
motivo de preocupação em empresas, organiza-
ções e governos em todo o mundo. O crescimento 
exponencial de custos relacionados aos modernos 
métodos de tecnologia médica soma-se à dramá-
tica elevação na incidência de adoecimento da 
população por doenças crônicas passíveis de pre-
venção - doenças do coração, acidentes vasculares 
cerebrais, cânceres, doenças músculo-esqueléticas, 
entre outras. O cenário alarmante que se apresen-
ta é o de uma assistência médica extremamente 
onerosa a tratar dos desdobramentos clínicos de 
doenças potencialmente evitáveis.
 Doenças crônicas potencialmente evi-
táveis associam-se às condições patológicas fre-
quentes -  como, por exemplo, alergias, enxaqueca 

e depressão - resultando em elevação de custos 
para os empregadores: despesas com assistência 
médica direta; perda de produtividade devido à 
ausência do empregado doente (absenteísmo); e 
perda de produtividade devido a empregados pre-
sentes no trabalho mesmo quando doentes (pre-
senteísmo).
 Os empregadores em todo mundo apre-
sentam-se sensíveis ao bem documentado e com-
preendido problema do crescimento exponencial 
dos custos diretos de assistência médica aos em-
pregados3, como internações hospitalares, con-
sultas ambulatoriais, métodos complementares 
de alta tecnologia e despesas farmacêuticas. No 
entanto, o que se torna motivo imperativo de 
apreensão para empregadores são os alarmantes 
custos indiretos motivados pela ausência do em-
pregado no trabalho por doença - o absenteísmo 
- e de empregados presentes no trabalho, porém 
em baixa produtividade em função de doenças4.
 
 2. EPIDEMIOLOGIA DE DOEN-
ÇAS E A MEDICINA DO TRABALHO

 2.1. O adoecimento por doenças crôni-
cas potencialmente preveníveis - os fatores de 
risco
 As doenças crônicas - como doenças do 
coração, hipertensão arterial sistêmica, acidente 
vascular cerebral, neoplasias, doenças respirató-
rias crônicas, diabetes e doenças musculo-esque-
léticas - respondem, atualmente, por 75% dos 
gastos com atenção à  saúde e pela maior parce-
la dos óbitos no Brasil5. A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) considera as doenças crônicas a 
mais grave ameaça à saúde e ao desenvolvimento 
humano numa escala global6. A Organização das 
Nações Unidas (ONU) recomenda prioridade no 
enfrentamento da epidemia de doenças crônicas 
como meta de Desenvolvimento do Milênio7.
 Segundo dados de análise de óbito do Mi-
nistério da Saúde de 2009, as doenças do aparelho 
circulatório representam 25% das causas de óbito 
entre homens de 40 e 59 anos. Em mulheres entre 
40 a 59 anos, estão entre as principais causas de 
óbitos, as  neoplasias (29%) e as doenças do apa-
relho circulatório (28%)8.
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Causa Óbitos (N) %
Doenças Crônicas Não Transmissíveis 742.779 72,4
- Cardiovasculares 319.066 31,3
- Neoplasias 168.562 16,2
- Doenças respiratórias 59.721 5,8
- Diabetes mellitus 51.828 5,2
- Outras doenças crônicas 143.602 14,1

Ministério da Saúde, 20119 (Fonte: Sistema de Informação Sobre Mortalidade)

 A Organização Mundial de Saúde identi-
fica fatores de risco preveníveis relacionados ao 
estilo de vida como determinantes para o adoeci-
mento e mortalidade de indivíduos por doenças 
crônicas10. O excesso de peso, a inatividade física, 
o fumo, o consumo abusivo de álcool, a alimen-
tação inadequada e a exposição ao sol estão entre 
alguns dos fatores de risco modificáveis, precur-
sores do aparecimento das doenças crônicas11-12.
 Dados epidemiológicos do ministério da 
saúde alertam para a preocupante realidade brasi-
leira. O Vigitel 2011, a maior pesquisa já realiza-
da sobre vigilância de doenças crônicas no Brasil, 
aponta para uma prevalência de 15,5% de fuman-
tes na população brasileira. Do ano de 2006 ao 
ano de 2011, a pesquisa aponta um aumento his-
tórico na frequência de fatores de risco e de do-
enças crônicas na população brasileira, sendo dois 
exemplos: o excesso de peso, que em 2006 era de 
42,7% e em 2011 foi para 48,5%; e a obesidade, 
que antes era de 11,4% e aumentou para 15,8%13.

 Segundo recente estudo da World Can-
cer Research Fund International, publicado no 
dia mundial do câncer, estima-se que, no Brasil, 
30% dos cânceres poderiam ser evitados através 
de mudança de estilo de vida: alimentação saudá-
vel, atividade física regular e peso corporal ade-
quado14. Nos EUA, o U.S. Department of  Health 
and Human Services, estima que aproximadamen-
te 33% dos adoecimentos e mortes na população 
americana são atribuídos a apenas 3 fatores de ris-
co modificáveis: fumo, inatividade física e maus 
hábitos alimentares15.
 Entre os trabalhadores da indústria no 
Brasil, segundo dados do SESI de 2009, o cenário 
preocupante se reproduz. Dos 771.331 mil em-
pregados pesquisados, 12,7% estão obesos; 57,4% 
não praticam atividade física em quantidade su-
ficiente para beneficiar a saúde; 11,5% tiveram 
resultados que indicam transtornos de depressão 
e ansiedade; 70,6% não comem frutas e verduras 

diariamente16. 
 Estudos epidemiológicos documentam 
uma associação positiva consistente entre a pre-
sença de fatores de risco e a elevação de despesas 
médicas em empresas e organizações17. Emprega-
dos portadores de múltiplos fatores de risco pa-
recem representar pelo menos o dobro de custo 
de assistência médica para o empregador18 além 
de implicar em custos indiretos com ausências ao 
emprego e baixa produtividade no trabalho19-20. 
Em contraponto, empregados saudáveis física 
e mentalmente parecem associar-se à cultura de 
bem-estar na empresa para construir uma força 
de trabalho mais produtiva e uma economia mais 
saudável para empregadores3.
 
