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Editorial
Mario Barreto Corrêa Lima1

Aprender a Aprender

Learn to Learn

 No último século, em particular, houve 
um incremento exponencial em toda sorte de 
conhecimentos. A ciência como que explodiu e 
com ela a medicina, em todos os seus campos, 
desenvolvendo técnicas, conduzindo a efeitos 
impensáveis. As informações disponíveis 
constituem manancial que nenhuma mente, 
por mais privilegiada, é capaz de armazenar. 
Desenvolveram-se numerosas especialidades e 
sub-especialidades e criou-se um grande problema 
de difícil solução. Como transferir todo este saber, 
ou pelo menos a parte necessária dele, para os 
jovens médicos em formação e como atualizar 
aqueles já no exercício da profissão?
 Eis a grande questão do ensino médico, 
com o qual se gastam  mais de US$ 80 bilhões por 
ano, no mundo inteiro, sem no entanto atingir os 
objetivos desejados. Praticamente nenhuma escola 
médica consegue transmitir nem mesmo o “state of  
the art” do conhecimento atualmente disponível. 
Mesmo que alguma o conseguisse, entretanto, tal 
é claramente insuficiente.  A solução reside em 
tornar todos permanentes aprendizes, capazes de 
exercitar um auto-aprendizado vida afora. Para tal 
a necessária, a imprescindível forma de fazê-lo é, 
sem dúvidas, a de aprender a aprender.
 É preciso haver uma clara consciência da 
necessidade de estar em dia com os conhecimentos, 
que a par da visão ética das obrigações para com 
os pacientes constitui  base para a motivação, 
que necessita ser muito forte, para ter êxito, 
face a todas dificuldades que não são poucas. 
Devemos lembrar que quase tudo na vida pode 
ser devidamente cultivado e a motivação não foge 
à regra. Cabe cultivá-la de maneira ininterrupta, 
enquanto o profissional exercer o seu mister.  
 Necessário se faz conhecermos nossas 
melhores formas de aprender: visual, cinestésica, 
auditiva? Cultivá-las, mas também fazê-lo de 
forma global, mista, pois as oportunidades 

variam e é preciso aproveitar de tudo um pouco. 
Elaborar esquemas, flash cards, post its, procurar 
filmes, vê-los e os há quase sobre tudo. Fazer 
gravações, ouví-las ao deitar, ao acordar, no 
carro, nas filas, nos deslocamentos. Criar um 
sistema permanente de buscas dos assuntos de 
nosso interesse. Para isso a internet é inigualável 
e com ela os mais jovens têm intimidade. Mas 
é de todo desejável desenvolver verdadeira 
expertise em matéria de informática. Os bons 
sites médicos devem ser procurados, anotados, 
catalogados e sempre utilizados, da mesma 
forma que as boas revistas médicas, tipo Lancet, 
Annals of  Internal Medicine, New England, Presse 
Médicale, Revista da Associação Médica Brasileira 
precisam ser regularmente examinadas, de forma 
crítica, em busca de informações recentes a 
serem comparadas com o que está estabelecido 
nos livros clássicos
 Aprender a concentrar-se, a focar a 
atenção, a semelhança do que o laser faz com a 
luz, é um must de grande utilidade na resolução 
dos problemas sérios, que o multi tasking em 
definitivo não permite. O mesmo pode ser dito 
do treinamento da memória e da habilidade e do 
hábito de pensar, tão descurado.
 Mais do que meramente aprender, ou 
apreender do ponto de vista intelectual, é preciso 
desenvolver competências, expertise, saber fazer. 
Criar grande capacidade de adaptação, não só 
aprender a aprender, mas também, a reaprender. 
Incorporar o uso do método científico. Pretende-
se com isso acompanhar o acelerado processo 
de mudança da sociedade. Tal é inteiramente 
válido em matéria individual, sobretudo quanto 
a empregabilidade. Todavia é uma ilusão supor 
que o atual estágio, daquilo que se convencionou 
chamar de sociedade do conhecimento, seja 
de per si um passe para uma sociedade ideal, 
equânime, justa, fraterna. A intolerância e 
o preconceito, a par do individualismo e do 
consumismo descontrolados que caracterizam os 
nossos tempos, não têm a menor possibilidade de 
serem superados pelo mero apelo às consciências 
individuais. Liberalismo e socialismo clássicos 
falharam inteiramente. Estamos a necessitar, 
urgentemente, de uma nova utopia.

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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Manifestação Cutânea de Lúpus Eritematoso 
Sistêmico

Juliana Cristina de Almeida Garcia1,2, Ana Luiza Pereira Miranda da 
Silva1,3, Danilo Flores Abreu da Silva1,4

RESUMO
Relatamos caso clinico de paciente feminina de 26 anos, previamente hígida, 
sem historia familiar para doença autoimune, que iniciou quadro de lesões 
cutâneas dolorosas em ambas as mãos e alopecia em setembro de 2009, sendo 
então tratada para  dermatite de contato. As lesões não melhoraram, foram 
disseminando-se pelo corpo, acometendo tronco, braços, orelha e couro 
cabeludo, evoluindo de eritematosa descamativa para pápulas hipercrômicas 
atróficas, associada a artrite de grandes e pequenas articulações. Baseado no 
quadro clínico e achados laboratoriais foi levantada a hipótese de LES, sendo 
confirmado através de biópsia das lesões cutâneas e pesquisa de autoimunidade 
com anticorpos específicos.
Através de revisão bibliográfica, confirmamos a alta prevalência de acometimento 
cutâneo no LES, das formas mais variadas e por isso, a biopsia, é a principal forma 
de definirmos o diagnóstico dermatológico, que poderá levar ao diagnóstico 
sindrômico final.
Palavras-chave: Lúpus eritematoso sistêmico, Lesões cutâneas, Diagnóstico.

Cutaneous Manifestation of  Systemic Lupus Erythematosus

ABSTRACT
A case report of  26 years old female patient, previously healthy, with no family 
history of  autoimmune disease, presented with painful skin lesions on both hands 
and alopecia in September 2009 when she was treated as contact dermatitis. The 
lesions did not improve, were spreading through the body, progressing from 
scaly erythematous atrophic lesions to hyperchromic papules, associated with 
arthritis of  large and small joints. Based on the clinical and laboratory findings 
the hypothesis of  SLE was raised and confirmed by biopsy of  the lesions and 
antibodies. Through literature review, confirm the high prevalence of  cutaneous 
involvement in SLE, the most varied forms and therefore, biopsy is often the 
main form of  defining dermatological diagnosis.
Key words: Lúpus erythematosus, Cutaneous lesions, Diagnosis.
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formada pela Universidade Gama Filho. 3Médica formada pela Universidade Federal 
Fluminense. 4Médico formado pela Universidade Estacio de Sá.
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 INTRODUÇÃO
 Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma 
doença inflamatória crônica por auto-imunidade 
contra o tecido conjuntivo de causa desconhe-
cida que pode afetar a pele, as articulações, rins, 
pulmões, sistema nervoso, serosas e/ou outros 
órgãos do corpo. Anormalidades imunológicas, 
especialmente a produção de anticorpos antinu-
cleares, são outra característica proeminente da 
doença.
 O curso clínico do LES é variável e pode 
ser caracterizado por períodos de remissões e re-
cidivas crônicas ou agudas. Mulheres são afetadas 
com mais freqüência do que os homens. A raça 
negra também é mais predominante que a branca.
 Pacientes com LES estão sujeitos a inú-
meros sintomas, queixas e envolvimento inflama-
tório que pode afetar praticamente todos os ór-
gãos1,2. O padrão mais comum é uma miscelânea 
de queixas constitucionais, com acometimento de 
pele, músculo-esquelético e sistema hematológico 
em geral mais leve. No entanto, alguns pacientes 
têm predominantemente manifestações hemato-
lógicas, renais, ou do sistema nervoso central. O 
padrão que domina durante os primeiros anos da 
doença tende a prevalecer posteriormente3,4  e de-
finir sua gravidade.
 A pele e/ou membranas mucosas estão de 
alguma forma envolvidas  em mais de 80 por cen-
to dos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico 
(LES)5-10. Existe uma enorme diversidade no tipo 
de envolvimento, que vão desde o clássico rash 
malar em asa borboleta até lesões fixas que podem 
ser associadas com cicatrizes e atrofia (também 
conhecido como lúpus eritematoso discóide). 
Além disso, bolhas cutâneas, úlceras orais e naso-
faríngeas, cicatrizante e não-cicatrizante, alopecia 
e alterações na pele resultante de vasculite podem 
ocorrer. Fotossensibilidade é um comprometi-
mento comum, com  lesões que se caracterizam 
por exantema cutâneo como reação não usual à 
exposição à luz solar, de acordo com a história do 
paciente ou observado pelo médico. Em algumas 
formas crônicas, a erupção pode ser desfigurante 
e requer terapia agressiva para minimizar cicatri-
zes e despigmentação.
 Descrevemos um caso para exemplificar 
que as manifestações clínicas podem ser confun-
didas com doenças comuns e o retardo do diag-
nóstico e do tratamento pode comprometer o 
prognóstico.

 O tratamento do LES é baseado em me-
didas preventivas, a reversão da inflamação, a pre-
venção de comprometimento de órgãos alvos e 
alívio dos sintomas,  principalmente com corti-
costeróides, imunossupressores e proteção solar. 

 OBJETIVO E MÉTODO
 Descrever um caso de lúpus eritematoso 
sistêmico em uma paciente que inicialmente re-
cebeu diagnóstico de dermatite de contato das le-
sões cutâneas. Com revisão bibliográfica nas bases 
de dados indexadas, com artigos selecionados do 
período de  1971-2005, usando palavras chaves lú-
pus eritematoso sistêmico, lesões cutâneas e diag-
nostico.

 RELATO DE CASO
 M. L. S. V. C, feminina, 26 anos, negra, 
natural do Rio de Janeiro, casada, doméstica, pre-
viamente hígida iniciou, em setembro de 2009, 
quadro de alopecia associado a lesões descamati-
vas, hipercrômicas  em palmas, sendo inicialmen-
te tratada como dermatite de contato. As lesões 
eritemo-descamativas posteriormente evoluíram 
para lesões atróficas, e em janeiro de 2010 apre-
sentou adicionalmente artrite simétrica de inter-
falangianas proximais, joelhos, tornozelos e om-
bros, além de fotossensibilidade e  intensa mialgia 
que a incapacitavam de realizar sua rotina normal. 
Foi internada no HUGG em março de 2010 para 
investigação e tratamento do quadro articular, le-
sões cutâneas, alopecia, emagrecimento, anemia, 
leucopenia e FAN fortemente positivo (resultados 
laboratoriais de fevereiro de 2010). Perda de apro-
ximadamente 20kg desde novembro 2009.
HPP: sem comorbidades prévias.
 H. Familiar: Mãe hipertensão e diabética, 
9 filhos hígidos, 7 irmãos saudáveis. Sem relato de 
doença auto imune familiar.
H.fisiológica: nascida de parto normal domici-
liar, menarca aos 12 anos, sexarca aos 15 anos, 
G3P3A0 
 H.social: nega tabagismo, etilismo, mora-
dia de alvenaria, com saneamento básico, tem um 
cachorro.
 Ao exame físico apresentava-se lúcida e 
orientada no tempo e espaço, emagrecida,  hipo-
corada (2+/4+), desidratada. Articulações de joe-
lho, tornozelo, ombros, cotovelos e interfalangia-
nas proximais com intensos sinais flogísticos, com 
importante restrição aos movimentos. Lesões hi-
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percromicas crostosas em  região retroauricular, 
ao redor do couro cabeludo, infra-mamária, em 
antebraços próximo  ao  cotovelo e lesões hiper-
crômicas descamativas em palmas e dedos das 
mãos. Auscultas pulmonar e cardíaca normais, ab-
domen sem alteracoes ao exame.

 EXAMES COMPLEMENTARES
FAN: 1/1280 nuclear pontilhado grosso (5/2/10) 
Anticardiolipina Igm e IgG negativos.
C3: 44mg/ dL ( N: 90-200mg/dL)
C4: 13 mg/dL  (N: 15-45 mg/dL)
Anti-DNA: 1/160 (N ate 1/10)
Anti-SM: >120 (nao reativo <5)
Anti-Rnp: >240 ( nao reativo <5)
Complemento sérico total: 27,67 (N: >60)
Fator Reumatoide: não reativo
VDRL: nao reativo
Teste coombs direto: negativo
Pesquisa anticorpos irregulares: negativo
Hemograma (05/03): hg 9,1; Hem 3,55; hct 28,2 
Leucocitos: 3900  Plaquetas: 306000 
Bioquimica VHS:128, sem alterações eletrolíticas, 
função renal, hepatograma
Cinetica do Ferro: Ferro 23 mcg/dL; Capac total 
de combinacao do ferro 237mcg/dL; indice de 
saturacao da transferrina 9,7%; Haptoglobina 234 
mg/dL; transferrina 189 mg/dL; ferritina 199ng/
mL
Raio-X maos, pés e joelhos: sem acometimento 
osseo
Eletrocardiograma e Tomografia computadoriza-
da de tórax: sem alterações
Urinocultura, hemocultura, EPF: sem crescimen-
to de microorganismos
Urina 24hrs: Proteinúria: 401mg/24hrs Clearean-
ce cr: 56ml/min
Ecocardiograma Fe: 72%, Pr AP 29mmHg, sem 
outras alterações
Fundoscopia: exsudatos algodonosos em pólo 
posterior de ambos os olhos, achado compatível 
com vasculite lúpica, não contra-indecoro o inicio 
do tratamento com antimalárico
Biopsia lesões cutâneas: Lúpus discóide.

 EVOLUÇÃO CLÍNICA
 Paciente durante a internação apresentou 
melhora importante do quadro com uso de ceto-
profeno 300mg/dia. Foi iniciado tratamento com 
hidroxicloroquina 400mg/dia, prednisona 10mg/
dia, protetor solar, sendo encaminhada ao servi-

ço de reumatologia para seguir acompanhamento. 
Após 3 meses com, paciente não apresentava mais 
lesões cutâneas, artrite ou alopecia.

 DISCUSSÃO
 Recebemos a paciente em nosso serviço 
para investigação do quadro de poliartrite, lesões 
cutâneas, áreas de alopecia, relato de fotossenssi-
bilidade e fan fortemente positivo, com diagnós-
tico anterior de dermatite de contato, que após 
investigação diagnóstica definimos lúpus erite-
matoso sistêmico associado a lúpus discóide. De 
acordo com a revisão bibliográfica feita, o acome-
timento cutâneo, assim como articular apresenta-
do, são relativamente comuns em casos de lúpus 
eritematoso sistêmico, o quadro pode iniciar-se 
gradativamente o que dificulta o diagnóstico defi-
nitivo em uma primeira avaliação, por isso a ênfa-
se na atenção ao acompanhamento e diagnóstico 
diferencial. 
 Em relação ao lúpus discóide, é definido 
como um tipo de lesão crônica que, apesar de ser 
considerada classicamente uma manifestação es-
pecífica do LES, tanto pode aparecer de forma 
isolada, quanto em conjunto com outras manifes-
tações do LES11. Em geral, essas lesões são ca-
racterizadas por discretas placas eritematosas, li-
geiramente infiltradas e cobertas por uma camada 
bem limitada aderente que se estende em folículos 
pilosos dilatados (tamponamento folicular). As le-
sões de LED são mais comuns na face, pescoço 
e couro cabeludo, mas também ocorrem nas ore-
lhas, e raramente em tronco. Elas tendem a expan-
dir lentamente com inflamação periférica ativa,e, 
quando cura, pode  deixar cicatrizes deprimidas 
centrais, atrofia, telangiectasias, hiperpigmentação 
ou hipopigmentação, áreas de alopécia irreversí-
veis, sendo sua presença um dos critérios diagnós-
ticos para o lúpus eritematoso sistemico12.
 Algumas lesões do LE podem tornar-se 
hiperqueratósicas e serem confundidas com li-
quen  plano hipertrófico, eczema, queratose actí-
nica, queratoacantoma, câncer de células escamo-
sas e prurigo nodular. Outro tipo de lesão inicial 
pode ser a escamosa fazendo diagnóstico dife-
rencial com psoriase ou lupus cutaneo subagudo. 
Outros diagnósticos diferenciais seriam: infecçao 
tínea, granuloma facial, sarcoidose, tuberculo-
se cutanea, disturbios linfoproliferativos da pele. 
Sendo a biopsia cutanea essencial para distinção e 
definição de melhor opção terapêutica. 
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 Algumas lesões do LE podem tornar-se 
hiperqueratósicas e serem confundidas com li-
quen  plano hipertrófico, eczema, queratose actí-
nica, queratoacantoma, câncer de células escamo-
sas e prurigo nodular. Outro tipo de lesão inicial 
pode ser a escamosa fazendo diagnóstico dife-
rencial com psoriase ou lupus cutaneo subagudo. 
Outros diagnósticos diferenciais seriam: infecçao 
tínea, granuloma facial, sarcoidose, tuberculo-
se cutanea, disturbios linfoproliferativos da pele. 
Sendo a biopsia cutanea essencial para distinção e 
definição de melhor opção terapêutica.
 Como foi o caso relatado, onde tivemos 
de setembro de 2009 até janeiro de 2010 o diag-
nóstico de dermatite, que só foi pensado no diag-
nóstico inicial após surgimento de quadro clínico 
de artrite e não pela má resposta ao tratamento da 
dermatite. Após introdução da terapia adequada, 

observamos a ótima resposta.

 CONCLUSÃO
 De acordo com os objetivos, relatamos 
o caso de uma paciente feminina, jovem, negra, 
sem comorbidades prévias, que evoluiu com qua-
dro de poliartrite importante, associado à alope-
cia, fotossenssibilidade, mantendo as lesões cutâ-
neas, presentes desde o inicio do quadro, porém 
que foram previamente tratadas como dermatite 
de contato, sem  investigação anatomopatológica. 
Durante a investigação constatamos FAN forte-
mente positivo, anti SM e anti DNA positivos que 
em conjunto com o quadro clínico e as alterações 
hematológicas, nos direcionaram ao diagnóstico 
de LES, sendo através da biopsia cutânea eviden-
ciado lúpus discóide, com resposta favorável ao 
tratamento imunossupressor.

 REFERÊNCIAS
1. Von Feldt JM. Systemic lupus erythematosus. Recog-

nizing its various presentations. Postgrad Med 1995; 
97:79, 83, 86 passim.

2. Cervera R, Khamashta MA, Font J, et al. Morbidity 
and mortality in systemic lupus erythematosus du-
ring a 10-year period: a comparison of  early and late 
manifestations in a cohort of  1,000 patients. Medici-
ne (Baltimore) 2003; 82:299.

3. Estes D, Christian CL. The natural history of  sys-
temic lupus erythematosus by prospective analysis. 
Medicine (Baltimore) 1971; 50:85.

4. Fessler BJ, Boumpas DT. Severe major organ invol-
vement in systemic lupus erythematosus. Diagnosis 
and management. Rheum Dis Clin North Am 1995; 
21:81.

5. Patel P, Werth V. Cutaneous lupus erythematosus: a 
review. Dermatol Clin 2002; 20:373.

6. Walling HW, Sontheimer RD. Cutaneous lupus 

erythematosus: issues in diagnosis and treatment. 
Am J Clin Dermatol 2009; 10:365.

7. Pistiner M, Wallace DJ, Nessim S, et al. Lupus 
erythematosus in the 1980s: a survey of  570 patients. 
Semin Arthritis Rheum 1991; 21:55.

8. Petri M. Dermatologic lupus: Hopkins Lupus Co-
hort. Semin Cutan Med Surg 1998; 17:219.

9. Callen JP. Cutaneous lupus erythematosus: a perso-
nal approach to management. Australas J Dermatol 
2006; 47:13.

10. Lin JH, Dutz JP, Sontheimer RD, Werth VP. Patho-
physiology of  cutaneous lupus erythematosus. Clin 
Rev Allergy Immunol 2007; 33:85.

11.  Pistiner M, Wallace DJ, Nessim S, et al. Lupus 
erythematosus in the 1980s: a survey of  570 patients. 
Semin Arthritis Rheum 1991; 21:55.

12. Rowell NR. Laboratory abnormalities in the diagno-
sis and management of  lupus erythematosus. Br J 
Dermatol 1971; 84:210.



Cad Bras Med XXV (1): 1-XXX, 2012

11

Síndrome das Pernas Inquietas: Diagnóstico 
e Tratamento

Camilla Silva Miranda1, Flávia Gregório de Mello1, Max Kopti Fakoury2, 
Mario Barreto Corrêa Lima3

RESUMO
Introdução: A síndrome das pernas inquietas (SPI) é o mais comum 
distúrbio sensorial e motor com a etiologia desconhecida, que acomete 
aproximadamente 10% da população. A prevalência aumenta com a idade e 
parece ser mais comum em mulheres do que homens. Referem-se aos sintomas 
de movimentos espontâneos, em membros, associados à parestesia. Objetivo: 
Facilitar a compreensão diagnóstica da doença e sua abordagem terapêutica. 
Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica baseada em artigos 
indexados no PUBMED,  LILACS e SCIELO utilizando como palavras chaves: 
síndrome das pernas inquietas, sensação de desconforto, distúrbio do sono, 
distúrbio de movimento, diagnostico, tratamento. Discussão: O diagnostico 
da síndrome das pernas inquietas é dificultado por ser um diagnóstico de 
exclusão. Pode ser classificada como distúrbio primário ou secundário a 
alguma condição clínica presente. Diante da importância deste transtorno e da 
facilidade diagnostica, à avaliação sistemática dos individuos com queixas pode 
contribuir para melhorar a detecção de distúrbios e corroborar para melhora 
da qualidade de vida da mesma população. Conclusão: A análise sistemática 
da literatura confirma a noção amplamente estabelecida que o diagnóstico de 
SPI é feito com bases exclusivamente clínicas, não havendo necessidade de 
propedêutica laboratorial, exceto a polissonografia. Os aspectos relativos ao 
tratamento ainda são controversos. Não existe ainda nenhum medicamento 
específico para o tratamento da SPI. Nenhum medicamento ainda mereceu um 
enfoque multicêntrico. Não há estudos comparando diversos medicamentos 
na mesma população e que relacionem o tratamento com a qualidade de vida, 
porém o tratamento não farmacológico e o uso de agentes dopaminérgicos e 
antidepressivos apresentam bons resultados na maioria dos casos.
Palavras-chave: Síndrome das pernas inquietas, Sensação de desconforto, 
Distúrbio do sono, Distúrbio de movimento, Diagnóstico, Tratamento.

Restless Legs Syndrome: Diagnosis and Treatment

ABSTRACT
Introduction: The restless legs syndrome (RLS) is a common sensorimotor 
disorder of  unknown cause affecting approximately 10% of  the population.  
The prevalence of  RLS increases with age and appears to be higher among 
women than among men. Refers to symptoms of  spontaneous, continuous 
leg movements associated with unpleasant paresthesias. Purpose: To estimate 
diagnosis and understanding the treatment and severity of  this disease. 
Methodology: it was performed a literature review based on articles indexed 
in PUBMED, UPTODATE, NEW ENGLAND,LILACS and SCIELO using as 
keywords: restless legs syndrome, uncomfortable sensations, sleep disturbance, 
movement disturbance, diagnosis, treatment. Results: The diagnosis of  restless 
legs syndrome is difficulty is classified by a primary idiopathic disorder, but it 
also can be associated with a variety of  underlying medical disorders. Biological, 
psychological and the response treatment are implicated in the diagnostic of  this 
disorder. There are also some difficulties in the diagnostic and treatment of  this 
disorder. In front of  the relevance of  the diagnosis and difficulties in reaching 
the screening patients with symptoms in primary care is critical. It is important 

Correspondência
Max Kopti Fakoury
Rua Mariz e Barros, 775 - Tijuca
20270-004 - Rio de Janeiro/RJ
Brasil
E-mail: mkfakoury@ig.com.br



Cad Bras Med XXV (1): 1-XXX, 2012

12

that professionals recognize characteristics and become ready to investigate this 
neurologic disorder. Conclusion: A systematic review of  the literature confirms 
the widely-held notion that the diagnosis of  RLS is made with clinical basis only, 
with no need for laboratory workup, except polysomnography. The aspects of  
the treatment are stillcontroversial. There is currently no specific medication for 
the treatment of  RLS. No drug has received a multicenter approach. There are 
no studies comparing different drugs in the same population and the treatment 
that relate to quality of  life, but non-pharmacological treatment and the use of  
dopaminergic agents and antidepressants have good results in most cases.  
Key words: Restless legs syndrome, Uncomfortable sensations, Sleep 
disturbance, Movement disturbance, Diagnosis, Treatment.
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 INTRODUÇÃO
 Há descrições de Síndrome de Pernas In-
quietas (SPI) desde o século XVII (1672) por Sir 
Thomas Willis, onde era enfatizado o excessivo 
movimento anormal e a associação durante o pe-
ríodo de sono. As referencias de SPI após Willis 
demonstra comparação do distúrbio como uma 
patologia psiquiátrica e fisiológica (e.g., relação 
com ansiedade ou mais especificamente com pro-
blemas de ordem social e financeiras)7.
 Até metade do século XX (1945), quando 
Karl Axel Ekbom, neurologista e cirurgião suíço, 
descreve a apresentação de uma série de casos 
com este distúrbio. Em suas descrições denomi-
navam a síndrome como atualmente é chamada e 
estabelece associação como de  etiologia neuroló-
gica. Ekbom ainda enfatiza aspectos sensitivos da 
síndrome (parestesias em pernas). Atualmente, a 
prevalência varia com a literatura, podendo variar 
de 5 a15%, de 18 a 64 anos, na população branca 
adulta7.

 Por ser uma doenca insidiosa, possui 
sintomas que podem não ser prontamente 
reconhecidos, principalmente, em indivíduos 
portadores de múltiplas comorbidades e, por-
tanto, de multiplos sintomas. Contribui para 
isto o fato de que a alteração da qualidade 
de vida pode ser tão evidente, com sintomas 
mais vagos, tais como: distúrbios do sono, ce-
faléias, humor depressivo, insônia, falta de li-
bido, hipertensão e problemas de origem car-
díaca7.
 A SPI pode ser dividida em idiopática 
(ou primária) ou forma secundária, podendo-
-se incluir doenças de carater hematológicos, 
reumatológicos ou metabólicos9.
 Algumas substâncias parecem ter rela-
ção com o aumento ou redução de sintomas, o 
mais comum descrito é associação da síndro-
me com drogas neurolépticas, antidepressivas 
e a metoclopramida, conotando à associação 
a origem extrapiramidal da síndrome8.

Neurológicos Comorbidades ou 
condições médicas

Drogas

Transtorno de déficit de atenção Amiloidose Neurolépticos
Esclerose Lateral Amiotrófica Neoplasias Agentes bloqueadores de 

H2
Lesões cerebrovasculares Deficiencias de ferro, 

Vitamina B12, folato 
ou magnésio

Cafeína 

Doença de Charchot Marie 
Tooth tipo 2

Diabetes Lítio

Tumor do foramen Magno Fibromialgia Metoclopramida
Doença de Gilles de la Tourette Gastrectomia Mianserine
Esclerose Múltipla Hepatite C Antidepressivos tricíclicos 

e tetracíclicos
Mielites, siringomielia Hipotireoidismo
Doença de Parkinson Gravidez
Neuropatias periféricas Artrite Reumatóide
Radiculopatias Síndrome de Sjogren
Ataxia espinocerebelar tipo 3 
SCA3

Telangectasia

Uremia
Veias varicosas

Tabela 1. Exemplos de distúrbios e condições que são relatos como associados a SPI3

 A causa do disturbio primario (ou idiopa-
tico) é desconhecida. Porém, foi observado a his-
toria familiar consistente na presença de mais de 
40 % dos indivíduos. A observação é uma combi-

nação com relatos de diversos estudos, sugerindo 
uma base genética para essa doença. O compo-
nente genético é sustentado pelas seguintes obser-
vações10:
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 Em um estudo com gêmeos, 10 dos 12 
monozigoticos ambos demonstraram SPI, ape-
sar de existir consideravel variação na idade do 
início e na gravidade dos sintomas10.
 Estudos genéticos foram identificados 
potenciais locus suscetíveis a SPI em cromosso-
mas: 2q, 9p, 12q, 14q, and 20p9.
 No estudo da ampliação do genoma 
(GWAS), 401 indivíduos com SPI e 1644 con-
trole, todos descendente de europeus, foram 
identificados três locis geneticos: MEIS1 no 
cromossomo 2p, BTBD9 no cromossomo 6p, e 
um terceiro locus entre MAP2K5 e LBXCOR1 
no cromossomo 15q. O quarto locus, PTPRD 
no cromossomo 9p23-24, foi identificado no 
GWAS, e a associação da SPI com PTPRD va-
riante rs1975197 confirmou a relação familiar 
em estudo genético de uma população11.
 Há alta incidencia da SPI na ataxia es-
pinocerebelar tipo 3 (Doença de Machado-Jo-
seph), mas sem associação com a incidência da 
neuropatia periférica13.

 METODOLOGIA
 Foi realizada uma revisao bibliografica 
baseada em artigos indexados nas bases de da-
dos no PUBMED, LILACS e SCIELO, utilizan-
do como palavras chaves: síndrome das pernas 
inquietas, sensação de desconforto, distúrbio 
do sono, distúrbio de movimento, diagnostico, 
tratamento, restless legs syndrome, uncomfor-
table sensations , sleep disturbance, movement 
disturbance, diagnosis, treatment.
 Para a seleção de guidelines e artigos fo-
ram escolhidos sobre neurologia, distúrbios do 
sono, distúrbios do movimento, além de manu-
ais praticos e outros livros. Foram encontrados 
152 artigos e desses 25 foram selecionados de 
acordo com os critérios utilizados.
 Os critérios de inclusão para os estudos 
encontrados foram: materiais que abordassem 
a síndrome de pernas inquietas com foco em 
seus possiveis critérios diagnósticos e fatores 
predisponentes e tivessem enfase no seu trata-
mento. Além disso, foram tambem consultadas 
referencias adicionais encontradas nas listas de 
referencias dos artigos selecionados. Os artigos 
que abordavam a doença como uma manifesta-
ção clínica transitória foram excluídos.

 DISCUSSÃO
 Epidemiologia - SPI com sintomas leves 
ocorrem em 5 a 15 % da população; valores de 
sua prevalência variam muito, dependendo da 
população estudada e gravidade dos sintomas 
necessários para a inscrição5-8.
 Em um estudo populacional de SPI, que 
usou critérios diagnósticos padrão, 15.391 indi-
víduos (≥ 18 anos de idade) dos Estados Uni-
dos e cinco países europeus (França, Alemanha, 
Itália, Espanha e Reino Unido), foram realiza-
dos questionários preenchidos e as seguintes 
observações foram feitas9:
 • Sintomas qualquer de SPI foram relata-
dos por 7,2%.
 • Sintomas que ocorriam pelo menos 
duas vezes por semana, sendo identificados 
como moderado ou gravemente perturbador, 
2,7%.
 • A prevalência de SPI foi, aproximada-
mente, duas vezes maior para as mulheres em 
comparação com os homens.
 • A prevalência da SPI aumenta com a 
idade, até a idade de 79, e depois diminuem os 
sintomas6.
 Manifestações clínicas - Caracteriza-
-se por movimentos dos membros, durante o 
sono; sendo estes movimentos súbitos de per-
nas (“jerking”) repetitivos, e estereotipados que 
geralmente envolvem a extensão do podáctilo 
com flexão parcial do tornozelo, joelho, quadril. 
Geralmente, os movimentos são inconscien-
tes12.
 SPI tem um ritmo circadiano (é pior à 
noite, quando o indivíduo está sentado ou na 
cama) e é comumente acompanhada por pares-
tesias e mioclonias durante o estado de vigília13.
 O tratamento não é necessário se não 
houver queixas de sono11.