 2.2. Custos Médicos Diretos, Absente-
ísmo e Presenteísmo
 
 2.2.1. Custos médicos diretos
 Nos EUA, em 2009, o custo das doenças 
cardio-vasculares e cérebro-vasculares foram es-
timados em U$ 475,3 bilhões, incluindo U$313,8 
bilhões em despesas médicas diretas e U$161 
bilhões em custos indiretos (U$39,1 bilhões em 
perda de produtividade devido à doença ou inca-
pacidade e U$122,4 bilhões devido a morte pre-
matura)21. A grave realidade epidemiológica ame-
ricana está diretamente ligada ao estilo de vida dos 
indivíduos, onde fatores de risco, como o excesso 
de peso, repercutem na alta prevalência das doen-
ças crônicas. O Brasil, segundo dados do IBGE 
divulgados em 2010 apresenta alarmantes 50% 
da população com sobrepeso22. O Sistema Único 
de Saúde - o SUS - apresenta despesas com ações 
e serviços públicos que multiplicam-se em ritmo 
vertiginoso  na última década23. Mantido o dese-
nho epidemiológico, segundo o IBGE, o Brasil 
alcançará o perfil americano de morbidade e as 
consequentes demandas econômicas extrapoladas 
em apenas 10 anos.
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 Em indivíduos com sobrepeso e obesos, 
o aumento de uma unidade no índice de massa 
corporal (IMC) correlaciona-se a um acréscimo 
de U$ 119,70 em custos médicos e de U$ 82,60 
em custos com farmácia20. Os custos diretos com 
empregados que praticam exercício físico em ne-
nhum dia da semana é aproximadamente 4,7% 
maior do que empregados que exercitam-se ao 
menos uma vez por semana24.
 A gestão de saúde suplementar também 
expressa este panorama econômico com aumento 
de despesas médicas. Segundo o Instituto de Es-
tudos de Saúde Suplementar (IESS), a variação de 
custo de assistência médico-hospitalar per capita 
acumulada nos últimos 24 meses - terminados em 
junho de 2010 - foi de 23,7%25.
 As empresas brasileiras repercutem este 
aumento dos custos médicos assistenciais. A 11ª 
edição da Pesquisa Nacional da Unidas - União 
das Instituições de Autogestão em Saúde - revela 
que, em 2009, a despesa assistencial per capita/
mês foi de R$ 196,64 - o que representa R$ 27 
a mais que em 2008 e R$ 56,84 a mais que em 
200726. Estudos de consultoria em recursos hu-
manos da Mercer do Brasil27 afirmam que os cus-
tos com saúde corporativa aumentaram 23% no 
ano de 2010 em relação ao ano de 2009, o que 
representa um aumento superior a 4 vezes a taxa 
de inflação no período.
 A Towers Watson publicou m 2010 o He-
alth Care Cost Survey, pesquisa realizada em 552 
empresas de grande porte nos EUA, englobando 
10.3 milhões de empregados. Os resultados de-
monstram que os gastos com saúde em empresas 
continuam imprimindo uma curva ascendente ex-
ponencial de gastos para empregadores. O custo 
direto anual por empregado em 2010 alcançou a 
média de U$ 2487 e os custos de assistência mé-
dica acumulativos aumentaram 149% de 2000 a 
200928.
 
 2.2.2. Custos indiretos: o absenteísmo; 
a produtividade e o presenteísmo
 No estudo realizado sobre promoção 
de saúde no trabalho, o “Working Well: A Glo-
bal Survey of  Health Promotion and Workplace 
Wellness Strategies”, 1103 organizações em 45 
diferentes países foram analisadas, representative 
de mais de 10 milhões de empregados em todo o 
mundo. O objetivo estratégico alvo principal dos 
programas de saúde corporativa na maioria das 

regiões do mundo foi melhorar a produtividade 
e reduzir o presenteísmo29. A redução de faltas 
dos empregados ao trabalho, a melhoria no enga-
jamento e auto-estima do empregado e os custos 
diretos foram também objetivos primordiais para 
os empregadores.
  O absenteísmo traz grande impacto em 
custos indiretos para o empregador, como se ob-
serva nos dados abaixo:
 - A cada ano nos EUA, 39 milhões de 
dias de trabalho são perdidos devido a doenças 
relacionadas à obesidade30; 17 milhões de dias são 
perdidos devido ao vírus da gripe Influenza31; e 
impressionantes 200 milhões de dias são perdidos 
devido à depressão, o que representa um custo de 
em torno de 17 a 44 bilhões aos empregadores32.
 - Na Europa, 600 milhões de dias de tra-
balho são perdidos devido a doenças relacionadas 
ao trabalho33.
 - Empregados do sexo masculino com 
sobrepeso e obesidade faltam 56% mais dias de 
trabalho quando comparados a empregados com 
peso saudável34; empregados do sexo feminino 
portadores de obesidade faltam 141% a mais o 
trabalho quando comparadas a mulheres com 
peso saudável35.
 - O custo da obesidade, incluindo despe-
sas médicas e absenteísmo, em uma empresa ame-
ricana com 1000 empregados é estimado em U$ 
277.000 por ano36.

 2.2.3. Produtividade e presenteísmo
 A produtividade do empregado no 
trabalho está diretamente relacionada ao bem-
estar físico, mental e social. A definição do termo 
presenteísmo é: a medida em que sintomas 
clínicos,condições médicas e doenças (físicas ou 
mentais) afetam adversamente a produtividade no 
trabalho de indivíduos que optam por se manter 
trabalhando37.
 O presenteísmo pode ser pouco percebi-
do pelo empregador4. Estudos da Harvard Bussi-
ness School estimam que a perda de produtivida-
de devido ao presenteísmo é, em media, 7,5 vezes 
maior do que as perdas por absenteísmo e 3 vezes 
maior do que as perdas com custos médicos dire-
tos4.
 As condições médicas causadoras de pre-
senteísmo não são obrigatoriamente as mesmas 
doenças responsáveis pelas maiores frações dos 
custos diretos de assistência médica. O presente-
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ísmo é resultado de condições médicas comuns e 
prevalentes no ambiente de trabalho, que, entre-
tanto, nem sempre são reconhecidas:
 - A depressão custa aos empregadores 
americanos mais de U$ 35 bilhões por ano devido 
à queda de produtividade no trabalho4. 
 - Dores no período de trabalho (incluindo 
dor lombar, cefaléia e artrite) estão relacionadas 
a um custo de aproximadamente 47 bilhões para 
empregadores americanos em decréscimo de pro-
dutividade4.
 - Na Austrália, estima-se que em 2006, 
motivados pelo presenteísmo, houve recuo de 
2,79% do produto interno bruto e de 3,33% do 
consumo interno38.
 - As despesas médicas para indivíduos 
fumantes são 18,1% maiores do que entre indi-
víduos não-fumantes24. Além disso, os fumantes 
custam aos empregadores U$ 4.430 por ano por 
perda de produtividade comparativamente aos U$ 
2.623 por ano entre os não-fumantes39.
 - Empregados portadores de múltiplos fa-
tores de risco - sedentarismo, sobre-peso, fumo, 
hipertensão, entre outros - imprimem um aumen-
to de custos diretos e indiretos para o emprega-
dor. Empregados com múltiplos fatores de risco 
produzem uma elevação de custo anual de U$ 
3.321 acima da média de outros empregados; além 
de apresentarem-se 12,2% menos produtivos que 
empregados com poucos ou nenhum fator de ris-
co40.
 - Estudos da Harvard Bussiness School 
estimam que o custo total do presenteísmo nos 
EUA ultrapasse os U$ 150 bilhões por ano4.
 Loeppke R. e colaboradores verificaram 
em 20093 as 10 condições associadas ao maior 
custo direto para as empresas (assistência médica 
e farmácia):

 1. Câncer (outros que não câncer de pele).
 2. Dor lombar/pescoço.
 3. Dor crônica (outra que dor lombra/
pescoço).
 4. Colesterol alterado.
 5. Depressão.
 6. Doença coronariana.
 7. Artrite.
 8. Diabetes.
 9. Hipertensão.
 10. DRGE (doença do refluxo gastro-eso-
fágico).

 Custos diretos quando somados a custos 
indiretos resultam numa mudança de cenário de 
custos totais com saúde corporativa. A introdução 
da observação dos custos da produtividade redu-
zida do empregado (presenteísmo) e do custo do 
absenteísmo causa uma reorganização das condi-
ções médicas.
 Em destaque, os causadores dos maio-
res custos totais para empresas passam a ser: as 
condições psiquiátricas - depressão e ansiedade, 
a obesidade, a hipertensão, as dores articulares, as 
alergias, o diabetes e as doenças do trato gastroin-
testinal (DRGE).  
 Segundo o estudo de Loeppke44 para cada 
U$ 1 gasto com despesas médicas diretas, existem 
de U$ 2 a U$ 3 a mais sendo gastos com perda de 
produtividade ligada à saúde do empregado.
 
 3.1. Programas de promoção de sáude 
e prevenção de doenças

 A adoção de hábitos saudáveis parece per-
mitir a redução do risco de desenvolver doenças e 
condições médicas incapacitantes e graves - com 
seus custos diretos e indiretos associados e permi-
te a melhora na qualidade de vida e bem-estar do 
indivíduo1.
 A visão do empregado mostrou-se posi-
tiva com relação aos programas de saúde corpo-
rativos.  O investimento no bem-estar foi asso-
ciado, inclusive, ao impacto positivo na satisfação 
e engajamento do empregado com o trabalho1. 
Empresas com melhora na sáude geral dos em-
pregados parecem ter gastos minimizados com 
doenças incapacitantes, empregados afastados e 
os custos associados na substituição de afastados 
e no recrutamento e treinamento de novos em-
pregados41.
 Os programas de saúde no ambiente de 
trabalho poderiam ser vistos pelo empregado 
como um determinante central de benefícios e 
compensações da empresa1. 
 Para os empregadores, os programas de 
saúde fortalecem a imagem pública da empre-
sa, com influencia na valorização da reputação e 
da credibilidade da empresa frente aos próprios 
empregados, às outras empresas e ao público ge-
ral42,43,44,45. 
 A responsabilidade social empresarial está 
associada no ideal do desenvolvimento sustentá-
vel. Ações de sáude de empregadores parecem 
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contribuir significativamente para a melhoria das 
condições de vida das pessoas e responder expec-
tativas da comunidade46. A qualidade do ambiente 
interno da empresa, a segurança e o investimento 
em saúde e bem estar  pode significar oportunida-
de para sustentabilidade dos negócios e um bene-
fício para a sociedade45.

 3.2. Educação em saúde: comunica-
ção em saúde
 A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
define o termo educação em saúde como a asso-
ciação de experiências de aprendizagem realiza-
das para auxiliar indivíduos e grupos a melhorar 
a saúde, através da ampliação do conhecimento e 
influenciando suas atitudes47. A educação em saú-
de, através da comunicação social com o foco na 
produção e divulgação de informação, parece ter 
o potencial de promoção de saúde e prevenção 
de doenças em indivíduos, famílias, organizações, 
comunidades e sociedade.
 Promoção de saúde, de acordo com a 
OMS, é o processo de permitir às pessoas aumen-
tarem o controle sobre a saúde e seus determinan-
tes, e assim melhorar a própria saúde. 
As comunicações em saúde parecem ser capazes 
de48:
 • Aumentar a compreensão e o conheci-
mento do público alvo sobre questões e soluções 
em saúde;
 • Influenciar a consciência, as crenças, as 
atitudes e percepções potencialmente transforma-
doras do senso-comum sobre a boa saúde;
 • Deflagrar a ação;
 • Reforçar conhecimentos, atitudes e com-
portamentos positivos;
 • Em conjunto com outras estratégias, 
possibilitar a mudança sustentada tanto do indiví-
duo em relação a novos hábitos de vida saudável 
quanto em nível de coletividade;
 • Possibilitar a superação de obstáculos de 
acesso insuficiente aos cuidados de saúde em de-
terminadas populações.

 Conteúdos educacionais poderiam pro-
duzir mudanças positivas ou prevenir mudanças 
negativas em hábitos de saúde em grupos popula-
cionais49. Um ambiente de trabalho saudável, se-
gundo o Healthy workplaces: a model for action 
(OMS, 2010)50, deve oferecer segurança, saúde e 
bem-estar aos empregados.

 3.3. Estudos de intervenção educativa 
em empresas
 Estudos conduzidos em empresas pare-
cem apontar para o potencial benefício dos pro-
gramas de saúde para os empregados.
 Revisão sistemática de 56 estudos publi-
cados sobre programas de saúde no ambiente de 
trabalho mostraram que programas de saúde de 
qualidade poderiam reduzir em até 25% os custos 
oriundos de absenteísmo, custos com assistência 
médica e encargos com empregados doentes e 
com incapacidades relacionadas à doenças51. Estu-
do de intervenção, através de programa de saúde 
no ambiente de trabalho, realizado pela Duke Uni-
versity para melhorar índices de pressão arterial e 
cholesterol, demonstrou a possibilidade de índice 
de retorno de investimento positivo de U$1.21 
para pressão arterial e U$ 3.39 para problemas de 
colesterol para cada U$ 1 investido52. 
 A Johnson & Johnson Health and Well-
ness Program alcançou uma redução em custos 
médicos de U$225 por empregado por ano atra-
vés de políticas, mudanças ambientais e progra-
mas educativos no controle de pressão arterial e 
colesterol53. Ozminkowski RJ e colaboradores 
observaram, após a implementação de programa 
de saúde para empregados, um retorno de investi-
mento estimado de U$4.56 a U$4.73 por U$1 in-
vestido54. Estudo de custo-benefício realizado na 
Dow Chemical Company verificou redução dos 
fatores de risco dos empregados (excesso de peso, 
alimentação inadequada, sedentarismo) através de 
intervenção multidisciplinary. A representativida-
de, ao longo de 10 anos, de retorno de investi-
mento de até U$3.21 para cada U$1 investido55.
 Quando se avalia a relação de presence 
de fatores de risco e a produtividade no trabalho, 
verificou-se que indivíduos com menos fatores de 
risco acumulados mostravam-se mais produtivos 
que indivíduos portadores de fatores de risco para 
doenças cardio-vasculares e gerais. Mills PR e co-
laboradores em 2007 avaliaram o impacto de pro-
grama de sáude em empresa multinacional com 
sede no Reino Unido. Os indices de produtividade 
melhoraram 10,4% e representaram para o em-
pregador um retorno de investimento de U$6.19 
para cada U$1 investido18. 
 O continuum de mudança de cultura de 
saúde e bem-estar na empresa através de interven-
ções educacionais pode acontecer tanto em nível 
individual quanto coletivo. Na individualidade de 
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cada um transcorre uma reconstrução de crenças, 
hábitos e direcionamentos da própria qualidade 
de vida. No nível coletivo, o bom hábito de saú-
de e o bem-estar individual parece ter o poder de 
influenciar o grupo em que o indivíduo está inse-
rido, a família, a comunidade e em visão ampliada 
a sociedade em que vive.
 
 4. CONCLUSÃO
 Programas de saúde no ambiente de tra-

balho parecem ter o potencial de mudança positi-
va na sáude de indivíduos e na redução de custos 
para empregadores. Empregados poderiam se tor-
nar mais saudáveis e satisfeitos, alcançar maiores 
níveis de bem-estar e tornarem-se mais produtivos 
para as empresas. As empresas poderiam reduzir 
custos diretos com assistência médica, reduzir o 
absenteísmo e o presenteísmo, e ter a imagem e a 
reputação fortalecidas frente aos empregados e ao 
público geral.
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Em Busca da Homeostase Bioenergética: 
Obesidade ou Longevidade? 
Artigo de Revisão (Parte 2)