 DIAGNÓSTICO
 O diagnóstico de SPI é exclusivamente 
clínico, obedecendo aos critérios diagnósticos 
mínimos de acordo com o Grupo de Estudos 
Internacionais da Síndrome das Pernas Inquie-
tas (International Restless Legs Syndrome Study 
Group - IRLSSG) e da Classificação Internacio-
nal dos Transtornos do Sono15.
 Os critérios diagnósticos12:
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 • Uma necessidade de movimentar as 
pernas, geralmente acompanhada ou causada por 
sensações desconfortáveis e desagradáveis nas 
pernas. Às vezes, a necessidade de movimentar 
está presente, sem as sensações desconfortáveis, 
e por vezes os braços ou outras partes do corpo 
estão envolvidos, além das pernas.
 • A necessidade de se movimentar ou sen-
sações desagradáveis ou piora durante períodos 
de descanso ou inatividade, tais como deitado ou 
sentado.
 • A necessidade de se movimentar ou sen-
sações desagradáveis são parcial ou totalmente 
aliviadas pelo movimento, como a caminhada ou 
alongamento, pelo menos, desde que a atividade 
continua.
 • A necessidade de movimentar ou sen-
sações desagradáveis são piores à noite ou mais 
noite do que durante o dia ou só ocorrem à noite. 
Quando os sintomas forem graves, a piora duran-
te a noite pode não ser notada, mas deve ter sido 
previamente presente.
 Polissonografia em um laboratório do 
sono não é necessário para o diagnóstico, mas 
pode ser útil, especialmente quando SPI é resis-
tente ao tratamento14.
 O diagnóstico diferencial começa com a 
definição de SPI primária ou secundária4.
 O diagnóstico de SPI secundário pode es-
tar relacionado a uma série de distúrbios, incluin-
do a deficiência de ferro, uremia, diabetes melli-
tus, doença reumática e insuficiência venosa, entre 
outros4.
 A deficiência de ferro - A deficiência de 
ferro tem sido considerada uma possível causa de 
SPI desde as publicações originais sobre esta de-
sordem. Trabalhos sugerem a medição dos níveis 
de ferritina sérica em indivíduos com SPI e uma 
prova terapêutica com ferro oral quando os níveis 
de ferritina são baixos16. 
 Terapia com ferro oral também pode ser 
considerado quando os níveis de ferritina estão 
dentro da faixa normal, como alguns indivíduos 
sem deficiência de ferro pode ainda responder16.
 Estágio final da doença renal  - SPI é co-
mum entre indivíduos em diálise, com uma inci-
dência de 6 a 60 por cento18-22.
 Anemia pode estar associada a identifica-
ção de SPI, uma vez que baixas doses de terapia 
de reposição de eritropoietina pode-se verificar 
um número reduzido, significante, de SPI. Além 

disso, a terapia de ferro oral entre indivíduos em 
diálise, mesmo nos que não possuam a absoluta 
deficiência de ferro no organismo, foi considerada 
benéfica em outro estudo17.
 Um estudo evidenciou que uma concen-
tração de hormônio da paratireóide sérico baixo, 
foi associada com a presença de SPI em 136 indi-
víduos em diálise. Os mesmos não possuíam re-
dução de hemoglobina sérica18.
 Diabetes mellitus - SPI pode ser uma ca-
racterística proeminente da neuropatia diabética, 
e diabetes tipo 2 pode ser um fator de risco in-
dependente para desenvolvimento de SPI. Esse e 
outros sintomas de neuropatia sensorial, muitas 
vezes melhoraram na bem sucedida sequência de 
transplante de pâncreas e rim22-23.
 Esclerose múltipla - Evidências crescen-
tes sugerem que SPI é associado com esclerose 
múltipla, apesar de alguns dados conflitantes. 
No maior estudo, um prospectivo, multicêntrico, 
onde foi feito um levantamento epidemiológico 
de 861 indivíduos com EM e 649 indivíduos-con-
trole, a prevalência de SPI foi significativamente 
maior em indivíduos com esclerose múltipla do 
que nos controles (19 versus 4 %, o risco relativo 
5.4, 95%)25.
 Doença de Parkinson - Ambos, SPI e do-
ença de Parkinson parecem envolver distúrbios 
no sistema neurotransmissor dopaminérgico, 
sugerindo um mecanismo comum. No entanto, 
poucos estudos examinaram a relação entre es-
ses dois transtornos, e o progresso é dificultado 
pela falta de compreensão sobre a fisiopatologia 
da SPI. Em contraste algumas evidências sugerem 
que a doença de Parkinson tem semelhança com a 
patogênese da SPI, exceto pelo não envolvimento 
com a degeneração neuronal da via nigroestriatal 
pela última17.
 Gravidez - A gravidez parece ser um fa-
tor de risco para a ocorrência ou agravamento de 
SPI8.
 Doença reumática - A relação entre a SPI 
e a doença reumática não é clara. Um relatório 
de uma clínica de neurologia não encontrou ne-
nhuma evidência de doença reumatológica clínica 
entre os 68 indivíduos com síndrome das pernas 
inquietas, e apenas quatro indivíduos apresenta-
ram sorologia positiva para doenças reumáticas8.
 Insuficiência venosa - Indivíduos porta-
dores de veias varicozas têm tido associação com 
SPI e tratamento de varizes e insuficiência venosa 
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crônica pode ser útil em alguns indivíduos7.
 Outros transtornos - Alguns relatos de 
SPI incluem associação com outras neuropatias 
periféricas, a esclerose lateral amiotrófica, defici-
ências vitamínicas, radiculopatia lombossacral, es-
tenose espinal, a ingestão em excesso de cafeína, a 
administração de mianserina, hipoglicemia, hipo-
tireoidismo e obesidade3.
 Em resumo, os critérios para o diagnósti-
co de SPI primária incluem o seguinte14:
 • A história familiar de SPI.
 • Uma resposta positiva aos medicamen-
tos dopaminérgicos.
 • Número de movimentos periódicos dos 
membros durante a vigília ou o sono, avaliadas 
com polissonografia ou dispositivos atividade 
perna.
 Entre os critérios de diagnóstico que indi-
cam a polissonografia14:
 • Evidência clínica de sono perturbado ou 
fadiga durante o dia.
 • Polissonografia demonstrando movi-
mentos repetitivos que são 0,5 a 5 segundos de 
duração, geralmente separados por um intervalo 
de 20 a 40 segundos (entre 5 a 90 segundos).
 • Mais de 15 movimentos periódicos dos 
membros por hora de tempo de sono, na maioria 
dos adultos e mais de cinco por hora de sono em 
crianças.
 • Os movimentos periódicos dos mem-
bros não são melhores explicados por outro trans-
torno.

 TRATAMENTO
 O tratamento deve ser instituído a fim de 
proporcionar uma melhora na qualidade de vida 
quando os sintomas são graves durante o dia ou 
interferem no sono. É baseada em terapias não 
farmacológicas e farmacológicas1,2.
 A terapia não farmacológica inclue as 
atividades físicas regulares, exercícios de alonga-
mento com ênfase para os músculos de membros 
inferiores, atividades mentais de alerta para iden-
tificação e controle de sintomas, evitar fatores 
agravantes, reposição de ferro e hemodiálise diária 
curta para pacientes em insuficiência renal seriam 
algumas medidas1,2.
 Farmacoterapia para a síndrome das per-
nas inquietas idiopática com benzodiazepínicos, 
drogas dopaminérgicas, ou, em casos resistentes, 
os opióides têm sido bem sucedidas em muitos 

indivíduos. Medicamentos dopaminérgicos como 
levodopa e agonistas da dopamina parecem ser 
mais eficazes do que as benzodiazepinicos em in-
divíduos com síndrome das pernas inquietas, em-
bora não existam estudos de comparação direta1,2.
 SPI Intermitente - É definida como a não 
necessidade do uso diário de medicação regular;  
 Opções de tratamento incluem:
 • Terapia não farmacológica. 
 • Levodopa. 
 • Agonistas da dopamina. 
 • Opióides de baixa potência.
 • Benzodiazepínicos.
 
 SPI diária - Exige tratamento diário. Op-
ções de tratamento incluem:
 • Terapia não farmacológica.
 • Agonistas da dopamina. 
 • Gabapentina.  
 • Opióides de baixa potência.

 SPI refratária - É definida como tratados 
com um agonista da dopamina, porém sem res-
posta adequada. A resposta é considerada pobre 
se não houver uma resposta inicial apesar de doses 
adequadas de medicação ou se a resposta torna-se 
ineficaz com o tempo, apesar doses crescentes, ou 
indivíduos com efeitos adversos intoleráveis1,2. 
 Quatro abordagens diferentes de trata-
mento farmacológico são recomendadas:
 • Gabapentina.
 • Agonista da dopamina diferente do es-
colhido no inicio da terapia.
 • Associações medicamentosas como ga-
bapentina, um benzodiazepínico, ou um opióide.
 • Mudar para opióides de alta potência ou 
tramadol.

 Agentes dopaminérgicos - A levodopa é 
uma pró-droga que se transforma em dopamina 
pela ação de descarboxilase de aminoácidos aro-
máticos. A experiência clínica indica que esta dro-
ga é eficaz em todas as formas clínicas e na maio-
ria dos pacientes, mas sua eficiência é limitada por 
rápido aparecimento de efeitos colaterais, os mais 
comuns são náusea, vômito, cefaléia, hipotensão 
postural, sonolência. Recomenda-se uso de no 
máximo 200mg ao dia, que deve ser administrado 
sob forma de dose única antes de hora de apareci-
mento habitual de sintomas.
 Anticonvulsivantes - A gabapentina é de-
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finidamente eficaz para o tratamento da SPI. Os 
efeitos colaterais mais comuns foram indisposição 
geral, sonolência e sintomas gastrointestinais. A 
experiência clínica mostra que este agente é parti-
cularmente útil para SPI secundária a neuropatias 
periféricas com sintomas álgicos. A dose eficaz 
para o alívio de sintomas de SPI é normalmente 
alta, na ordem de 1800 mg.
 Benzodiazepínicos - O mais utilizado e es-
tudado foi o clonazepam. O efeito colateral mais 
comumente observado é sonolência diurna. A 
dose diária recomendada, administrada em única 
tomada ao deitar, é 0,2 a 1,0 mg.
 Opióides - A oxicodona tem eficácia de-
finida no tratamento farmacológico da SPI. Os 
efeitos colaterais mais comuns são constipação, 
letargia diurna e distúrbios respiratórios noturnos. 
A dose média recomendada de oxicodona é 10 mg 
(podendo variar de 5 a 20 mg), administrada em 
dose única, 2h antes do início habitual dos sinto-
mas. A experiência clínica sugere que oxicodona é 

particularmente útil para pacientes com formas de 
SPI refratárias e/ou com desenvolvimento de au-
mento de sintomas ao serem tratados com outros 
agentes1,2.

 CONCLUSÃO
 A análise sistemática da literatura confir-
ma a noção amplamente estabelecida que o diag-
nóstico de SPI é feito com bases exclusivamente 
clínicas, não havendo necessidade de propedêuti-
ca laboratorial, exceto a polissonografia. 
 Os aspectos relativos ao tratamento ainda 
são controversos. Não existe ainda nenhum me-
dicamento específico para o tratamento da SPI. 
Nenhum medicamento ainda mereceu um enfo-
que multicêntrico. Não há estudos comparando 
diversos medicamentos na mesma população e 
que relacionem o tratamento com a qualidade de 
vida, porém o tratamento não farmacológico e o 
uso de agentes dopaminérgicos e antidepressivos 
apresentam bons resultados na maioria dos casos. 
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Fenômeno do Jaleco Branco: Dados  
Epidemiológicos de um Ambulatório 
Especializado

Aureo do Carmo Filho1,2, Thiago Ribeiro Silva2

RESUMO
Introdução: A presença do estresse emocional desencadeia uma série de rea-
ções orgânicas caracterizadas principalmente pela ativação do sistema nervoso 
simpático, o que entre outras coisas, pode elevar a pressão arterial. Chamamos 
fenômeno do jaleco branco (FJB) ao aumento anormal dos níveis de pressão 
arterial no momento de uma consulta médica. É importante conhecer a preva-
lência deste fenômeno, bem como a relação com outras variáveis epidemioló-
gicas, para que não cometamos erros propedêuticos ao nos depararmos com o 
mesmo. Objetivos: Avaliar a prevalência de FJB em uma população de pacientes 
atendidos em um ambulatório especializado privado no município do Rio de 
Janeiro e comparar a prevalência de comorbidades desta com populações seme-
lhantes. Material e Métodos: Estudo retrospectivo observacional com todos os 
pacientes atendidos no período de abril de 2002 a dezembro de 2011. Coletamos 
dados demográficos, clínicos e laboratoriais de todos os pacientes portadores 
de FJB e procedemos com a análise dos dados utilizando-se o programa Ex-
cel 2010. Resultados: No período do estudo, 2664 pacientes foram atendidos, 
dos quais 1027 tiveram o registro de hipertensão arterial sem causa aparente e 
todos foram submetidos a MAPA. FJB ocorreu em 210 pacientes (20,4%), em 
sua maioria mulheres (145=69,1%), com idade de 65,3±14,0 anos. Observamos 
ainda a ocorrência de dislipidemia (44,3%), diabetes mellitus (24,8%), ansiedade 
generalizada ( 22,9%) e depressão (18,1%). Conclusão: Cerca de 1/5 dos pa-
cientes evidenciaram níveis superestimados de pressão arterial durante a consul-
ta médica. Pacientes com FJB não mostraram maior prevalência de ansiedade e/
ou depressão em relação a outras populações.
Palavras-chave: Hipertensão do jaleco branco, Ansiedade, Depressão, Preva-
lência.

White Coat Phenomenon: Epidemiological Data of  a Specialized Clinic

ABSTRACT
Introduction: The presence of  emotional stress triggers a series of  organic re-
actions mainly characterized by activation of  the sympathetic nervous system, 
which among other things, can raise blood pressure. We call the phenomenon of  
white coat (FJB) abnormal increase of  blood pressure levels at the time of  a me-
dical consultation. It is important to know the prevalence of  this phenomenon, 
and the relationship with other epidemiological variables, not to make mistakes 
propaedeutic when faced with the same.
Objectives: Evaluate the prevalence of  FJB in a population of  patients treated 
at a private outpatient clinic in the city of  Rio de Janeiro and compare the pre-
valence of  its comorbidities with similar populations.
Methods: Retrospective observational study with all patients treated between 
April 2002 and December 2011. We collected demographic, clinical and labo-
ratory data of  all patients with FJB and proceed with the analysis of  data using 
the Excel 2010 program.
Results: During the study period, 2664 patients were treated, of  whom 1027 had 
a record of  hypertension without apparent cause, and all underwent ABPM. FJB 
occurred in 210 patients (20.4%), mostly women (145 = 69.1%), aged 65.3 ± 
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14.0 years. We also observed the occurrence of  dyslipidemia (44.3%), diabetes 
mellitus (24.8%), generalized anxiety (22.9%) and depression (18.1%). Conclu-
sion: About one fifth of  the patients showed overestimated levels of  blood 
pressure during the medical consultation. Patients with FJB did not show a hi-
gher prevalence of  anxiety and/or depression in relation to other populations.
Key words: White coat hypertension, Anxiety, Depression, Prevalence.
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1Diretor Médico - Cardiovip Medicina Integral - RJ, Mestre em Neurologia pela 
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 INTRODUÇÃO
 O estresse emocional está cada vez mais 
presente em nossas vidas. Fisiologicamente, a 
presença deste desencadeia uma série de reações 
orgânicas caracterizadas principalmente pela ati-
vação do sistema nervoso simpático, o que pode 
gerar elevação da pressão arterial (PA), redução da 
perfusão miocárdica, aumento agudo dos níveis 
séricos de glicose, entre outros1. 
 O simples fato de se submeter a uma con-
sulta médica pode precipitar estas reações, mesmo 
em pessoas sem qualquer doença. Nestes casos, 
frequentemente observa-se níveis elevados de 
pressão arterial em indivíduos normotensos, le-
vando muitas vezes a tratamentos inadequados2,  

3,4. A elevação pressórica persistente no ambien-
te médico pode causar superestimação da PA e 
diagnóstico errôneo de hipertensão arterial (HA), 
responsável pelo excesso de medicação anti-hi-
pertensiva em considerável grupo de pacientes6.
 A esses quadros hipertensivos situacionais 
característicos, foi dado o nome de Hipertensão 
do Jaleco Branco (HJB)4,5. A HJB é definida por 
uma elevação persistente da PA no consultório 
médico ou clínica e uma PA normal em outras 
ocasiões5. 
 Seguindo a mesma sequência de reações 
fisiológicas, alguns indivíduos previamente hi-
pertensos também podem ter seus níveis de PA 
superestimados durante as consultas médicas. 
Define-se como Efeito do Jaleco Branco (EJB) 
a condição clínica na qual as pressões arteriais 
sistólica e diastólica são maiores que 20mmHg e 
10mmHg, respectivamente, em relação aos níveis 
obtidos pela medida da pressão de consultório, 
comparados com aqueles  registrados por moni-
torização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) 
durante o período de vigília ou pela monitoriza-
ção residencial da pressão arterial (MRPA)6.
 Sabe-se que a HJB e o EJB são influencia-
dos por diversos fatores, como sexo, idade, pre-
sença de transtornos psiquiátricos concomitantes 
entre outros. HJB e EJB são entidades distintas, 
porém, causadas por um mesmo processo fisio-
patológico relacionado ao estresse, desencadeado 
pelo simples ato de ter a PA aferida durante uma 
consulta médica. A isso damos o nome de Fenô-
meno do Jaleco Branco6 (FJB).
 Em nosso estudo realizamos uma obser-
vação transversal do perfil clínico e epidemiológi-
co baseados em dados coletados de prontuários 

de uma população portadora do FJB.

 MATERIAL E MÉTODOS
 Realizamos um estudo retrospectivo ob-
servacional com todos os pacientes atendidos 
em um serviço ambulatorial privado especializa-
do em cardiologia do município do Rio de Janei-
ro, no período de abril de 2002 a dezembro de 
2011.
 Coletamos dados demográficos, clínicos 
e laboratoriais de todos os pacientes portadores 
de FJB através de análise de seus prontuários 
médicos eletrônicos e procedemos com a análise 
estatística dos dados utilizando-se o programa 
Excel 2010 for Windows. 
 Consideramos como portadores de 
HJB os pacientes que mostraram valores anor-
mais da medida da PA no consultório (PA ≥ 
140x90mmhg) e valores normais de pressão ar-
terial pela MAPA durante o período de vigília 
(PA ≤ 130x85mmHg)7. 
 Os indivíduos hipertensos que apresen-
taram diferenças entre a medida da PA no con-
sultório e a média da MAPA superior a 20mmHg 
na PA sistólica e/ou 10mmHg na PA diastólica, 
foram considerados como portadores de EJB7.
 Comparamos os dados demográficos 
destes pacientes com dados obtidos em outros 
estudos publicados, utilizando população de ca-
racterísticas epidemiológicas semelhantes à do 
nosso estudo (ex: idade, nacionalidade).
 
 RESULTADOS
 No período do estudo, 2664 pacientes 
foram atendidos no ambulatório de cardiologia. 
Destes, 1031 tiveram o registro de hipertensão 
arterial (PAs ≥ 140/90mmHg) durante qualquer 
consulta médica; 4 destes pacientes foram exclu-
ídos do estudo, por apresentarem aumento da 
PA provavelmente devido a situação aguda de 
estresse emocional não relacionada à consulta. 
 Todos os 1027 pacientes restantes foram 
submetidos a MAPA. Observamos a ocorrência 
de FJB em 210 pacientes (HJB=55 e EJB=155). 
Nossa amostra foi composta por uma maioria 
de mulheres (145 = 69,1%); a idade variou de 20 
a 96 anos (65,3±14,0). Dentre as comorbidades 
presentes, observamos em ordem de prevalên-
cia: Dislipidemia (93 = 44,3%), diabetes melli-
tus (52 = 24,8%), ansiedade generalizada (48 = 
22,9%) e depressão major (38 = 18,1%).
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 DISCUSSÃO
 Nossa amostra apresentou uma porcenta-
gem semelhante à dos estudos consultados; 20,4% 
dos pacientes avaliados apresentaram níveis pres-
sóricos superestimados durante a consulta médi-
ca. Esse dado é de suma importância, visto que o 
diagnóstico equivocado de hipertensão arterial ou 
mesmo o aumento inadvertido e erroneamente de 
doses de medicamentos anti-hipertensivos pode 
trazer riscos importantes para os pacientes, so-
bretudo os de idade mais avançada. Desse modo, 
faz-se necessário seguir o que a Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia (SBC) recomenda em suas di-
retrizes7 e confirmar o diagnóstico desta condição 
com algum método mais confiável que a medida 
casual da pressão arterial.
 Segre e colaboradores8, em estudo publi-
cado em 2003 mostrou números semelhantes aos 
que encontramos. O autor estudou 670 pacientes 
atendidos em ambulatório especializado de hiper-
tensão arterial do estado de São Paulo e mostrou 
prevalência de 20% de HJB e 27% de EJB; so-
mando-se os dois grupos do estudo, cerca de 33% 
dos pacientes apresentaram fenômeno do jaleco 
branco. 
 Números semelhantes foram observados 

também no estudo de Alves e colaboradores9, que 
evidenciaram uma prevalência de 34,1% de HAB 
em população brasileira atendida em rede de aten-
ção primária de saúde em Ribeirão Preto.
 Não se observou diferenças importantes 
na prevalência de dislipidemia, diabetes mellitus, 
ansiedade e depressão, em relação a populações 
de mesma faixa etária10,11,12,13,14,15. Anteriormente 
achava-se que o FJB estava relacionado a ansie-
dade e/ou outros transtornos psiquiátricos17; po-
rém, em nosso estudo e no estudo de  Lerman e 
colaboradores, isso não foi comprovado.

 CONCLUSÕES
 Na população estudada, cerca de um 
quinto dos pacientes mostrou níveis superestima-
dos de pressão arterial durante a consulta médica.  
Esses números corroboram a recomendação da 
SBC de confirmar os aumentos anormais de ní-
veis pressóricos com outro método que não so-
mente a medida casual da pressão arterial.
 Diferentemente do que estudos anteriores 
mostraram e muitos médicos ainda acreditam, não 
observamos relação entre a presença de transtor-
nos psiquiátricos (ansiedade e/ou depressão) com 
o fenômeno do jaleco branco.
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Acidente por Múltiplas Picadas de Abelhas: 
Síndrome de Envenenamento em Paciente 
Idoso - Relato de Caso

Flávia Regina Peixoto Pereira1, Angélica Guimarães Andrade1, Marcella 
Amorim Ramos Leite1, Pedro Henrique de Abreu Macedo1, Thayssa 
Araujo Cócaro1, Max Kopti Fakoury2, Marcelo Costa Velho Mendes de 
Azevedo2, Paulo Vieira Damasco3

RESUMO
O número crescente de vítimas de ataques maciços por abelhas vem assumindo 
uma grande importância no cenário dos acidentes por animais peçonhentos. 
Apesar de a grande maioria dos acidentes por esses insetos serem leves e sem 
uma maior repercussão na vida do indivíduo, uma parte desses acidentes pode 
evoluir com choque anafilático ou síndrome de envenenamento, dependendo do 
número de picadas e da sensibilização individual do paciente1,2. Relatamos o pri-
meiro caso descrito de múltiplas picadas de abelha ocorrido na cidade de Niterói 
(RJ), que evoluiu com crise convulsiva e rebaixamento do nível de consciência. 
Palavras-chave: Animais peçonhentos, Abelhas, Síndrome de envenenamento.

Multiple Bee Stings Accident: Poisoning Syndrome Due to Bee Stings in 
Elderly Patient - Case Report

ABSTRACT
The growing numbers of  massive bee attacks are taking a great importance 
in the venomous animal’s scenario. Despite the fact that some cases are mild 
and non complicated, a portion of  those accidents can evolve with anaphylactic 
shock or poisoning syndrome, depending on the number of  bee stings and the 
individual sensibility of  the patient1,2. We report a case of  multiple bee sting 
accident that occurred in Niterói (RJ) that coursed with convulsive crisis and 
decreased level of  alertness.
Key words: Venomous animals, Bees, Poisoning syndrome. 
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 INTRODUÇÃO
 O número de acidentes por picadas de 
abelhas cresceu cerca de 537% comparando 2000 
a 2010 segundo dados do Ministério da Saúde no 
Brasil. Foram relatados cerca de 47.064 casos de 
acidentes por picadas de abelhas no período de 
2000 a 2010 com 152 óbitos, uma taxa de mor-
talidade de 0.32%. Essa taxa é alta quando com-
parada a mortalidade por outros animais peço-
nhentos, no mesmo período, como no caso dos 
serpentes (0.42%) escorpiões (0.17% de taxa de 
mortalidade), lagartas (0.06%) e aranhas (0.05%)4. 
Entretanto, os dados sobre estes acidentes são es-
cassos, bem como relatos na literatura. Muitos ca-
sos acontecem em zonas rurais onde os habitan-
tes não tem acesso a uma rede hospitalar grande, 
dificultando o cálculo de incidência desse agravo. 
É necessário salientar a importância da vigilância 
epidemiológica a fim de melhorar o sistema de 
notificação de acidentes por animais peçonhentos 
e agravos a saúde. As consequencias desses aci-
dentes podem ser fatais para os pacientes alérgi-
cos ou àqueles sujeitos a um grande número de 
picadas4. 
 
 OBJETIVO
 Relatar um caso de acidente por múltiplas 
picadas de abelhas que evoluiu com síndrome de 
evenenamento e rebaixamento do nível de consci-
ência em paciente idoso.

 RELATO DE CASO
 J.R.T., masculino,76 anos, com cancer de 
próstata, Diabetes mellitus tipo II e Hipertensão 
Arterial Sistêmica. Em 20/10/2010 após 150  pi-
cadas de abelhas, obteve atendimento primário em 
Niterói, onde foram administrados anti-histamí-
nicos e corticosteróides por via parenteral. Logo, 
foi encaminhado com urgência para o Hospital 
Universitário Gafree e Guinle para atendimento 
terciário. À internação, o paciente apresentava-se 
lúcido, hemodinamicamente estável, eupneico em 
ar ambiente, com angioedema e múltiplas pápulas 
eritematosas pelo corpo. Nas primeiras 12 horas 
da admissão, evoluiu com crise convulsiva tônico-
-clônica generalizada e rebaixamento do nível de 
consciência (Glasgow 8), necessitando de intuba-
ção orotraqueal e ventilação mecânica. Exames 
laboratoriais revelaram discreto aumento de uréia 
e creatinina, bem como LDH e CPK. O estudo 
de imagens evidenciou RX compatível com con-

gestão pulmonar. O paciente foi medicado com 
Prednisona 40mg, 2 vezes ao dia por 3 dias, 20 mg 
por 3 dias e 10 mg por 3 dias, com Cloridrato de 
Fexofenadina 180 mg 2 vezes ao dia, furosemida 
20 mg 2 vezes ao dia. As lesões dermatológicas 
evoluíram para supurações sendo medicadas com 
Cefazolina. Após reposição volêmica adequada e 
administração de diurético, conseguimos estabele-
cer uma boa diurese e não houve necessidade de 
diálise. O paciente permaneceu 6 dias no CTI e 
retornou para a enfermaria recebendo alta hospi-
talar em 01/11/2010.

 DISCUSSÃO
 As abelhas pertencem à ordem dos Hi-
menópteros, da qual também fazem parte as 
formigas e as vespas. São considerados animais 
peçonhentos, pois produzem veneno e possuem 
uma estrutura própria para a sua inoculação4. As 
abelhas européias empregadas na apicultura brasi-
leira tinham uma baixa produção de mel e com o 
objetivo de aumentar a sua produtividade foram 
introduzidas no Brasil abelhas africanas trazidas 
da África³. Estas se caracterizavam pela alta pro-
dutividade melífera e por serem muito agressivas 
atacando suas vítimas com elevado numero de pi-
cadas inoculando grande quantidade de veneno3. 
 Os acidentes por picadas de abelhas cres-
ceram exponencialmente nos últimos 10 anos. 
Dentre as possíveis causas podemos apontar o au-
mento do número de notificações desses aciden-
tes, uma vez que a subnotificação ainda é muito 
frequente pois a maioria dos acidentes são leves e 
isso faz com que as pessoas não procurem aten-
dimento e também pelo manejo inadequado das 
colméias.
 O caso acima foi conduzido como uma 
Síndrome de Envenenamento devido aos sinto-
mas clínicos que o paciente apresentou. Os sin-
tomas mais comuns nas síndromes de envenena-
mento são sinais de intoxicação histamínica com 
prurido, rubor e calor generalizado. Evoluem com 
hipotensão, taquicardia, cefaléia, náuseas e vômi-
tos, cólicas abdominais e broncoespasmo. Podem 
evoluir para Insuficiência respiratória e choque2,6. 
Além disso, pode se apresentar com rabdomiólise 
precoce (1h após o acidente), anemia, icterícia, oli-
gúria e insuficiência renal aguda com hipotensão6. 
 Sintomas de intoxicação adrenérgica com 
taquicardia, sudorese e hipertermia, que podem 
levar a crises convulsivas, coagulopatias, lesões 
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miocárdicas e arritmias2,5,6.
 Os óbitos geralmente ocorrem por com-
plicações da Insuficiencia Renal Aguda e da Insu-
ficiência Respiratória Aguda6.
 O diagnóstico é feito de acordo com a his-
tória clínica do paciente e se necessário por teste 
IgE específico (testes cutâneos imediatos: prick 
test e intradérmico). A doseagem sérca de IgE es-
pecífica ao veneno (teste RAST) tem menos sen-
sibilidade e valor preditivo limitado5.
 O tratamento pode ser realizado através 
da retirada cuidadosa de todo aparelho inoculador 
a fim de evitar a compressão do saco de veneno 
e consequentemente permitir maior liberação do 
mesmo.
 Devem ser aplicadas compressas frias nas 
reações locais e administrados analgésicos, antiin-
flamatórios não-hormonais e anti-histamínicos4,5.
Em casos de edemas muito extensos podem ser 
usados corticoesteróides como a prednisona. Su-
porte ventilatório é mandatório e o tratamento é 
sintomático4,5.
 Nos casos com mais de 50 picadas de abe-
lhas é recomendável que as vítimas fiquem em 
observação por 24 horas independente da sinto-
matologia, devido ao risco de desenvolvimento de 
sinais e sintomas tardios que necessitem de assis-
tência imediata4,5,6. O uso de imunoterapia com 
veneno é o único tratamento eficaz para pacientes 
que tem reações graves pós-ferroada de Hyme-

noptera. Essa terapia com um alérgeno específi-
co é um método importante que pode melhorar a 
qualidade de vida do paciente e diminuir os riscos 
de reações alérgicas severas8,9.

 CONCLUSÃO
 As vítimas de múltiplas picadas de abelhas 
devem ser atendidas de forma rápida e eficiente 
com a manutenção de suporte ventilatório e cir-
culatórios adequados. Procedimentos invasivos 
como intubação orotraqueal, diálise e outros, po-
dem ser necessários na síndrome de envenena-
mento, por este motivo a monitorização do pa-
ciente deve ser muito criteriosa.
 Os ferrões das abelhas devem ser retira-
dos imediatamente por raspagem. A compressão 
dos mesmos podem aumentar a inoculação do ve-
neno na vítima piorando o estado geral da mesma.
 O mais importante tratamento nesse pa-
ciente, no período pós alta hospitalar, deve ser a 
dessensibilização para o veneno de abelhas afim 
de garantir que, caso haja um outro acidente por 
picada de abelhas, a reação não seja mais grave e 
potencialmente fatal.
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Figura 1. Paciente com rebaixamento necessitando de intu-
bação orotraqueal. Figura demonstrando as diversas lesões 
pelo tronco

Figura 2. Lesões no dorso 



Cad Bras Med XXV (1): 1-XXX, 2012

27

 REFERÊNCIAS
1. Oliveira FA, Guimarães JV, Reis MA et al - Acidente 

humano por picadas de abelhas africanizadas. Rev 
Soc Bras Med Trop, 2000;33:403-405.  

2.  Azevedo RV, Paiva RB, Ades F, David CM. Síndro-
me de envenenamento por 2000 picadas de abelhas 
africanizadas. Relato de caso. Rev. bras. ter. Intensiva 
vol.18 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2006. 

3.  Mello MHSH, Silva EA, Natal D. Abelhas africaniza-
das em área metropolitana do Brasil: abrigos e influ-
ências climáticas. Rev. Saúde Pública [online]. 2003, 
vol.37, n.2, pp. 237-241. ISSN 0034-8910.

4.  Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde 
(FUNASA). Manual de Diagnóstico e Tratamento 
de Acidentes por Animais Peçonhentos, Brasília: 
Editora. Ascom, 2001. 

5.  Hamilton RG. Diagnosis aNd treatment of  al-

lerhttp://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0037-
- 8 6 8 2 2 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 2 4 & s c r i p t = s c i _
arttext&tlng=e!ngy to hymenoptera venoms. 
Current Opinion in Allergy and clinical Immuno-
logy 2010, 10:323-329.

6.  Kolecki P. Delayed toxic reaction following massi-
ve bee envenomation. Annals of  Emergency Me-
dicine 33:114-116, 1999.

7.  Gelder C, Harris J, Williams D - Allergy to bee and 
wasp venom. Br J Hosp Med, 1996;55:349-352 

8. Watanabe AS, Fonseca LAM, Galvão CES, Kalil J, 
Castro FFM. Specific immunotherapy using Hy-
menoptera venom: systematic review. São Paulo 
Med J. 2010; 128(1):30-7.