Celio Mendes de Almeida Filho1

RESUMO
Este artigo será publicado em quatro partes, sucessivamente. As conclusões são
discutidas na última (4ª) parte. 
Sobrepeso e obesidade ocorrem alarmantemente em conseqüência das mudanças 
nos hábitos alimentares e modus vivendi da sociedade moderna, em crescente 
sedentarismo. Nos EUA estima-se que 65% da população estão acima do peso, 
revelando um avanço assustador quando comparados aos valores das pesquisas 
na década de 1980. No Brasil o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e o Ministério da Saúde revelaram em pesquisa de 2002/2003 que 40,6% 
da população com > 20 anos apresentam excesso de peso - 10,5 milhões estão 
obesos. Segundo o IBGE, o sobrepeso em homens pulou de 18,6% para 41% 
em apenas três décadas, enquanto a obesidade nesta população avançou de 2,8% 
para 8,8% no mesmo período. Após conclusões inequívocas sobre os maléfícios 
da dieta contendo ácidos graxos trans-esterificados (TFAs), foram necessários 
muitos anos para que os governos determinassem a sua substituição. Mesmo 
assim, não estão claros os seus sucedâneos, a sua segurança e seu comportamento
metabólico no homem. A adaptação geneticamente estabelecida durante a 
evolução coloca em primeiro lugar para utilização como fonte bioenergética 
os carboidratos, do plasma e do glicogênio hepático. As reservas de açúcar no 
organismo são limitadas e rapidamente consumidas no jejum. Segundo os estudos 
com atletas, no esforço agudo as reservas de glicogênio podem ser consumidas 
em 30 minutos ou menos. A reserva de L-glutamina no plasma é a segunda 
fonte de substrato bioenergético, já que este aminoácido pode ser convertido em 
L-alanina e piruvato, com acesso imediato ao ciclo de Krebs. Somente quando 
as reservas de L-glutamina caem são disparados os mecanismos da lipólise nos 
adipócitos e a b-oxidação dos ácidos graxos, na mitocôndria. Esta é a razão pela 
qual exercícios de curta duração não contribuem para reduzir o acúmulo de 
gordura branca (WAT = white adipose tissue). Restrição Calórica (CR) é o único 
meio cientificamente comprovado que aumenta a longevidade em mamíferos 
e humanos, além de reduzir o ganho de peso. Desde a primeira observação, 
o relato de McCay & cols. em ratos, estudos realizados quatro décadas após 
comprovaram a extensão da vida em animais submetidos à CR. É de se ressaltar 
o estudo realizado por Miyagi no Japão (Okinawa), que forneceu subsídios 
importantes para corroborar em humanos as descobertas sobre restrição calórica 
e longevidade em animais. Outra intervenção nutricional que vem ganhando 
espaço nas pesquisas é a restrição à metionina (MR). Alguns estudos realizados 
nos portadores de homocistinúria homozigótica acabaram por indicar alterações 
importantes no catabolismo dos lipídios pela MR. Os resultados obtidos nos 
estudos com MR em animais são, mais do que encorajadores, surpreendentes, 
com aumento na taxa de oxidação dos ácidos graxos. Proteínas, fatores de 
crescimento, hormônios e peptídeos estão envolvidos no balanço energético e 
ganho de peso, controlando o binômio LIPOGÊNESE x LIPÓLISE. Adenosina 
Mono Fosfato-Ativado Proteína Quinase [AMPK] é uma enzima que funciona 
como sensor dos níveis de energia no organismo. AMPK controla a função de 
outra enzima que regula a liberação dos ácidos graxos dos adipócitos: sirtuína-1 
(SIRT-1). Esta regulação ocorre através do aumento da disponibilidade de NAD+ 
na célula. Até o momento foram identificadas sete sirtuínas. É importante 
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ressaltar que todas elas foram associadas, de alguma forma, com a regulação do 
metabolismo energético. A mais estudada - SIRT1 - é apontada como principal 
efetora na restrição calórica (CR), com redução de peso, regulação dos níveis de 
triglicerídeos, redução do estresse oxidativo celular e aumento da longevidade 
em animais. Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) representam uma 
família de receptores nucleares intimamente ligados à lipólise no fígado e no 
músculo esquelético (PPAR-α) e à adipogênese (PPAR-γ). SIRT1 promove 
ativação dos PPAR-α, resultando em redução dos níveis de lipídios circulantes. 
Recentemente constatou-se que a lipidemia pós-prandial é mais importante na 
detecção das doenças cardiovasculares. Diversas pesquisas mostraram que a 
ativação dos PPAR-α contribui para a redução da lipidemia pós-prandial. Em 
face das inúmeras descobertas sobre os efeitos benéficos da CR ativados pelas 
sirtuínas, especialmente SIRT1, é natural o grande interesse despertado e a busca 
de moléculas naturais indutoras dessa família de enzimas. Tais produtos têm sido 
chamados “mimetizadores” das sirtuínas, ou simuladores dos efeitos das sirtuínas. 
Dentre os estudados até agora, os fitocompostos resveratrol e kaempferol são os 
que apresentaram maior eficiência em animais. Entretanto, moléculas sintéticas 
que se candidatam a novas drogas já estão sendo desenvolvidas, com potência 
infinitamente maior (SRT501, SRT1702). O acúmulo de gordura favorece o 
estado pró-inflamatório e pró-oxidante - nos adipócitos foi descrito sistema 
similar ao dos macrófagos e células “T” para a produção de citoquinas. Também
tem sido verificado que o aumento das citoquinas nos adipócitos leva à 
infiltração celular no tecido adiposo por células do sistema imune, mormente 
macrófagos. Esta infiltração não só contribui para aumentar mais e mais o nível 
das citoquinas, como também aumenta a massa gordurosa branca (WAT). Por 
fim, é preciso atentar que variações na expressão genética humana podem mudar 
o comportamento metabólico individual e romper a homeostase bioenergética. 
Diversos polimorfismos que prejudicam o catabolismo lipídico foram 
identificados, os principais atingindo os genes controladores de PPAR-γ, TNF-γ 
(tumour necrosis factor-alpha), IL-6 (interleucina-6), Apolipo A1 (apoliproteína A1) 
e a família de enzimas antioxidantes glutationa peroxidase (GPx). É importante 
perceber, entretanto, que uma nutrição adequada, incorporando os nutracêuticos 
que favorecem a expressão da homeostase bioenergética - a nutrigenética - pode 
ajudar na redução da obesidade. Por outro lado, uma restrição calórica ajustada 
individualmente e a adoção de atividade física, são necessárias a esse processo. 
Seleção alimentar, especialmente visando regular a carga de metionina na dieta, 
parece ser outra perspectiva interessante para a melhoria da taxa de oxidação dos 
lipídios no organismo. Nutracêuticos de pesquisas mais recentes, assim como 
drogas que deles possam se originar, virão auxiliar nas modificações metabólicas 
que favorecem o combate à obesidade. Porém, segundo percebemos, não será 
possível romper esse ciclo vicioso sem a educação ostensiva cultivando novos 
hábitos alimentares saudáveis, informando sobre a imperiosa necessidade de 
manter atividade física e alertando sobre o consumo alcoólico excessivo. Assim, é 
preciso escolher conscientemente o caminho a seguir: obesidade, ou longevidade.
Palavras-chave: Homeostase Bioenergética, Obesidade, Longevidade.