9.  Rueff  F, Chatelain R, Przybilla B. Current Opinion 
in Allergy and clinical Immunology 2011, 11:69-
74.



Cad Bras Med XXV (1): 1-XXX, 2012

28

Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica: 
Causas e Consequências

Nathalia Ramos da Silva1, Alexandre Rosa da Silva2, Marlon Braga Salles1

RESUMO
A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é uma infecção frequente 
nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), acarretando aumento no período de 
hospitalização e nos índices de morbimortalidade, com repercussão significativa 
nos custos. Nosso objetivo foi verificar a incidência de PAVM em uma popula-
ção de pacientes críticos e comparar o prognóstico de pacientes acometidos ou 
não pela infecção. Realizamos um estudo prospectivo, quantitativo e analítico, 
com pacientes internados em uma UTI de Hospital Universitário público do Rio 
de Janeiro no período de maio de 2010 a abril de 2011. Foram coletados dados 
de importância clínica e a amostra foi separada em 2 grupos, de acordo com a 
presença ou não de PAVM. Nossa amostra foi composta por 239 pacientes, dos 
quais 59 foram submetidos à ventilação mecânica invasiva (VM). Observamos 
a ocorrência de PAVM em 12 pacientes. Dentre as comorbidades, observou-se 
que insuficiência renal crônica (IRC), hipoalbuminemia, diabetes mellitus e do-
ença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) mostraram prevalência significativa-
mente maior nos pacientes com PAVM. A presença da infecção conferiu ainda 
diferença significativa na ocorrência de falhas de desmame ventilatório, sepse 
e maior tempo de internação em terapia intensiva. Não observamos diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos, em relação a mortalidade.
Palavras-chave: Unidades de Terapia Intensiva, Pneumonia Associada à Venti-
lação Mecânica, Ventilação Mecânica.

Ventilator-Associated Pneumonia: Causes and Consequences

ABSTRACT
The ventilator-associated pneumonia (VAP) is a common infection in intensive 
care units (ICU), leading to an increase in length of  hospitalization and mortality 
rates, with significant impact on costs. Our objective was to determine the inci-
dence of  VAP in a population of  critically ill patients and compare the prognosis 
of  patients affected by the infection or not. A prospective study, quantitative 
and analytical, with patients in an ICU at University Hospital in Rio de Janeiro 
public from May 2010 to April 2011. Data were collected for clinical significan-
ce and the sample was separated into two groups, according to the presence or 
absence of  VAP. Our sample consisted of  239 patients, 59 of  whom underwent 
invasive mechanical ventilation (MV). We observed the occurrence of  VAP in 
12 patients. Among the comorbidities, we observed that chronic renal failure 
(CRF), hypoalbuminemia, diabetes mellitus and chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) showed significantly higher prevalence in patients with VAP. 
The presence of  infection still gave a significant difference in the occurrence of  
weaning failure, sepsis and longer hospital stay in intensive care. No statistically 
significant difference between groups in relation to mortality.
Key words: Intensive Care Units, Pneumonia, Ventilator-Associated, Respira-
tion, Artificial.
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 INTRODUÇÃO
 O uso da ventilação mecânica invasiva 
apresentou muitos avanços nas últimas décadas, 
salvando muitas vidas; porém gerando efeitos 
adversos na função pulmonar; maior frequência 
de infecções respiratórias, principalmente devido 
à redução dos mecanismos de defesa locais pela 
presença do tubo endotraqueal. Nesse contex-
to, a pneumonia associada à ventilação mecânica 
(PAVM) é a infecção mais comum e temida nas 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Sua inci-
dência pode chegar a 68%, acarretando um au-
mento no período de hospitalização e nos índices 
de morbidade e mortalidade variando entre 37% 
a 68% com repercussão significativa nos custos 
hospitalares1,2. 
 As causas da PAVM são diversas e podem 
variar de acordo com o hospital, tipo de UTI e po-
pulação estudada. Diversas diretrizes assistenciais 
foram criadas mundialmente para tentar reduzir a 
ocorrência desta infecção. 

 OBJETIVOS
 Verificar a incidência de PAVM em uma 
população de pacientes críticos, avaliar associa-
ções e correlações de variáveis demográficas e 
biomédicas e comparar o prognóstico de pacien-
tes acometidos ou não pela infecção.

 METODOLOGIA
 Estudo prospectivo, quantitativo e analí-
tico, com pacientes internados em uma Unidade 
de Terapia Intensiva mista de um Hospital Uni-
versitário público do Rio de Janeiro no período de 
maio de 2010 a abril de 2011. 
 Coletamos dados de importância clínica e 
a amostra foi separada em dois grupos: um grupo 
com os pacientes que apresentaram PAVM e o ou-
tro com os que não apresentaram a infecção. Utili-
zou-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 239 pacien-
tes, dos quais 59 foram submetidos à ventilação 
mecânica invasiva (VM). Observamos a ocorrên-
cia de PAVM em 12 pacientes (20,34% dos pa-
cientes em VM). Dentre as comorbidades, obser-
vou-se que insuficiência renal crônica (IRC) (16,7 

x 3,1% p=0,016), albumina sérica inferior a 2g/
dL (16,7 x 2,2% p=0,004), diabetes mellitus (41,7 
x 16,7% p=0,028) e doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC) (33,3 x 11,0% p=0,021) mostra-
ram maior prevalência nos pacientes com PAVM. 
A presença da infecção conferiu ainda diferen-
ça estatisticamente significativa na ocorrência 
de falhas de desmame ventilatório (33,3 x 3,1% 
p=0,000001), sepse (58,3 x 15,0% p=0,00001) e 
maior tempo de internação em terapia intensiva 
(27,8 ± 19,4 x 7,4 ± 18,0 dias p=0,004). Não ob-
servamos diferença estatisticamente significativa 
entre os grupos, em relação à mortalidade (30,1% 
x  21,2%).

 DISCUSSÃO
 A PAVM tem como fatores de risco a ven-
tilação mecânica invasiva, que aumenta os riscos 
de desenvolvê-la de três a dez vezes e está direta-
mente relacionada ao tempo de ventilação mecâ-
nica, e outro fator de risco é o tempo de ventila-
ção mecânica superior a sete dias. Alguns autores 
relatam que a incidência de PAVM pode ser até 
21 vezes maior nos pacientes intubados do que 
naqueles que não necessitam de intubação endo-
traqueal3,4.
 Em nosso estudo, a PAVM ocorreu em 
20,34% dos pacientes ventilados mecanicamente. 
Esse achado assemelha-se com o demonstrado 
em uma coorte realizada entre 2001 a 2004 que 
avaliou 158 pacientes em dois períodos: antes e 
após a instituição de um protocolo de prevenção. 
Anteriormente ao protocolo, o número de casos 
de PAVM chegou a 28,05% dos pacientes. Este 
trabalho utilizou como medidas preventivas con-
dutas simples como a elevação da cabeceira a 45º, 
aspiração do tubo endotraqueal com técnica as-
séptica e, cuidados para que fosse evitado o conta-
to do tubo endotraqueal e dos utensílios utilizados 
com superfícies contaminadas no momento da in-
tubação. Essas medidas foram de baixo custo e fá-
cil aplicabilidade na rotina das unidades de terapia 
intensiva, necessitando somente de informação e 
treinamento da equipe multiprofissional5.  
 A colonização do trato respiratório supe-
rior é comumente vista em pacientes internados 
na UTI, sobretudo aqueles que apresentam rebai-
xamento do nível de consciência. A colonização 
traqueal e orofaríngea possui um papel funda-
mental no processo de patogênese da PAVM. 
 Em um recente estudo realizado em um 
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hospital universitário brasileiro, o percentual de 
pacientes que evoluíram com PAVM foi de 25,3%. 
A ocorrência da PAVM esteve relacionada ao tem-
po de internação na unidade de terapia intensiva; 
além disso, foi observado que os pacientes colo-
nizados por microrganismo resistente à oxacilina 
permaneceram mais tempo internados do que 
aqueles colonizados por microrganismos sensí-
veis6. 
 Diversos estudos têm demonstrado que 
pacientes que desenvolvem PAVM, permanecem 
mais tempo internados na UTI, além de recebe-
rem suporte ventilatório invasivo por mais tem-
po. Esses dados corroboram os achados do nos-
so estudo, no qual pacientes que desenvolveram 
PAVM obtiveram maior tempo de internação em 
terapia intensiva (27,8 ± 19,4 x 7,4 ± 18,0 dias), 
além da maior suscetibilidade em falhar no pro-
cesso de desmame (33,3%) do que aqueles que 
não desenvolveram a infecção7. 
 Em um estudo que avaliou a prevalência 
e o prognóstico de pacientes com pneumonia as-
sociada à ventilação mecânica, evidenciou que o 
tempo de ventilação mecânica, desmame e inter-
nação na UTI foram maiores nos pacientes que 
desenvolveram PAVM, não havendo associação 
entre PAVM e a mortalidade. Assim como resul-
tados demonstrados em nosso estudo, não hou-
ve diferença estatisticamente significativa quanto 
à mortalidade nos pacientes que desenvolveram 

ou não PAVM8.
 É descrito na literatura taxas de mortali-
dade entre 40% a 80%. A variabilidade existente 
é atribuída à falta de padronização de conceitos 
e déficit de estudos que avaliem essa taxa na in-
cidência de PAVM, apesar dos altos índices de 
óbito, diversos estudos não observaram maior 
mortalidade nos pacientes que evoluem com 
PAVM9.  
 Sabendo que a PAVM é a infecção mais 
frequente adquirida na UTI e que sua incidência 
aumenta a morbidade, tempo de hospitalização 
e custos financeiros relacionados à saúde, faz-se 
necessário a aquisição de medidas preventivas, 
informação e treinamento da equipe multipro-
fissional que atua na UTI a fim de minimizar a 
incidência de PAVM e otimizar os recursos fi-
nanceiros destinados a saúde.

 CONCLUSÃO
 Nossos pacientes apresentaram uma 
incidência de PAVM compatível com estudos 
anteriores. As consequências da doença, como 
também relatado anteriormente, foram aumento 
da ocorrência de falhas de desmame ventilató-
rio, sepse e tempo de internação em terapia in-
tensiva. A presença de diabetes mellitus, doença 
pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência renal 
crônica e hipoalbuminemia relacionaram-se a 
maior ocorrência de PAVM.
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A Reforma do Paradigma Biomédico e a 
Ascensão da Atenção Primária - Resgate 
Histórico e Bases Teóricas

Lucas Leonardo Knupp dos Santos1, Gabriela Persio Gonçalves1

RESUMO
Um diacronismo entre as políticas públicas de saúde brasileiras e o ensino 
médico, é percebido a partir do momento em que o Estado busca hierarquizar o 
sistema de saúde, ao fixar a porta de entrada como a Atenção Primária e assumir 
a Estratégia de Saúde da Família como principal modificador dos índices de 
saúde; e as escolas médicas mantém sua estrutura de ensino apoiada nas ideias 
advindas do Relatório Flexner, de 1910. O presente artigo, fruto de um estudo 
preliminar para um trabalho de conclusão de curso, procura traçar as bases da 
Atenção Primária em nível mundial e nacional resgatando o método clinico 
centrado na pessoa como reorientador da formação de um médico generalista e 
a realidade percebida na Escola de Medicina e Cirurgia da UNIRIO, que mantém 
a estrutura curricular tradicional biomédica. Dessa forma, através de um resgate 
histórico, busca-se compreender o momento vivenciado na graduação médica 
brasileira, que demonstra um hiato entre a demanda social e governamental e a 
expectativa do discente e da própria instituição formadora.
Palavras-chave: Atenção Primária, Ensino Médico, Políticas Públicas de Saúde, 
EMC/UNIRIO.

The Biomedical Paradigm Reformation and the Primary Care Ascention.
Historical Review and Theoretical Bases

ABSTRACT
A diachrony among the Brazilian public health policy and medical education is 
perceived from the time when the State seeks to prioritize the health system, by 
fixing the input port as the Primary Care and assume the Family Health Strategy 
as the main modifier  health indices, and medical schools maintain their teaching 
structure supported by ideas coming from the Flexner Report, 1910. This article 
results from a preliminary study for monografy, seeks to trace the foundations 
of  Primary Care globally and nationally, to rescue the person-centered clinical 
method as the reorientation of  the general practitioner formation and the 
perceived reality in the Escola de Medicina e Cirurgia of  UNIRIO, which 
maintains the traditional biomedical curriculum structure. Thus, through a 
historical review, we seek to understand the moment experienced in medical 
education in Brazil, which shows a gap between the social and governmental 
demands and expectations of  the students and the educational institution itself.
Key words: Primary Care, Medical education, Public Health Policy, EMC/
UNIRIO.
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 1. ASCENSÃO DA APS
 1.1. Antecedentes Históricos
 Até o século XIX a intervenção estatal na 
saúde havia se limitado, quase que exclusivamente, 
às epidemias e à principal via de introdução destas, 
os portos. Contudo, a Revolução Industrial, além 
de agravar as condições de habitação, criou fator de 
instabilidade social sendo que, já no século XVIII 
surgem, principalmente na Inglaterra, relatórios 
sobre as más condições de vida e saúde da massa 
trabalhadora. Com ascensão política da burguesia, 
emerge também a preocupação da mesma com 
as condições sanitárias da população, entrevendo 
nestas um fator de tensão social e de deterioração 
da força de trabalho.  Nesse contexto, a idéia de 
Saúde Pública começou a surgir na Inglaterra do 
século XIX, através das pesquisas epidemiológicas 
cunhadas na metodologia explicativa positivista, 
que tem como grande expoente John Snow e 
seu trabalho sobre as epidemias de cólera em 
Londres, que alinhavam a relação do homem 
com o ambiente3 e, partir das descobertas de 
Louis Pasteur, sua relação com a existência de 
microorganismos patogênicos. Dessa forma, no 
início do século XX, surge a Medicina Preventiva 
associada, em parte, ao movimento higienista, que 
introduz a idéia de se tratar do coletivo.
 Durante esse período, a fundação 
Carnegie publica o Relatório Flexner, com a 
proposta de padronizar o ensino da medicina, 
pautado na cientificidade, vinculando a pesquisa 
ao ensino e os hospitais às universidades. A 
Fundação Rockfeller, no mesmo período, cria 
o conceito dos centros comunitários de saúde, 
que tem como princípio atender a população de 
risco, ampliando a abrangência territorial e pauta-
se pela prevenção, assistência médica e educação 
sanitária. Contudo, esse modelo descentralizado 
perdeu espaço com a reestruturação do ensino 
médico americano, fundamentado nas idéias de 
Abraham Flexner, que culminaram com a criação 
de inúmeros hospitais universitários e escolas 
médicas em todo o mundo, inclusive a Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), 
pela própria Fundação Rockfeller4. 
 Em contrapartida, durante os anos 
20 do mesmo século, após a primeira Guerra 
Mundial, Lord Dawson de Penn depara-se com 
a necessidade elaborar uma proposta de provisão 
dos novos serviços médicos do Sistema nacional 
de Saúde Inglês, seu relatório apresenta uma rede 

de serviços de saúde com acesso universal e que 
contempla ações preventivas e curativas, essa rede 
teria atuação de forma hierarquizada em três níveis 
de atenção: Centro de Saúde Primários, atuando a 
nível distrital com médicos generalista; Centros de 
Saúde Secundários e os Hospitais-escolas. Dessa 
maneira, lança as bases do modelo inglês de saúde 
pública, reformulado após a 2ª Guerra Mundial, 
antecipando o conceito da horizontalidade dos 
serviços de saúde, de Bárbara Starfield que dá 
ênfase à atenção básica e ao atendimento domiciliar 
em oposição ao modelo norte americano5.
 Paralelamente, no contexto brasileiro do 
início do século XX, o movimento sanitarista 
tendo como expoentes Oswaldo Cruz, ministro 
da saúde no governo Rodrigues Alves (1902 a 
1906), que enfrenta a Revolta da Vacina, primeira 
revolta urbana civil da república, Carlos Chagas 
que descobre o agente etiológico da doença que 
mais tarde levaria seu nome em 1909, Emílio 
Ribas e Adolfo Lutz que se deixaram picar 
por mosquitos Aedes aegypti contaminados, 
contraindo a infecção da febre amarela, mais 
tarde erradicada dos centros urbanos através 
dos esforços da Liga Pró-Saneamento do Brasil. 
Liga criada em 1918, após a morte de Oswaldo 
Cruz, e que defende uma prática médico-científica 
identificada com o laboratório, socialmente 
representada pelo Instituto Oswaldo Cruz com 
tese de que as doenças endêmicas impediriam o 
desenvolvimento do Brasil se não fossem sanadas 
e influenciam as medidas de saúde pública no Brasil 
juntamente com o relatório Flexner, que serve de 
base para a criação e reformulação curricular do 
ensino médico brasileiro em um modelo pautado 
no cientificismo e no hospitalo-centrismo6.
 Após a Segunda Guerra Mundial há a 
emergência do Estado como grande financiador 
da saúde, apoiados no keynesianismo e no welfare 
state, é a “Era de Ouro do Capitalismo” segundo 
Eric Hobsbawm7. Marca um momento histórico 
no qual os governos transferem o excedente 
da produção capitalista, em serviços para a 
população como saúde, educação e seguridade 
social. Concomitantemente, ocorre a expansão da 
indústria farmacêutica e do tecnicismo na prática 
médica. Nesse contexto surgem a Organização 
das Nações Unidas (ONU) e a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) que apresenta um novo 
conceito de saúde divulgado na carta de princípios 
de 7 de abril de1948 (desde então o Dia Mundial 
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da Saúde)  como um completo estado de bem-
estar físico, mental e social e não mera ausência de 
doença8.
 Uma das conseqüências do avanço 
tecnológico ocorrido nessa época, é a grande 
redução das endemias e doenças infecto-
contagiosas, elevando a expectativa de vida 
populacional, com as doenças crônicas não 
transmissíveis tornando-se mais frequentes. Há, 
portanto, um processo de supervalorização do 
biologismo e da super-especialização, que traz como 
conseqüência mais visível, a “desumanização” do 
ato médico. A relação médico-paciente deixa de 
ser de benfeitoria e passa a se apresentar como 
um contrato social. Nesse contexto, o humanismo 
preponderante na relação foi substituído por uma 
visão de uma simples prestação de serviços.
 Nesse momento histórico, observa-se 
no mundo ocidental uma crise de Estados, de 
paradigmas, de valores, de saberes. Essa culmina na 
crise do petróleo na década de 70, que enfraquece 
o Estado de Bem-Estar Social, uma vez que a 
crise financeira minimiza os recursos disponíveis 
para a manutenção da seguridade social pelos 
órgãos públicos. Há a eclosão de movimentos 
sociais não necessariamente vinculados às lutas 
coorporativas, mas engendrados nas necessidades 
de grupos historicamente excluídos como negros, 
homossexuais, mulheres, meninos de rua. Além 
disso, surgem idéias defendidas por pensadores 
como Bárbara Starfield, que abrangem a atenção 
primária como resposta aos anseios sociais 
de reumanização da relação médico-paciente, 
bem como uma alternativa ao elevado custo da 
medicina altamente especializada9. Soma-se a isso, 
o processo de abertura da China Nacionalista, que 
trouxe ao mundo ocidental, através de missões 
realizadas pela OMS, o conhecimento dos 
“médicos de pés descalços”. Médicos cuja prática 
constituía-se numa demonstração da extensão do 
conceito de saúde para uma visão integral, na qual 
o indivíduo é visto em sua relação dialética com o 
meio ambiente e com as relações sociais10.
 Nesse contexto, mundialmente, surge 
um embate entre a escola médica baseada nas 
idéias flexnerianas e seus conceitos: mecanicismo, 
biologismo, individualismo, especialismo, 
tecnificação do ato médico e, principalmente, 
ênfase na medicina curativa, com a medicina 
centrada na promoção da saúde baseada na 
universalidade, equidade, participação popular, 

integralidade, continuidade e na prevenção 
da patologia, que surge na integração do ser 
humano com o meio ambiente. Essa é inaugurada 
pelo relatório Lalonde em 1974, documento 
apresentado pelo Ministro da Saúde do Canadá, 
que é considerado um dispositivo disparador 
de ações em torno da política de promoção 
da saúde em vários países. Relatório esse que 
exerce influência sobre a Declaração de Alma-
Ata, redigida em 1978, durante a Conferência 
Internacional Sobre Cuidados Primários em Saúde, 
na URSS, documento que exorta a comunidade 
mundial a apoiar um compromisso nacional e 
internacional para com os cuidados primários de 
saúde e a canalizar maior volume de apoio técnico 
e financeiro para esse fim, particularmente nos 
países em desenvolvimento, com o lema: “Saúde 
para todos no ano 2000”. Proposta reforçada pela 
Carta de Ottawa, em 1986, durante a Primeira 
Conferência Internacional sobre Promoção de 
Saúde, que enfatiza os princípios da atenção 
primária e cobra dos governos a adequação de 
seus sistemas de saúde pública11.   
 Pode-se, portanto, afirmar que a atenção 
primária à saúde é um movimento histórico recente 
no qual a maioria dos países desenvolvidos, como 
Canadá, Reino Unido, Países Baixos, Espanha e 
os países Nórdicos, adotam esse novo modelo 
de práticas médicas, de forma a reduzir o custo 
da saúde pública sem diminuir sua efetividade, e 
que veio ao encontro às aspirações populares de 
descontentamento com relação médico-paciente 
aliada ao declínio do Estado de bem estar social.  
Por outro lado, os Estados Unidos e os países 
subdesenvolvidos em geral não se adequam ou 
iniciam a reestruturação tardiamente.  Doravante, 
a APS emerge como uma alternativa eficaz, mas 
que em muitos fundamentos se choca com o 
sistema hegemônico, o que dificulta sua aplicação 
de maneira integral e universal.

 1.2. A APS no Brasil
 Com o processo de democratização 
vivenciado na América Latina e particularmente no 
Brasil, os movimentos políticos passam a discutir 
o conceito de saúde e sua aplicação, bem como a 
reestruturação do sistema público de saúde. Nesse 
contexto, alguns congressos são realizados entre 
os anos de 1976-1981, abordando temas como: 
Medicina Comunitária, Medicina Social, Medicina 
Integral - e são os estimuladores das primeiras 
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experiências em atenção primária no Brasil. Vale 
ressaltar a importância do Seminário da Abem 
que ocorreu em 1978 e aumentou o embate entre 
a formação do clínico geral ou do médico da 
família. Entre 1981 e 2001 vários passos foram 
dados, como o reconhecimento da residência 
em Medicina de Família e Comunidade em 1981, 
até a antiga SBMGC (Sociedade Brasileira de 
Medicina Geral e Comunitária) mudar seu nome 
para Medicina de Família e Comunidade (MFC) 
promovendo a unificação das especialidades 
pela AMB (Associação Médica Brasileira) e 
CFM (Conselho Federal de Medicina) em 2003. 
Concomitantemente a esse processo acadêmico, 
ocorrem inúmeras tentativas de se adequar ou ao 
menos aproximar o sistema de saúde público a esse 
novo paradigma, destaca-se: A VIII Conferência 
Nacional de Saúde, realizada em março de 1986, em 
Brasília, que teve a participação de mais de quatro 
mil pessoas, com representantes de quase todas 
as entidades públicas do setor saúde e teve como 
finalidade propor critérios para a reformulação 
do Sistema Nacional de Saúde junto à Assembléia 
Nacional Constituinte. Nesse momento, definem-
se as bases deste novo sistema, o Sistema Único 
de Saúde - SUS, que toma por princípios a 
Descentralização, Eqüidade, Universalidade, 
Participação Popular e Atendimento Integral. 
Nesta perspectiva, a saúde se define como direito 
humano inscrito na Constituição Brasileira de 

1988 e sacramentado em lei em 199012.
 A partir da redemocratização política 
brasileira, os governos, sem exceção, adotam 
medidas que visam aproximar o serviço de saúde 
pública ao projeto horizontal proposto pelos 
teóricos da atenção primária à saúde. No governo 
Collor (1990-1992) ocorre a implementação do 
PACS (Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde). No governo Itamar Franco (1992-1994), 
há tentativas de origem na década de 50, para 
interiorizar a assistência à saúde e o lema “Saúde 
dentro de casa”, além da formulação do 5º Mapa 
da Fome para o fornecimento de subsídios à 
criação de uma política de segurança alimentar.  
Contudo, somente no governo FHC (1995-
1998/1999-2002), os anseios da Alma-Ata e da 
Carta de Ottawa começam a ser propriamente 
inseridos na saúde pública brasileira, a criação do 
Programa Saúde da Família configura-se como 
o maior programa assistencial desenvolvido em 
escala em todo o Brasil, carregando enorme 
potencial para estruturar, de forma consistente, 
a Atenção Primária à Saúde no país11. Nesse 
período (1995-2011), o número de equipes Saúde 
da Família  equipes implantadas  em 2011 é de 
30328, e a evolução na cobertura dos municípios 
passou de 55 em 1994, para 5284 em 2011, 
conforme Figura 2, de acordo com indicadores do 
SIAB 2010 (Sistema de Informação de Atenção 
Básica)2. Apesar da aplicação de recursos no PSF, 

Figura 1. Evolução do Número de Municípios com Equipes de Saúde da Família Implantadas: Brasil 1994 a agosto 2011
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a formação médica e a especialização em Saúde da 
Família só são alvo de mudanças no governo Lula 
(2003-2006/2007-2010), a partir das resoluções 
do MEC e do reconhecimento das entidades 
médicas. Atualmente, o governo busca aumentar 
a extensão do projeto no território nacional e 
ao mesmo tempo, melhorar a capacitação dos 
profissionais envolvidos na promoção integral da 
saúde.
 É importante ressaltar que a Estratégia 
Saúde da Família - ESF brasileira possui alguns 
componentes importantes que a diferencia 
dos modelos de outros países orientados pela 
APS, a decisão das equipes multidisciplinares 
serem responsáveis por territórios geográficos e 
população adscrita - as equipes devem reconhecer 
adequadamente problemas de todos os tipos, 
sejam eles de ordem funcional, orgânica ou social, 
a presença singular do agentes comunitários de 
saúde e a inclusão da saúde bucal no sistema 
público de saúde. Essa estratégia multidisciplinar 
tem provocado um importante movimento de 
reordenamento do modelo de atenção do SUS, 
buscando cumprir os princípios da APS, de 
forma a ser o primeiro contato da população às 
ações e serviços de saúde, com integralidade, ao 
longo do tempo e coordenando os usuários na 
rede de serviço15. Já sobre alguns indicadores 
socioeconômicos, estudo recente aponta que nas 
regiões mais pobres do país a implementação da 
ESF está associada com o crescimento do emprego 
de adultos, redução da fertilidade (redução do 
espaço entre os filhos) e aumento da presença de 
adolescentes na escola15.
 Tais fatores são elogiados em recente 
estudo dos médicos espanhóis  Juan Gérvas e 
Mercedes Pérez Fernández, que percorreram 
70 centros de saúde por todo o Brasil, em um 
trabalho de campo que durou 3 meses. Também 
são apontados como piores erros:  “a falta de 
desenvolvimento tecnológico, gerencial e científico 
da ESF, ancorada em um modelo para país pobre 
por mais que hoje o Brasil seja uma potência 
econômica mundial, bem como a persistência de 
uma “visão vertical” de programas e protocolos 
que compartimentam a prática clínica, fomentam 
um modelo rígido e fragmentado de atendimento 
e, ainda, muitas vezes, têm fundamento científico 
frágil, com a ênfase em uma “visão preventiva” que 
acarreta o escasso desenvolvimento da atividade 
clínica curativa (descumprindo com o princípio de 

integralidade),  o encaminhamento excessivo aos 
especialistas e a urgências (com as conseguintes 
listas de espera) por uma organização em que 
quase todos os profissionais fazem menos do que 
poderiam, e/ a “ocupação” dos centros de saúde-
UBSFs e, em geral, dos serviços, pelos pacientes e 
sadios “estáveis e obedientes” (capazes de cumprir 
as consultas e normas rígidas), fora utilização 
rotineira exagerada dos recursos disponíveis (por 
exemplo, a triagem pelos auxiliares de todos os 
pacientes todas as vezes em que se consultam, ou 
a persistência do uso das salas de nebulização, ou 
a utilização exagerada de antibióticos nas cistites) 
e geralmente uma política de pessoal,salários e 
incentivos muito variável, e que não fomenta a 
permanência dos profissionais nas comunidades 
às quais servem”. Mostrando  que ainda persiste a 
inadequação de muitos profissionais e do próprio 
sistema para lidar com uma saúde integral e agir 
verdadeiramente como uma “porta de entrada”17.

 1.3. Financiamento
 “A generosidade do marco constitucional 
brasileiro, que prevê cobertura universal e 
gratuita, junto com fatores como o rápido 
envelhecimento da população, o progressivo 
aumento das condições crônicas em detrimento 
das doenças infecto-contagiosas e a incorporação 
de tecnologias e ferramentas diagnósticas 
e terapêuticas novas e poderosas, causaram 
impactos muito significativos para o SUS” - OMS.
Segundo os artigos 195 e 198 da Constituição 
Federal13 o financiamento do SUS é responsabilidade 
comum da União, dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios. Entretanto, a própria Constituição 
não define os limites mínimos a serem investidos 
na saúde e devido a isso, durante toda a década 
de 90, houveram inúmeros problemas que 
comprometeram o financiamento do SUS. A fim 
de solucionar esse problema, em 13 de setembro 
de 2000 foi criada a Emenda Constitucional 
29, que fixa os percentuais mínimos a serem 
investidos anualmente em saúde pela União, por 
estados e municípios. A emenda obrigou a União 
a investir em saúde, em 2000, 5% a mais do que 
havia investido no ano anterior e determinou 
que nos anos seguintes esse valor fosse corrigido 
pela variação nominal do PIB. Os estados 
ficaram obrigados a aplicar 12% da arrecadação 
de impostos, e os municípios, 15%. Trata-se de 
uma regra transitória, que deveria ter vigorado até 
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2004, mas que continua em vigor por falta de uma 
lei complementar que a regulamente. Atualmente, 
a aplicação de todo recurso financeiro da saúde é 
feita em cinco blocos: atenção básica, atenção de 
média e alta complexidade, vigilância em saúde, 
assistência farmacêutica e gestão do SUS. Os 
recursos destinados à atenção básica advém de 
duas fontes distintas, o Piso de Atenção Básica - 
PAB fixo, instituído pela Norma de Operacional 
Básica 01/96 - NOB 01/96, no valor de R$ 18,00 
per capita por ano, a mesma NOB institui o 
PAB variável, destinado ao custeio de estratégias 
especiais como o PSF, PACS e o Programa de Saúde 
Bucal. Comparando-se a transferência de recursos 
da atenção básica com os da atenção especializada 
ambulatorial e hospitalar (MAC - Medicina de Alta 
Complexidade), observa-se que os investimentos 
em atenção básica que representavam 18,6% do 
total gasto com MAC em 1998, chegou em 2005 
a representar 47,2% do montante aplicado em 
MAC. Apesar dessa aparente minimização da 
discrepância de investimento entre os diferentes 
níveis de atenção à saúde, é mostrado pelo Fundo 
Nacional de Saúde, que no período entre 2002 e 
2009 os recursos transferidos para a atenção básica 
obtiveram um crescimento de 289%, enquanto 
as transferências para média e alta complexidade 
cresceram 375%, dessa forma a união reserva 43% 
do seu orçamento para a saúde para investir em 

MAC e apenas 17% em APS. Essa discrepância 
orçamentária demonstra a fragmentação ainda 
existente no Sistema de Saúde que, além disso, 
apresenta o aspecto do mix público-privado uma 
vez que a Constituição de 1988 permite a atuação 
privada na saúde e posteriormente a regulamenta 
e subordina a ANS (Agência Nacional de Saúde 
Suplementar). Apesar do caráter Universal 
defendido pelo SUS, os gastos privados em saúde 
no Brasil representam 58,4% dos gastos totais 
em saúde, de acordo com o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca de 
26% da população brasileira é coberta por planos 
de saúde, esse setor movimentou cerca de 70 
bilhões de reais no ano de 2009, mesma ordem 
de grandeza do orçamento federal para 190 
milhões de brasileiros para as ações universais. 
Isso demonstra a iniqüidade do financiamento da 
saúde brasileira.
 Dentro dessa perspectiva, vale rememorar 
as conclusões dos estudos epidemiológicos de 
Bárbara Starfield, que demonstram o baixo custo 
de um sistema de saúde baseado na Atenção 
Primária quando comparado a sistemas de saúde 
que não possuem médicos generalistas em sua 
porta de entrada. Além disso os estudos de 
Starfield apontam que a satisfação da população 
atendida no modelo da APS supera a dos demais 
países9,15.

Figura 2. Gráfico de Barbara Starfield: gasto em saúde por pessoa/escore de atenção primária
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Figura 3. Gráfico de Barbara Starfield: satisfação, gasto por pessoa, 14 indicadores de saúde, gasto medicação/escore de 
atenção primária

Para finalizar o debate sobre o financiamento 
dos recursos da saúde, não se pode imaginar que 
o simples incremento dos recursos públicos da 
saúde, sem mudanças profundas que permitam 
superar a fragmentação vigente e reordenar o 
modelo de atenção à saúde, irá melhorar a situação 
de saúde dos brasileiros . Aumentar os recursos 
financeiros para fazer “mais do mesmo” não é 
uma solução adequada e sustentável. Isso tem sido 
constatado em outros países, conforme atestam, 
dados publicados pelo Institute of  Medicine e por 
Smith et al.14,16.
 