In Search of  the Bioenergetic Homeostasis : Obesity or Longevity

ABSTRACT
This article will be published in four parts. Conclusion will be present in final 
(fourth) part. Overweight and obesity occurs in a alarming way owing to changes 
in eating habits and “modus vivendi” in modern society, with the sedentary life. 
In USA it is lovable that 65% of  the population are over the weight, revealing a 
scary augmentation when compared with values of  researches in 1980’s decade. 
In Brazil the Brazilian Institute of  Geography and Statistics (IBGE) and Ministry
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of  Health reported a research that carried out statistical data from years 2002/2003 
in wich 40.6% of  the population >20 years old were at overweight - 10.5 million 
were obese. Statistical data from IBGE showed that overweight in male raised 
from 18.6% to 41%, only in three decades, while obesity raised from 2.8% to 
8.8% in the same period. Even after unmistakable conclusions about the health 
hazards of  trans fatty acids (TFAs) in human diet, many years were spent until 
governments decided to command its substitution in food - and is not clear if  the 
substitutes of  TFAs are appropriate to lipidic metabolism in man. The genetic 
adaptation settled during evolution puts at first place carbohydrates as primary 
energetic source, from plasma and hepatic glycogen. The amount of  glucose in 
the body are limited e fastly spent under fasting. According to researches with 
athletes, the glycogen reserve in liver would waste way in 30 minutes or less, under 
wearing exercise. The L-glutamine stock in plasma is the second fuel source to 
bioenergetics, since it can be converted to L-alanine and pyruvate, with direct 
access to Kreb’s cycle. Only when L-glutamine are grieved, lipolysis in adipocytes 
and fatty acid oxidation mechanisms in mitochondria can be triggered. This is 
the reason why short term exercise does not change white adipose tissue (WAT). 
Caloric restriction (CR) is the only procedure scientifically proven that augments 
longevity and decreases body weight in mammals. First observation was made by 
McCay, in rats - four decades after him studies confirmed that CR extends life 
spam in animals. We need to emphasize one study by Miyagi, in Japan (Okinawa), 
the first one that brought important subsidy to corroborate in humans the animal 
data about longevity from CR protocols. Another nutritional intervention that 
comes to get more attention is the methionine restriction (MR). Some studies 
about special nutrition applied to homozigotic homocystinuric patients with MR 
show, at last, significant changes - stimulation - in fat oxidation, a curious finding 
to investigate. Proteins, growth factors, hormones and peptides are involved 
in energy homeostasis, all controlling lipogenesis “versus” lipolysis. Adenosine 
Mono Phosphate-Activated Protein Kynase (AMPK) is an enzyme the works as 
a sensor of  the energy reserves organism. AMPK regulates sirtuin-1 (SIRT-1), 
a deacetylase enzyme of  sirtuin family, which controls the release of  fatty acids
from adipocytes. This regulation occurs through self-analysis of  the NAD+ 
availability in the cytoplasm. Until now there were been discovered seven sirtuins, 
all of  them linked with energy homeostasis. The most studied is SIRT-1, known 
as the principal effector of  the CR results, including loss of  weight, regulation 
of  triglycerides (TG) levels in plasma, reduction of  cell oxidative stress and 
expansion of  the life spam in animals.Peroxisome proliferator-activated receptors 
(PPAR) are a family of  nuclear receptors closely related to lipolysis in liver and 
skeletic muscle (PPAR-α) and with the adipocyte differentiation (PPAR-γ). SIRT-
1 promotes activation of  PPAR-α, resulting in lower levels of  circulating lipids. 
Recently was attested that the pos-prandial lipidemia is more important to the 
early detection of  cardiovascular diseases (CVD) and PPAR-a shows a reduction
in post-prandial lipidemia. Concerning to several findings and beneficial effects 
from CR, it seems occur by the sirtuins activation, especially SIRT-1, and it could 
be expected a raising interest on research with molecules named “mimetics of  
sirtuins”, inductors of  their activity. Between the most studied until now, the 
natural phytocompounds resveratrol and kaempferol are the most effectives in 
animals and humans. However, synthetic molecules are in perspective of  new 
drugs and have been already developed, with higher potency (SRT501, SRT1702). 
The accumulation of  fat facilitates pro-inflammatory and pro-oxidant estates. 
In adipocytes has  been described a similar system that produces inflammatory 
factors - like cytokines - that we found in macrophages and T cells. It was 
confirmed that elevated cytokine levels in adipocytes led to cellular infiltration 
of  immune cells on adipose tissue, especially in WAT. This infiltration not only 
contributes to raise more and more cytokines, but also to augments the tissue
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volume in WAT. Finally, we need attempt that variations on genetic expression 
in humans can change the individual metabolism and disrupt bioenergetics 
homeostasis. Several polymorphisms that cause damage to lipidic catabolism 
were described, the most important are changes in genes that controls PPAR-γ, 
tumour necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukin 6 (IL-6), apolipoprotein A1 
(ApoA1) and the family of  antioxidant enzymes glutathione peroxidases (GPx). 
It is important to realize that good nutrition, adopting nutriceuticals that induces 
the genetic expression of  bioenergetics homeostasis - the nutrigenetic - could 
help firmly to counteracts the spreading of  obesity in humans. On the other 
hand, CR adjusted to each one and adoption of  indivudual exercise programs 
are essential actions in this goal. Food selection, like methionine restriction, 
seems, also, an interesting perspective to optimize the fatty acids oxidation in our 
metabolism. Nutriceuticals from recent researches, as well drugs that have been 
developed from them, will come to help us to reach the changes in metabolism 
against obesity. However, as we realize, it will not possible to disrupt this vicious 
cycle of  obesity without ostensible education dictating new healthy eating habits, 
speaking about the imperative need of  physical activity and warning of  excessive 
alcohol consumption. So, we need consciously to choose the way to go: obesity 
or longevity.
Key words: Bioenergetic Homeostasis, Obesity, Longevity.
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 PARTE II - Continuação.
 Fatores que controlam armazenamen-
to, distribuição e consumo de gorduras:
 Proteínas (incluindo enzimas), fatores de 
crescimento e peptídeos são as inúmeras biomolé-

culas envolvidas no balanço energético e ganho de 
peso - LIPOGÊNESE versus LIPÓLISE. É um 
sistema que está se revelando cada vez mais com-
plexo, com a introdução de novos atores e novos 
papéis: listamos os principais na tabela 1.

SIRTUÍNAS AMPK FGF21 DsbA-L H3K56
LKB1 PGC-1α PPARs C/EBPα Dio2

CBP p-300 ADD1 SREBP-1 UCP-2 VISFATINA
RESISTINA ADIPSINA LEPTINA ADIPONECTINA KLOTHO

Tabela 1: Principais fatores envolvidos na lipólise e na adipogênese

 O Sistema AMPK: Adenosina Mono 
Fosfato-Ativado Proteína Quinase [AMPK] é 
uma enzima que funciona como sensor dos ní-
veis de energia. Quando aumentam os níveis 
de AMP (Adenosina Mono-Fosfato) na célula é 
uma indicação de que a disponibilidade de ATP 
diminuiu, por esgotamento do sistema de rege-
neração extra-mitocondrial (creatina-P) e do mi-
tocondrial (nicotinamida adenina dinucleotídeo-
-fosfato, NADP). AMPK estimula a β-oxidação 
dos ácidos graxos, mas é controlada por outra 
enzima, serina/treonina quinase-11 (STK11 ou 
LKB1), que é sensível ao esforço e monitora as 

reservas energéticas1. LKB1 regula a gluconeogê-
nese no fígado e parece estar envolvida com os 
benefícios de drogas como metformina e tiazoli-
dinedionas, utilizadas no diabetes tipo II. A cons-
tatação de que a AMPK mantém o balanço ener-
gético através do acionamento de vias catabólicas 
dos lipídios e da biogênese de novas mitocôn-
drias torna essa enzima importante no estudo da 
obesidade. AMPK controla, ainda, a função de 
outra enzima que regula a liberação dos ácidos 
graxos nos adipócitos: SIRT-1. Esta regulação 
ocorre através do aumento da disponibilidade de 
NAD+ na célula.