 2. O ENSINO MÉDICO
 2.1. A Herança  do Relatório Flexner 
 Em 1910, foi publicado o estudo Medical 
Education in the United States and Canada - 
A Report to the Carnegie Foundation for the 
Advancement of  Teaching, que ficou conhecido 
como o Relatório Flexner é considerado o grande 
responsável pela mais importante reforma das 
escolas médicas de todos os tempos nos Estados 
Unidos da América (EUA), com profundas 
implicações para a formação médica e a medicina 
mundial18.
 À época, a situação das escolas 
médicas nos EUA era caótica. Como não havia 
necessidade de concessão estatal para o exercício 
da medicina, abolida em meados do século XIX, 

havia grande proliferação de escolas de Medicina, 
com abordagens terapêuticas as mais diversas. As 
escolas podiam ser abertas indiscriminadamente, 
sem nenhuma padronização, estando vinculadas 
ou não a instituições universitárias, com ou sem 
equipamentos, com critérios de admissão e tempo 
de duração diferenciados e independentemente 
de fundamentação teórico-científica. Um 
fato determinante é que, a partir do final do 
século XIX, a crescente indústria farmacêutica 
passa a comprar espaços para propaganda nas 
publicações da American Medical Association 
(AMA), fundada em 1847, e em outras publicações 
ortodoxas. A associação entre a corporação 
médica e o grande capital passa a exercer forte 
pressão sobre as instituições e os governos para a 
implantação e extensão da “medicina científica”. 
“Pode-se concluir, pois, que a medicina científica 
ou o ‘sistema médico do capital monopolista’ 
se institucionalizou através da ligação orgânica 
entre o grande capital, a corporação médica e as 
universidades”19.
 O relatório contém uma crítica à situação 
da medicina àquela época e propõe soluções para a 
questão. Suas propostas principais eram: definição 
dos padrões de entrada e ampliação, para quatro 
anos, nos cursos médicos; introdução do ensino 
laboratorial; estímulo à docência em tempo 
integral; expansão do ensino clínico, especialmente 
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em hospitais; vinculação das escolas médicas às 
universidades; ênfase na pesquisa biológica como 
forma de superar a era empírica do ensino médico; 
vinculação da pesquisa ao ensino; controle do 
exercício profissional pela profissão organizada. 
 A abrangência mundial dessas idéias 
tem início em 1912 quando Flexner assume 
um cargo permanente no General Education 
Board, subvencionado por Rockfeller e amplia 
significativamente sua influência e controle 
sobre as instituições de ensino norte-americanas. 
Apoiado nos fundos da Rockfeller Foundation 
e mantendo a filantropia como instrumento 
para o desenvolvimento e apoio a instituições, 
sem necessitar de aprovação societária ou 
governamental mais ampla, Flexner consegue 
propagar suas idéias. Com este fim, a fundação 
Carnegie investiu US$ 300 milhões entre 1910 
e 1930. Sendo importante influência no Brasil, 
inclusive com apoio na fundação da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (USP).
 Nesse momento histórico inicia-se a era do 
cientificismo também na medicina e, em momento 
algum, observa-se qualquer preocupação com 
as questões ético-morais, nem na análise das 
circunstâncias do ensino médico, muito menos 
nas propostas de mudança presentes no relatório.
 Das recomendações de Flexner, algumas 
foram acatadas com relativa facilidade: um 
rigoroso controle de admissão; o currículo de 
quatro anos; divisão do currículo em um ciclo 
básico de dois anos, realizado no laboratório, 
seguido de um ciclo clínico de mais dois anos, 
realizado no hospital; exigência de laboratórios e 
instalações adequadas. O ciclo clínico deve-se dar 
fundamentalmente no hospital, pois ali se encontra 
o local privilegiado para estudar as doenças. 
Nas palavras do próprio Flexner: “O estudo da 
medicina deve ser centrado na doença de forma 
individual e concreta”20. A doença é considerada 
um processo natural, biológico. O social, o 
coletivo, o público e a comunidade não contam 
para o ensino médico e não são considerados 
implicados no processo de saúde-doença. Os 
hospitais se transformam na principal instituição 
de transmissão do conhecimento médico durante 
todo o século XX às faculdades resta o ensino de 
laboratório nas áreas básicas (anatomia, fisiologia, 
patologia) e a parte teórica das especialidades21.
 As propostas de Flexner tornaram-se 
paradigma para o ensino superior, principalmente 

nas carreiras biomédicas. Embasado no sucesso 
do modelo da universidade alemã de Humboldt, 
com ensino integrado à pesquisa e a crescente 
especialização por disciplinas, focados numa 
perspectiva tecnicista e fiscalizadora do currículo 
permearam as ações dos gestores da educação 
nos Estados Unidos e assim chegaram a países 
como o Brasil, significando a reprodução de 
modelos e esquemas provenientes de outros 
contextos, obedecendo a outros pressupostos 
e necessidades. Desde então muitas correntes 
influenciaram o ensino-médico brasileiro: teoria 
comportamentalista, teoria gestáltica e teoria 
construtivista, mas em nenhum momento o 
padrão cunhado pelo modelo flexneriano é 
rompido.
 De acordo com as idéias do físico e 
filósofo americano Thomas Kuhn, uma teoria 
cientifica após ter atingido o status de paradigma 
somente é considerada inválida quando existe 
uma alternativa disponível para substituí-la, por 
exemplo, a renascença e o iluminismo trouxeram 
grandes avanços no campo da ciência, e no século 
XVIII o mundo ocidental já se definia por um 
paradigma central, o da ciência, como substituto 
do anterior, o da religião.  Partindo dessa premissa 
e da análise do modelo biomédico e seu método 
clínico centrado no diagnostico diferencial, foi 
criado no final do século XIX e inicio do século XX, 
momento histórico em que doenças infecciosas  e 
causadas por deficiências nutricionais constituíam 
a principal causa de óbitos. Não há dúvida que 
muito do desenvolvimento médico alcançado 
no século XX foi proporcionado pela ênfase na 
pesquisa laboratorial, no estudo hospitalocêntrico 
e, principalmente, pelo forte apoio ao especialista. 
Entretanto, o contexto epidemiológico do final do 
século XX e inicio do século XXI, ao entrar em 
voga a Medicina Preventiva, em parte associada ao 
movimento higienista, surge no sistema médico 
uma nova idéia de trabalhar com a saúde. Na qual 
o contexto da vivência ambiental e mais tarde, 
psicológica do indivíduo se relaciona com seu 
estado de saúde ou doença. Ou seja, é deflagrado 
o paradigma biomédico, pois surgem anomalias, 
estados que não são explicados somente pela 
microbiologia, pela fisiologia, pelo organicismo.

 2.2. O Método Clínico Centrado na 
Pessoa
 O processo de mudanças começa quando 
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a ciência normal encontra anomalias, como 
nenhum paradigma é um encaixe perfeito da 
natureza,  anomalias estão sempre presentes, no 
início podem até ser ignoradas, ou mesmo passar 
desapercebidas, contudo cada vez mais elas são 
reconhecidas e após passar por um período de 
resistência as respostas a essas perturbações se 
acomodam em um novo paradigma.   
 A mudança de um paradigma antigo 
para um novo é revolucionária e não cumulativa 
defende Kuhn em seu livro The Structure 
os Scientific Revolutions (1967). Durante 
muitos anos, a medicina foi dominada por uma 
abordagem estritamente objetiva e positivista 
dos problemas de saúde - o modelo Biomédico, 
que para Ian McWhinney pode ser descrito dessa 
maneira: as pessoas sofrem de doenças que podem 
ser classificadas da mesma forma que outros 
fenômenos naturais. Uma doença pode ser vista 
como algo independente da pessoa que a tem e de 
seu contexto social. Esse modelo foi muito bem 
sucedido e continua a ser dentro das paredes do 
hospital-escola, entretanto, fora dessas paredes os 
clínicos gerais passaram a se deparar com muitas 
pessoas que não se encaixavam em nenhum 
diagnóstico, ou tinham problemas que formavam 
um complexo que incluía experiência com a 
doença e problemas de vida, além de confusão 
emocional. Dessa forma, não foi surpreendente 
que as primeiras tentativas de reformar o modelo 
biomédico tenham partido dos clínicos gerais, 
em especial do trabalho do psicanalista Michael 
Balint autor do livro: “The Doctor, His Patient, e 
the Illness”, no qual ele defende uma abordagem 
que rompe com a dicotomia mente e corpo diante 
do paciente e marca o início do afastamento do 
modelo puramente Biomédico da prática médica 
dominante, entretanto, apesar de os ensinamentos 
de Balint terem influenciado a prática clinica não 
foram suficientes para gerar impacto no ambiente 
das escolas médicas.
 Vinte anos após os trabalhos de Balint 
terem sido publicados outro psicanalista, 
George Engel, divulgou um artigo, na década 
de 70,  no qual ele analisou as desvantagens do 
modelo biomédico e defendeu um modelo que 
inicialmente foi chamado de  infomédico devido 
a concentração da atenção no papel crucial 
da informação em todos os níveis do corpo 
humano. Apesar do avanço desse modelo, ainda 
não havia a proposição da abordagem holística 

que foi acrescentada pelo trabalho do cientista 
Kurt Goldstein, a essência desse paradigma que 
é compartilhado com a medicina de família da 
comunidade é entender a pessoa como um todo, 
um ser integrado com sua história, um presente 
e um futuro em que se aninham um número 
infinito de realidades, relacionamentos sociais e 
desafios ambientais contra um pano de fundo de 
propensões genéticas.
 Nessa estrutura ontológica proposta por 
Goldstein e endossada por teóricos da MFC como 
McWhinney, os sintomas são considerados uma 
manifestação dos organismos tentando alcançar 
uma nova adaptação às circunstancias trazidas 
por uma doença ou um acidente. Nesse contexto, 
para entender um complexo de sintomas por 
completo, deve-se adotar uma visão holística, 
observações meticulosas e o entendimento da 
pessoa em relação a si mesma. Dessa forma, é 
necessário para o médico atender e acompanhar 
a pessoa ao longo de um período de caos até um 
novo equilíbrio.
 Assim ocorre a transição da forma de 
pensar mecanicista para uma forma sistêmica, ou 
como afirma Kuhn, nesse momento de revolução 
o método clínico centrado na pessoa emerge 
como resposta as anomalias que desumanizaram a 
relação médico-paciente e afastaram o médico do 
mundo interior das pessoas.
 O método tem seis componentes 
integrados: 1) explorar tanto a doença quanto a 
experiência da pessoa com a doença; 2) entender 
a pessoa como um todo; 3) elaborar um plano 
conjunto do manejo dos problemas; 4) incorporar 
prevenção e promoção à saúde; 5) intensificar 
o relacionamento entre pessoa e médico; 6) ser 
realista sobre o tempo, recursos e trabalho em 
equipe. Dessa forma, o método clínico centrado 
na pessoa altera o centro de investigação da 
doença para a pessoa, e  assim, modifica o 
foco investigativo do médico,  que agora passa 
a averiguar as expectativas da pessoa, passa a 
valorizar o motivo pelo qual a pessoa procurou 
o atendimento médico, torna-se responsável 
por entender e responder os sentimentos das 
pessoas, reconhece o papel crucial das emoções, 
valoriza o ato de ouvir e, ainda, altera a condição 
passiva do paciente ao conclamar a elaboração 
de planos conjuntos para resolver os problemas 
apresentados, valorizando o poder de cura 
inerente a própria pessoa. 
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 De acordo com Ian McWhinney, a chave 
do método consiste em permitir que o fluxo 
maior de informação venha do próprio paciente e 
a habilidade crucial do médico é a capacidade de 
escutar com atenção e responder as pistas verbais 
e não verbais, uma vez que a tarefa do médico 
nesse método clínico é dupla: entender a pessoa e 
entender também a doença da pessoa. Atualmente, 
estudos realizados por (Little e colaboradores)29 

mostram que mais de 75% das pessoas querem 
uma abordagem centrada na pessoa, além disso, 
os estudos de (Stewart et al, 2003)29 mostram que 
as pessoas tratadas por médicos que adotam esse 
novo paradigma tem uma satisfação elevada e uma  
maior adesão ao tratamento.
 Outro valoroso benefício trazido pelo 
método clínico centrado na pessoa evidenciado 
por Campbell (2005)29 foi a diminuição do 
número de pedidos de  exames complementares, 
menos encaminhamentos  e menos reconsultas, 
além disso, o ensaio caso-controle randomizado 
de Stewart (2007)29 evidenciou que as pessoas 
tratadas pelo novo método clínico apresentavam 
uma percepção melhor sobre sua saúde.
 Apesar de todos os resultados já 
demonstrados pelos teóricos que defendem o 
método clínico centrado na pessoa o impacto 
do novo método nas escolas médicas é mínimo, 
talvez porque nas escolas médicas haja pouco 
espaço para o debate da ética e moral tanto no 
aspecto humano como no ato médico em si.
 
 2.3. Ensino Médico da EMC
 2.3.1. A experiência pessoal 
confrontando o projeto político-pedagógico 
da EMC - Limitações e adequações
 Fui aprovado no vestibular de 2006, 
entrando na turma do 2º semestre, meu período 
de formação na UNIRIO é do segundo semetre 
de 2006 ao segundo semestre de 2012, a grade 
curricular fornecida foi estabelecida em 1998, 
e entrou em vigor em 1999, essa  “Reforma 
Curricular”, que já foi também chamada de 
“Maquiagem Curricular”. Ela consistiu de 
mudanças nas cargas horárias e na mudança de 
alocação das disciplinas nos períodos22.
 Dentre as principais ausências vivenciadas 
nesses onze períodos está a falta de atuação 
em locais da rede de saúde pública de atenção 
primária, uma vez que o cenário de prática 
quase que exclusivo é o Hospital-Escola de nível 