Figura 1: O esquema mostra a ação do FGF-21 (fibroblast growth factor-21) em três fases, a) aumentando a dispo-
nibilidade do NADH e permitindo que AMPK ative sirt-1; b) liberando LBK1 que libera AMPK e c) estimulando 
a enzima CPT1a, responsável pelo transporte dos ácidos graxos para o interior da mitocôndria

 O aumento do NADH estimula a libe-
ração de H+ e aumenta a razão NAD/NADH, 
levando à estimulação de SIRT-1, um dos princi-
pais fatores que induzem lipólise, através do co-
-ativador do receptor gama proliferador ativado 
do peroxissomo (PGC-1α).
 A importância da AMPK na obesidade 
tem levado pesquisadores ao aprofundamento em 
sua coorte bioquímica e fisiológica, surgindo evi-

dências de que, além da LKB1, o fator de cresci-
mento dos fibroblastos (FGF21) intervém modu-
lando a atividade de AMPK1.
 FGF21 aparece como um potente regula-
dor metabólico em diversas espécies animais, de 
roedores a primatas. A administração sistêmica de 
FGF21 a macacos rhesus com dieta hipercalórica
indutora de obesidade mostrou marcantes efeitos, 
antiglicêmico e antilipidêmico, com enfoque nos-
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TG. Como resultado final observou-se clara redu-
ção do peso dos animais. Uma das funções hoje
atribuídas ao gene KLOTHO é a síntese de 
β-KLOTHO, uma proteína permeável à mem-
brana celular requisitada para a função do FGF21

2-

4. β-KLOTHO parece regular FGF21 no fígado, 
pâncreas e tecido adiposo, sua ativação é marcante 
sob restrição calórica e no jejum. FGF21 é neces-
sário à b-oxidação dos lipídios no fígado, ao “cle-
arence” de TG e à cetogênese. Em última análise, 
FGF21 regula o gasto e disponibilidade de ener-
gia através da modulação da AMPK e SIRT-1 via 
LKB1.

 A Família das Sirtuínas:
 São enzimas desacetilases que desempe-
nham papel importante na regulação de outras 
enzimas e na ativação/desativação dos genes - até 
pouco tempo atrás não conhecíamos esse grupo
especial de proteínas. Sua principal função é a de-
sacetilação das histonas - tal procedimento ativa 
enzimas e genes na cromatina. Até o momento 
foram identificadas sete SIRTUÍNAS, sendo que 
três delas - sirt1, sirt6 e sirt7 - pertencem ao nú-
cleo celular5. As SIRTUÍNAS promovem desace-
tilação de várias moléculas importantes: histonas 
e fatores de transcrição. Também foi observada 
a interação de SIRT1 com a DNA metiltransfe-
rase (DNMTL). É importante ressaltar que todas 
as sete SIRTUÍNAS foram associadas, de alguma 
forma, com a regulação do metabolismo energé-
tico. A mais estudada - SIRT1 - é apontada como 
principal efetora da restrição calórica (CR): redu-
ção de peso, redução dos TG, redução do estresse 
oxidativo celular e aumento da longevidade em 
animais.

 Principais Ações das Sirtuínas sobre 
Fatores da Obesidade:
 · H3K56: é um membro da família das 
histonas cuja atividade é regulada por acetilação/
desacetilação6. Há clara indicação de que a hiper-
-acetilação de H3K56 esteja diretamente relacio-
nada com obesidade e que SIRT6, atuando em 
sua desacetilação, seja fundamental no controle da 
obesidade7. SIRT1 e SIRT2 já haviam sido apon-
tadas como enzimas desacetilases para H3K568, 
conseqüentemente SIRT1, SIRT2 e SIRT6 são 
fatores que participam da regulação metabólica 
nos adipócitos e permitem ou estimulam o uso 
dos lipídios estocados como fonte de energia.

 · PGC-1α e PPARs: PGC-1α (peroxiso-
me proliferator-activated receptor-γ coactivator 
1α) regula a atividade dos PPARγ (peroxisome 
proliferator-activator receptor gamma), o alvo das 
recentes drogas anti-diabéticas tiazolidinedionas. 
Não há dúvidas de que o principal sistema de 
ativação para os PGC-1α é a SIRT11;8. É interes-
sante observar que, além da ação hipoglicemiante 
dos agonistas de PPARγ, eles são estimuladores 
da diferenciação dos adipócitos através do gene 
AP29-10. Consoante às recentes descobertas, as-
pectos agravantes da obesidade são decorrentes 
de mecanismos inflamatórios11-12. Nestas pes-
quisas tem sido demonstrado que quanto maior 
o volume de gordura no adipócito maior a res-
posta inflamatória aos subprodutos peroxidados 
dos lipídios: HPETES, LTB4, PGA1/2, LDLox, 
isoprostanos, isofuranos. A diferenciação de adi-
pócitos - ativada pelos PPARγ - é um mecanismo 
de adaptação objetivando melhor distribuir a gor-
dura nestas células, diminuindo, assim, o estímulo 
para inflamação. Veremos a relação da obesidade 
com inflamação mais detalhadamente na Parte 4. 
Não obstante, mantendo-se as condições de rup-
tura da homeostase bioenergética, esse processo 
contribui para aumento da massa gordurosa bran-
ca (WAT = white adipose tissue).
 É importante lembrar que os mecanismos 
indutores da lipólise, incluindo miméticos das sir-
tuínas, fibratos, CR e exercício13, todos passam 
por ativação de PPARs alfa e gama.

 · PPAR-α: Sirt1 promove ativação do 
PGC-1α, induzindo ativação dos PPAR-α14 e es-
timulando a lipólise no fígado e no músculo es-
quelético - dessa forma são reduzidos os lipídios 
circulantes. Com a redução dos lipídios na circu-
lação, especialmente TG, ocorre estimulação para 
a lipólise no tecido adiposo, de modo a manter 
a homeostase lipídica. Recentemente constatou-
-se que a lipidemia pós-prandial é importante na 
detecção das doenças cardiovasculares. Pesquisas 
mostram que a ativação dos PPAR-α contribui 
para a redução da lipidemia pós-prandial. Kimura 
& cols15 descobriram que a ação do bezafibrato, 
potente agonista PPAR-α, baseia-se na indução de 
expressão do RNA-m das enzimas da β-oxidação: 
acilCoenzima A oxidase, carnitina palmitoil trans-
ferases e acilCoenzima sintetase.
 
 · Enzimas da β-Oxidação: nas reações 
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mitocondriais a participação de sirt1 é fundamen-
tal16, mas a observação de que sirt3 e sirt5 estão 
localizadas na matriz mitocondrial16-17 é bastante 
sugestiva. Há indícios de que sirt4 atue estimulan-
do a oxidação dos ácidos graxos, de forma depen-
dente ou sinérgica com sirt1, através da ativação 
de MAPK (mitogen-activated protein kinase)17-18.
 Interações já confirmadas entre as sirtuí-
nas e enzimas da b-oxidação:
 o Acetil CoA sintetase-2 [AcCoAS2]: ati-
vada por sirt3.
 o Acil CoA desidrogenase [AcCoAD]: ati-
vada por sirt3.
 o ATP sintetase [ATPS]: possivelmente 
ativada indiretamente por sirt3, pela desacetilação
sirt3 parece controlar as enzimas dos complexos 
mitocondriais, adaptando a função mitocondrial à 
maior oferta acetil CoA proveniente da b-oxida-
ção de ácidos graxos.
 o Considerando que SIRT1, indiretamen-
te, regula a expressão das enzimas acilCoenzima A
oxidase, carnitina palmitoil transferase e acilCoen-
zima A sintetase é possível afirmar que à família 
das sirtuínas cabe relevante papel no processo de 
utilização e catabolismo da gordura nos mamífe-
ros e no homem.

 Adaptação à CR em Nível Central: o 
papel de sirt1
 Quando o alimento é reduzido o metabo-
lismo dos animais mostra fantásticos mecanismos 
de
adaptação, que incluem alterações fisiológicas e 
bioquímicas, além de mudanças comportamen-
tais19. Um dos mais notáveis ajustes é a redução de 
atividade física em resposta à fase inicial do jejum. 
Entretanto, os animais se tornam mais ativos com 
mais tempo de privação alimentar. A prostração 
inicial, para conservação de energia, é substituída 
por hiperatividade na busca incessante pelo ali-
mento. Essas adaptações são traduzidas bioquimi-
camente pela SIRT1.
 Satoh & cols19 investigaram a adaptação 
dos animais à restrição alimentar e descobriram 
que durante a sua implantação a expressão de 
SIRT1 aumenta, medida através da interação com
anticorpos anti-SIRT1. Localização expressiva 
dos precipitados de SIRT1 foi observada no hi-
potálamo - núcleo dorsomedial e lateral do hipo-
tálamo, assim como núcleo supraquiasmático.
 Os núcleos ventromedial, arqueado e pa-

ra-ventricular não reagiram.
 Green & cols20, anteriormente, haviam 
detectado atividade de SIRT1 no núcleo supra-
quiasmático, região anterior do hipotálamo den-
samente povoada por células nervosas, envolvida 
com a glândula pineal e o ciclo circadiano.

 O Efeito Grelina: um dos aspectos que 
merece atenção, por ser fator decisivo na adesão 
aos protocolos de CR em pacientes com hiper-
fagia e obesos, é a liberação de GRELINA, que 
ocorre após longo período sem alimentação. Tra-
ta-se de um peptídeo hormonal (28 aminoácidos)
produzido na mucosa estomacal por células P/D1 
e no pâncreas (células ε). É um potente hormônio 
que estimula a ingestão de alimentos descontrola-
damente, dificultando ou bloqueando a resposta 
aos tradutores da saciedade: serotonina, leptina e 
adiponectina. GRELINA diminui a seletividade e 
privilegia a quantidade. Em camundongos, a ad-
ministração de GRELINA 15 minutos após os 
animais terem sido saciados incentivou-os a voltar 
a comer continuadamente. Portanto, nos proto-
colos de CR e nas dietas de modo geral, devem 
ser contraindicados intervalos longos sem alimen-
tação, evitando, assim, a liberação expressiva da 
GRELINA.

 Mimetizadores das Sirtuínas:
 Em face dos efeitos benéficos da CR cau-
sados pelas sirtuínas, especialmente SIRT1, é na-
tural o grande interesse despertado na busca de 
substâncias indutoras dessas enzimas. Tais pro-
dutos têm sido chamados “mimetizadores” das 
sirtuínas, ou simuladores dos efeitos das sirtuínas. 
Dentre os estudados até agora, os fitocompostos 
resveratrol e kaempferol são os que apresentaram 
maior eficiência em animais. Entretanto, molécu-
las sintéticas derivadas do resveratrol são candida-
tas a novas drogas e já estão sendo desenvolvidas, 
com potência infinitamente maior, como veremos 
mais adiante.
 RESVERATROL: trata-se de um fito-
composto polifenólico dotado de ação antioxi-
dante e antimicrobiana (antifúngico), encontrado 
em frutas, especialmente uvas e frutas vermelhas. 
As primeiras pesquisas com resveratrol mostra-
ram ação anti-aterogênica, que levou centenas de
pesquisadores às investigações sobre seu uso na 
prevenção das CVD. Após algumas pesquisas não 
tão conclusivas, Ferrero & cols21 fizeram a primei-
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ra publicação da atividade antiagregante do res-
veratrol para monócitos e granulócitos junto ao 
endotélio vascular. Isto ocorreu em 1998, pouco 
depois divulgação do “French Paradox”, quan-
do se relacionou pela primeira vez o consumo 
de vinho tinto com menor incidência de CHD 
(coronary heart disease). Entre as primeiras pu-
blicações está o artigo de Richard22. Leiris, Bou-
cher e Ducimetière abordam detalhadamente os 
fatos em seu artigo “The French Paraxox: Fact 
or Fiction?”23 - o paradoxo se refere ao elevado 
consumo de gordura em populações francesas e a 
menor incidência de CHD, quando comparadas a 
outras populações européias. 
 Com mais de 600 artigos publicados e 
lançados na biblioteca PubMed, o resveratrol 
mostrou ações em outros campos da medicina 
- a maioria de artigos publicados a partir do ano 
de 2000 revelam a potente ação anti-cancerígena 
deste polifenólico.
 Mais recentemente, porém, foi desco-

berto que o resveratrol pode mimetizar (simu-
lar) certas condições que surgem durante a CR, 
especialmente a expressão de SIRT1. De fato, a 
profusão de publicações24-34 ligando resveratrol 
com aumento de SIRT1 denota, claramente, ca-
minhos para seu uso terapêutico na obesidade, 
ou para o desenvolvimento de novas drogas sin-
téticas agonistas de SIRT1 (SRT501 e SRT1720). 
No caso do resveratrol, modelos animais bem 
sucedidos na redução de peso usaram doses ele-
vadas24,26,35-37, que não podem ser diretamente ex-
trapoladas para humanos (mg/kg). As doses efe-
tivas do resveratrol em humanos, visando ações 
de estimulação das sirtuínas, ainda não foram de-
terminadas.
 Recentemente, Timmers & cols33 elabo-
raram um protocolo com 11 voluntários obesos 
em regime duplo-cego, com 150mg/dia de res-
veratrol contra placebo, durante 30 dias. Foi con-
firmado que resveratrol ativou o sistema AMPK, 
aumentando sirt1 e PGC-1α.

 RESVERATROL elevou os níveis de 
ácidos graxos livres no músculo, mostrando 
claramente uma mudança na priorização dos 
substratos bioenergéticos. Os níveis hepáti-
cos foram reduzidos, assim como TG, glicose 
e marcadores inflamatórios. Esses resultados 
sugerem que a realização de testes em longo 

prazo com voluntários humanos são neces-
sários para confirmar o efeito clínico sobre a 
perda de peso com RESVERATROL, con-
siderando que a estimativa de ingestão diária 
na dieta está entre 8 e 24mg/dia, dependendo 
do consumo de suas fontes vegetais (Tabela 
1).

Espécie mg/100g Espécie mg/100g
P. cuspidatus 32,00 Uvas Rosadas 0,78
Amendoim 0,17 Morangos 0,08

Tabela 1: Revasterol nos alimentos e vegetais

 Alimentos ricos em resveratrol: além de 
fontes conhecidas como as uvas rosadas, outras 
frutas - morangos - mostram ser fontes de RES-
VERATROL na dieta38. Uma espécie vegetal chi-
nesa, Polygonum cuspidatus, revelou-se a maior 
fonte conhecida de até o momento39.
 A presença de resveratrol no vinho tinto, 
entretanto, pode não ser tão significativa, devido à

grande variação detectada - de 0,30 a 
1,30mg/150ml. Além disso, a ingestão de álcool 
em excesso (acima de 30g/dia, segundo a Organi-
zação Mundial da Saúde - OMS), é nociva para a
saúde humana. Considerando o teor de álcool mé-
dio nos vinhos tintos maduros, entre 12 e 14%, 
uma taça com 150ml pode conter 15g de álcool, 
donde concluímos que o consumo de duas taças
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com essa capacidade seria o limite diário. 
Nos vinhos com menor teor de resveratrol 
(0,3mg/150ml) isto nos daria uma dose de 0,6mg 
de resveratrol, muito aquém dos valores conside-
rados benéficos em quaisquer de suas indicações: 
anti-aterogênico, anti-carcinogênico ou como es-
timulador das sirtuínas. Os vinhos de uvas não 
maduras (verdes), entretanto, têm se revelado 
como fonte melhor de resveratrol, devido a ser 
este o momento quando a uva contém os maio-
res teores do composto, cuja principal atividade 
para a fruta é seu poder antifúngico. Além disso, 
os vinhos verdes contém o menor teor alcoólico 
entre todos, variando de 8 a 10%.

 Outros Polifenóis Mimetizadores 
das Sirtuínas:
 · KAEMPFEROL: é um fitocompos-
to do grupo dos polifenóis de baixo peso mo-
lecular, presente em diversos vegetais. É um 
potente antioxidante e influencia hormônios e 
enzimas, incluindo sirt1 e tiroxina (T3). Kowal-
ski & cols40 mostraram que kaempferol evita 
a oxidação da LDL e inibe a infiltração celular 
de monócitos na íntima, bloqueando a MCP-1 
(monocyte chemotact protein 1). Esta proteína tem 
sido apontada como uma das principais causas 
da desorganização da íntima e do crescimento 
da placa ateromatosa.

 Kaempferol e quercetina parecem atuar 
sinergicamente reduzindo a proliferação de célu-
las cancerígenas - o efeito da associação de ambos 
é maior do que a ação de cada um individualmen-
te41.
 As pesquisas com Kaempferol mostram 
que este nutracêutico apresenta importantes ações 
pró-lipolíticas42, dentre elas:
  - Ativação das sirtuínas (estimula gene 
Sir2).
 - Aumento na síntese de T3 [estimula gene 

Dio2, responsável pela síntese da enzima deiodi-
nase-2 (D2)]. Esta estimulação parece ser via au-
mento da liberação de c-AMP e maior expressão 
da enzima PKA. 
 Da Silva & cols42 demonstram que a indu-
ção de D2 pelo kaempferol envolve, também, um
mecanismo pós-transcricional, uma vez que a ex-
pressão do m-RNA para D2 é bem menor do que 
o aumento provocado na atividade de D2 em si. 
Os autores supõem que kaempferol aumenta a 
meia vida da molécula de D2.

Alimento mg/100g Alimento mg/100g
Alcaparras 135 Cebolinha 10

Couve 26 Brócolis 6
Agrião 13 Nabo 5

Tabela 2: Kaempferol nos vegetais
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 Outro aspecto interessante sobre o ka-
empferol é a constatação de que o composto 
exibe ação antinflamatória, atuando na modula-
ção das enzimas cicloxigenases43. Isto significa 
dizer que ele contribui para diminuir subprodu-
tos peroxidados, especialmente hidroperóxidos 
(5HETEs), que provocam aumento na resis-
tência à insulina e obesidade11-12.
 Fisetina: é um flavonol encontrado em 
muitas frutas [morangos] e vegetais. Está sendo 
considerada44 uma potente substância ativado-
ra da SIRT1. Já estão disponíveis estudos so-
bre fisetina, boa parte descrevendo seus efeitos 
anti-cancerígenos45-49. Entretanto as pesquisas 
começam a mostrar os efeitos pró-sirtuínas da 
fisetina. Num desses estudos50 ficou evidencia-
do que fisetina reverte alterações enzimáticas 
encontradas no diabetes (hexoquinase, piruva-
to quinase, lactato desidrogenase, glucose-6-
-fosfatase, frutose-1,6-difosfatase, glucose-6-
-fosfato desidrogenase, glicogênio sintetase e 
glicogênio fosforilase). Numa outra pesquisa51, 
equipe de cientistas da Universidade de Marin-
gá, no estado do Paraná, Brasil, evidenciou que 
fisetina pode inibir a glicogenólise no fígado 
de ratos. Inibição máxima de glicogenólise e 
glicólise foram obtidas na concentração de 
200µM. A gluconeogênese a partir de lactato e 
piruvato foi inibida na concentração de 300µM. 
Esses resultados podem sugerir que fisetina 
exerce ação preservadora dos carboidratos 
como substrato bioenergético, redirecionando 
o sistema bioenergético para o catabolismo de 
lipídios na b-oxidação, mostrando uma ação 
similar a SIRTUIN1. Há um estudo que mos-
trou a redução dos níveis de aldeídos tóxicos 
(metilglioxal) no diabetes pela administração de 
fisetina51. 
 Buteína: fitocomposto ativador da 
SIRT144. Pesquisa sugere que buteína estimula 
a síntese da L-glutationa e da enzima heme-oxi-
genase, ambos potentes antioxidantes53. Pan-
dey &   cols mostraram a capacidade da buteína 
de inibir o fator pró-inflamatório NFkB54. Sua 
presença em vegetais comestíveis ainda não foi 
bem avaliada, mas está na composição da espé-
cie Caragana jubata.

 NUCLEOTÍDEOS DA VITAMINA 
B3 E NOVAS MOLÉCULAS SINTÉTICAS
 A função das enzimas da família das sir-
tuínas é plenamente dependente do NAD (nicoti-
namida adenina di-nucleotídeo), motivo pelo qual 
sua biodisponibilidade torna-se um fator regula-
tório da eficiência das sirtuínas. Mamíferos obtém 
NAD a partir da nicotinamida, que sofre primeira 
reação com a enzima NAMPT [nicotinamida ade-
nina mono nucleotídeo fósforo transferase] para 
se transformar em NMN [nicotinamida mono 
nucleotídeo]. A seguir o NMN é convertido em 
NAD por outra enzima - NMNAT [nicotinamida 
mono nucleotídeo adenina transferase].
 As formas precursoras do NAD podem 
aumentar a sua disponibilidade: nicotinamida, ni-
cotinamida ribosídeo (NR) e NMN. A primeira é 
facilmente encontrada como suplemento vitamí-
nico, já NR e NMN são usadas apenas em pes-
quisas científicas.
 A administração oral do NAD já foi obje-
to de várias pesquisas, especialmente no tratamen-
to da fadiga crônica55-58, onde foram encontrados 
resultados positivos. Exceto Alegre & cols58, em 
pesquisa com 77 pacientes, que mostrou apenas 
redução da ansiedade e diminuição da freqüên-
cia máxima cardíaca. Há suspeitas, porém, de que 
essa forma possa elevar a glicemia. 
 Segundo Imai31, a estimulação da biodis-
ponibilidade do NAD é um mecanismo para im-
plementação de atividade das sirtuínas, especifica-
mente falando, sirt-1. 
 Drogas sintéticas muito mais potentes que 
os ativadores naturais das sirtuínas estão sendo 
desenvolvidas, considerando a importância dessas 
desacetilases. 
 Milne & cols59 iniciaram testes com a mo-
lécula experimentalmente denominada SRT1720, 
registrando efeitos surpreendentes nos animais 
testados.
 A administração da nova droga a animais 
promoveu efeitos similares aos obtidos com a 
adoção da restrição calórica (CR). Além disso, 
quando administrado a ratos diabéticos, SRT1702
melhorou a resistência à insulina e ativou a lipólise 
nos animais, supondo-se que a principal via desse 
efeito é através do PGC-1α.
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