Quaternário. Nesse contexto, a existência do 
internato de Saúde Coletiva no 12º período causa 
estranhamento e dificuldade de adequação a esse 
novo ambiente de prática médica, sendo por 
vezes negligenciado pelos alunos, que não tem as 
ferramentas necessárias para desenvolver a prática 
clínica da atenção primária à saúde.
 Em todo esse tempo, apenas no 6º 
período, na disciplina de Pediatria I, tive contato 
com a rede de atenção básica à saúde, em 4 visitas 
ao Posto de Assistência Médica Hélio Pellegrino. 
Outro problema vivenciado foi o longo período 
de espera para ter contato com pacientes, uma 
vez que, somente no 4º período, na disciplina 
de semiologia, foi iniciado o processo de 
aprendizagem da relação médico-paciente, mesmo 
assim, sem nenhuma reflexão sobre o momento 
de reforma do método clínico e dessa forma, não 
me foi oferecida capacitação para desempenhar o 
método clínico centrado na pessoa. Fui treinado 
dentro do método clínico tradicional, que pode 
ser descrito dessa maneira: as pessoas sofrem de 
doenças que podem ser classificadas da mesma 
forma que outros fenômenos naturais, a doença 
pode ser vista como algo independente da pessoa 
que a tem e de seu contexto social, fui treinado 
para guiar com perguntas seqüenciais a história 
da doença do paciente, não o fui para o ouvir e 
valorizar suas emoções e expectativas23,24.
 Outra limitação é a própria conformação 
do currículo em ciclo básico e profissionalizante 
bem separados e organizados com disciplinas 
fragmentadas incapazes de integrar o conteúdo 
programático com áreas de prática real ou mesmo 
dialogar entre si.  Além disso, há uma ênfase às 
aulas teóricas e as práticas são predominantemente 
demonstrativas e centradas no professor, 
com avaliações escritas em que predomina a 
memorização23.
 Mais uma incoerência é a inexistência de 
um departamento atuante de Saúde Coletiva, uma 
vez que o mesmo foi criado em 2009, mas não 
conta com um quadro completo de professores 
especializados na área de medicina de saúde de 
família e comunidade. Esse fato quase inviabilizou 
a concretização da Liga Acadêmica de Saúde 
de Família, projeto idealizado por discentes da 
UNIRIO, nos quais eu me incluo, que tinha por 
objetivo: antecipar, incrementar e complementar 
a vivência teórico-prática dos alunos da graduação 
da UNIRIO na área de  Saúde da Família e 
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Comunidade, na Estratégia de Saúde da Família e 
na Atenção Primária à Saúde (APS).
 Destaca-se também a ausência da 
formação nas três dimensões dos eixos 
estruturantes da formação médica, segundo as 
diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina 
de Família e Comunidade, que são: a abordagem 
individual, familiar e comunitária25.
 Na vanguarda da articulação 
biopsicossocial e no ensino método clínico 
centrado na pessoa destaca-se o Departamento de 
Homeopatia, que possui projetos que contemplam 
o tripé universitário - extensão, pesquisa e ensino. 
Reunidos no “Programa Homeopatia, saúde 
e qualidade de vida”, atuando junto à pediatria, 
grupo Renascer da terceira idade e projetos de 
elaboração de ficha clínica com cruzamento de 
dados digitalizada e de melhoria do ensino.
 Gostaria de ressaltar a importância, em 
minha formação, de minha participação junto 
ao “Projeto Renascer - saúde e qualidade de 
vida na terceira idade.” O projeto consiste de 
atuação conjunta de discentes, graduandos e 
pós-graduandos, e de docentes na atenção e 
atendimento ao público da 3ª idade. Destaca-
se nesse projeto além das reuniões com a 
equipe multidisciplinar, as atividades conjuntas 
incluindo práticas de teatro, coral, dança com 
os idosos do grupo, discentes e docentes de 
vários cursos da UNIRIO, mas, sobretudo o 
atendimento ambulatorial tutorado, no qual 
aplicávamos questionário Médico Sumário e de 
Qualidade de Vida (OMS/WHOQOL abrev.) e o 
relatório médico sumário, que consiste na revisão 
sistemática dos sinais e sintomas frequentes dos 
idosos, além de ser feito um levantamento dos 
exames complementares realizados por eles e as 

medicações utilizadas com seu impacto financeiro 
mensal. Nesse trabalho, a Doutora Débora Alves 
e o Professor Mestre Francisco Freitas ensinaram 
sobre a importância de valorizar os sentimentos 
do paciente, enfatizaram a importância do 
humanismo na relação médico-paciente, além de 
entenderem a concepção de doença na relação 
do indivíduo com o agente etiológico e o meio 
ambiente que o cerca. Os tutores abordavam o 
paciente de maneira holística e não admitiam a 
dicotomia mente-corpo existente no paradigma 
biomédico.
 Outro destaque no departamento de 
homeopatia é o incentivo à pesquisa, pois dentro 
de cada projeto, havia espaço para o registro e 
coleta de dados que posteriormente puderam 
ser utilizados para confecção de trabalhos 
apresentados em congressos e temas de 
trabalhos de conclusão de curso, contrapondo-
se à realidade da EMC na qual vigora a falta de 
apoio institucional à realização de pesquisas, fator 
determinante não só da qualidade os cursos, mas 
da formação do estudante, que poderia ter sua 
iniciação em projetos científicos que colaborem 
com a melhoria das necessidadesde saúde da 
população.[26] . Ante as grandes dificuldades 
de encontrar apoio na busca por conhecimento 
na área de atenção primária à saúde dentro da 
EMC, gostaria de destacar o papel de incentivo 
que obtive da FUNRIO - Fundação UNIRIO, 
que sempre apoiou projetos, como a realização 
da I Jornada da Lasf  - Conhecendo o Sistema de 
Saúde Brasileiro, além de financiar a participação 
em congressos como o XI Congresso Brasileiro 
de Medicina de Família e Comunidade e o 
COBEM - Congresso Brasileiro de Educação 
Médica.
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Desafios do Ensino Médico na EMC/
UNIRIO frente às políticas públicas de saúde

Lucas Leonardo Knupp dos Santos1

RESUMO
Objetivos: Explicitar as limitações do modelo de ensino médico tradicional cen-
trado na formação de especialistas num regime hospitalocêntrico, frente à opção 
brasileira por um sistema de saúde universal centrado na Atenção Primária à 
Saúde (APS). Metodologia: Estudo transversal que conta com a participação 
de 125 discentes matriculados no internato da EMC no segundo semestre de 
2011, utiliza como instrumento de análise um questionário estruturado para pro-
blematizar o modelo biomédico e a estatística descritiva é usada para análise de 
dados. Além disso, realiza-se um resgate histórico das bases históricas e teóricas 
da atenção primária para justificar a opção brasileira por um modelo de médico 
generalista, capaz de usar o método clínico centrado na pessoa e a dificuldade 
encontrada para realizar essa formação dentro do modelo curricular do curso de 
medicina da UNIRIO. Resultados: Observa-se que o graduando em Medicina 
na UNIRIO não está preparado para atuar em um sistema de saúde centrado 
na APS, uma vez que 90,9 % (n=114) dos alunos não se sentem capazes de ao 
formar liderar uma equipe da ESF, além disso o trabalho revela a dificuldade de 
o modelo curricular da EMC em introduzir o discente em cenários de pratica que 
não o Hospital-Escola, pois 75,86% (n=94) dos discentes afirmam jamais terem 
entrado em contato com uma unidade de APS durante sua graduação. Con-
clusão: O modelo curricular tradicional de ensino médico que vigora na EMC 
apresenta-se em descompasso aos objetivos das diretrizes curriculares nacionais, 
não sendo a melhor opção para a formação de médicos capacitados à atuar como 
promotores integrais de saúde conforme os anseios indicados no SUS. 
Palavras-chave: Educação Médica, Atenção Primária a Saúde, Escola de Me-
dicina e Cirurgia - EMC - UNIRIO, Currículo, Políticas Públicas de Saúde no 
Brasil.

Medical Education Challenges in the School of  Medicine and Surgery/
UNIRIO Regarding the Public Health Policies

ABSTRACT
Objectives: Reveal the limitations of  the traditional medical model of  education 
focused on the training of  specialists in a hospital-centered system, in contrast 
with the Brazilian option for a universal health care system focused on Primary 
Health Care. Methodology: Cross-sectional study with the participation of  125 
students enrolled in internship from EMC in the second half  of  2011, as an 
analytical tool was used a structured questionnaire to confront the biomedical 
model and descriptive statistics is used for data analysis. In addition, we make 
historical review about theoretical bases of  primary care to justify the Brazilian 
option for a model of  general medical doctors, which can use the patient cen-
tered clinical method and the difficulties of  doing that with the medical school 
curriculum of  UNIRIO. Results: It is observed that the graduated in Medicine 
at UNIRIO are not prepared to act in a health system focused on the Primary 
Care Attention, since 90.9% (n = 114) of  the students do not feel able to lead a 
team of  Family Care Strategy, the study reveals the difficulty of  the  curriculum 
model to introduce EMC’s students in practice scenarios that are not the Univer-
sity Hospital, as 75.86% (n = 94) of  the students said they had never come into 
contact with a primary health care unit during their graduation. Conclusion: 
The traditional model of  medical educational curriculum which runs at EMC 
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proven itself  out of  step to the national curriculum guidelines and do not seem  
the best option to training medical doctors that act as a integral health promoter 
as the aspirations indicated in SUS.
Key words: Medical Education, Primary Health Care, School of  Medicine and 
Surgery - EMC - UNIRIO, Curriculum, Public Health Policies in Brazil.
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 INTRODUÇÃO
 O objetivo geral do trabalho é confrontar 
as expectativas estabelecidas pelas diretrizes 
curriculares do Ministério da Educação e Cultura - 
MEC1 e as políticas públicas de incentivo à atenção 
primária com a realidade do interno do curso 
de medicina da Escola de Medicina e Cirurgia - 
EMC, da Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro - UNIRIO.
 As diretrizes curriculares definem em seu 
3º artigo o perfil do formando médico “(...) com 
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, 
no processo de saúde-doença em seus diferentes 
níveis de atenção, com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na 
perspectiva da integralidade da assistência, com 
senso de responsabilidade social e compromisso 
com a cidadania, como promotor da saúde integral 
do ser humano.”1 As mesmas diretrizes definem 
um conjunto de competências e habilidades 
gerais que incluem: atenção à saúde, tomada de 
decisões, comunicação, liderança, administração/
gerenciamento, e educação permanente; atuando 
nos diferentes níveis de atenção à saúde com ênfase 
na atenção primária e secundária.  Além disso, a 
formação médico-acadêmica deve vincular-se às 
necessidades sociais da saúde com foco no SUS1.

 A relevância da Atenção Primária à Saúde 
- APS para a conformação dos Sistemas Nacionais 
de Saúde é uma tendência mundial. Reflexo de 
uma série de congressos e conferências que têm no 
Relatório Lalonde do ministro de saúde Canadense 
o disparador de diversas medidas sanitárias 
em vários países e o determinador das bases 
teóricas que se firmaram em 1978 na Conferência 
Internacional de Cuidados Primários de Saúde 
de Alma-Ata, na URSS, na qual formalizaram-se 
propostas como “Saúde para todos no ano 2000” 
e a “Estratégia de Atenção Primária à Saúde”. No 
Brasil, o SUS configura-se como a cristalização 
legislativa da reforma deflagrada por esse relatório 
embasada nos estudiosos da APS, Ian McWhinney 
e Barbara Starfield.
 Apesar de o SUS ter sido estabelecido 
normativamente em 1990, somente em 1994 teve 
início uma Estratégia direcionada para a APS, o 
Programa Saúde da Família - PSF, que evoluiu 
do antigo Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde - PACS, criado em 1991, tendo desde 
então apresentado larga expansão passando das 
300 equipes implantadas em 1994 para as 30328 
em 2011, o que confere uma cobertura de 5251 
municípios, sendo 50,7% da população brasileira, 
conforme demonstra a tabela do DataSUS 
(figura1)2.

Figura 1. Meta e Evolução do Número de Equipes de Saúde da Família Implantadas Brasil - 1994 - Agosto 2011
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 O modelo curricular do curso de 
graduação em Medicina da EMC da UNIRIO é o 
tradicional dividido em três grandes ciclos: os 24 
primeiros meses são destinados ao ciclo básico, 
nesse período quase inexiste o contato com o 
paciente, após esse período inicia-se o  ciclo 
médico que dura 30 meses e é realizado quase que 
integralmente dentro do Hospital Escola, por fim, 
tem-se o ciclo profissionalizante com duração de 
18 meses. O projeto político pedagógico do curso 
de medicina em vigor foi elaborado após uma 
reforma curricular entre os anos de 2007 e 2009, 
entretanto, as inadequações do mesmo forçaram 
uma nova reforma que, atualmente, encontra-se 
em curso.
 Um contra-senso importante de ser 
destacado é que no documento da reforma 
curricular de 2007, a Escola se propõe a formar um 
médico que siga o perfil, adequado às aspirações 
do MEC e da sociedade brasileira, capaz de: 
“(...) desenvolver habilidades e atitudes que 
possibilitem o desempenho profissional 
competente, crítico e ético; exercer a medicina com 
visão humanística, observando a realidade social, 
cultural e econômica do Brasil; estar capacitado 
ao auto-aprendizado, a educação continuada, 
sem perder a visão crítica quanto à sobrecarga de 
informação e transitoriedade dos conhecimentos 
científicos; adquirir, no curso de graduação 
uma visão social e holística da medicina como 
profissão e missão de vida; saber atuar em equipe 
multiprofissional de saúde; ter plena consciência 
do conceito de cidadania e compromisso com 
o princípio da universidade e igualdade no 
atendimento, da verdade científica e da dignidade 
da profissão; saber estabelecer um vínculo 
médico-paciente fraterno para proporcionar 
um relacionamento de credibilidade; estar 
preparado para escolher o exercício profissional, 
a Especialização, a Pós-Graduação Stricto sensu e 
a carreira acadêmica, onde a produção do saber é 
atividade precípua. (...)”
 Contudo, no mesmo documento, aos serem 
citadas as competências e habilidades desejadas, 
o foco é primariamente tecnicista: “Ter domínio 
de conhecimentos fisiológicos e fisiopatológicos 
necessários a prevenção, diagnóstico e tratamento 
das doenças de maior prevalência; Entender os 
mecanismos básicos de doenças; Ter capacidade 
de utilizar recursos semiológicos (anamnese e 
exames clínicos), procedimentos contemporâneos 

de técnicas diagnósticas e terapêuticas; de forma 
hierarquizada e avaliar as relações risco/benéficos 
e custo/benéficos; Ter conhecimento de métodos 
de investigação científica, Ter competência para o 
desempenho profissional ético.” Apenas na última 
competência - desempenho profissional ético - é 
contemplado o aspecto humanístico da profissão, 
demonstrando assim, a inadequação do currículo 
tradicional da EMC frente às aspirações do MEC, 
da sociedade e do Governo brasileiro, que prima 
pela formação de um médico dentro de preceitos 
como o preconizado por Ian McWhinney, no 
método clínico centrado na pessoa, tendo como 
essência da competência médica além da técnica, 
uma tarefa dupla: entender a pessoa e entender 
a doença da pessoa, enxergando o indivíduo de 
maneira holística e entendendo a doença como 
um processo complexo da interação entre o 
indivíduo, o agente etiológico e sua relação com a 
sociedade que o cerca.

 METODOLOGIA
 Esse estudo de delineamento transversal 
foi realizado com os alunos matriculados no 
Internato (décimo, décimo primeiro e décimo 
segundo períodos) no segundo semestre de 2011 
do curso de graduação em medicina da EMC, 
UNIRIO. 
 Após serem informados sobre os 
objetivos e procedimentos da pesquisa, os alunos 
que concordaram em participar assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(anexo A) e responderam ao questionário (anexo 
B). O questionário estruturado, além solicitar 
informações demográficas, continha perguntas 
baseadas nas doze áreas de competências que 
um médico generalista deve possuir instituídas 
pelo Royal College of  General Pratictioners 
- RCGP, traduzido e utilizado para avaliação 
dos profissionais de medicina geral e familiar 
de Portugal pela Sociedade Portuguesa de 
Medicina Geral e Familiar. Constam também 
no questionário, perguntas que investigam as 
competências mínimas esperadas pelas Diretrizes 
nacionais Curriculares, instituídas pelo MEC em 
2002. Outra temática abordada no questionário é 
o método clínico centrado na pessoa.
 Será utilizada estatística descritiva para 
analise de dados após a aplicação dos questionários.
Essa pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa do Hospital Universitário Gafrèe e 
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Guinle (HUGG).
 Além disso, o estudo conta com o 
resgate histórico das bases teóricas da atenção 
primária à saúde, bem como uma explanação 
sobre o momento de embate entre método 
clínico tradicional e o método clínico centrado 
na pessoa e uma visão pessoal da experiência da 
formação médica na EMC.
 
 RESULTADOS
 Após 3 meses - de setembro à 
novembro de 2011 - de aplicação dos  
questionários, obteve-se uma amostra final de 
125 alunos (n=125) de um total de 191 alunos, 
a amostra corresponde, portanto, a 65,45% 
dos matriculados no internato da EMC, dos 
alunos entrevistados 44 cursam o 10º período 
( 35,2% do total), 53 cursam o 11º período 
(42,4% do total) e 28 cursam o 12º período 
(22,4%). A média da idade dos entrevistados 
é de 25 anos, foram encontradas idades entre 
21 e 36 anos (desvio padrão ± 3,2), a mediana 

foi de 25,79. Com relação ao gênero, 74 são 
mulheres (59,2%) e 52 homens (40,8%). Não 
foram encontradas diferenças estatisticamente 
significantes observando-se a diferença de 
gêneros dos entrevistados.
 Dos 125 discentes, 75,86% (n=93) 
declararam não ter tido contato com alguma 
unidade de atenção primária à saúde, durante 
a graduação e 24,14% (n=32) afirmaram 
ter contato. 6,4% (n=8) do total da amostra 
afirmam ter estagiado por menos de 1 mês 
em unidade de APS, 9,6% da amostra (n=12) 
afirmaram ter estagiado em unidade de APS 
por 3 meses, 4% (n=5) estagiaram entre 3 e 6 
meses em uma unidade de APS, 2,4% (n=3) 
afirmaram estagiar por mais de 6 meses em uma 
unidade de APS. Dos 32 alunos que afirmaram 
ter contato com uma unidade de APS durante 
a graduação, 31,25% (n=10) o fizeram por 
meio de atividades curriculares, 53,13% (n=17) 
o fizeram através de projetos de extensão e 
15,62% (n=5) por meio de projetos de pesquisa.

Tabela 1. Tempo de estágio em unidade de APS

Tempo de estágio na 
unidade de APS

< 1 mês 3 meses 3 a 6 meses 6 meses > 6 meses

Número de Discentes 8 12 5 4 3
Porcentagem (n=125) 6,40% 9,60% 4% 3,20% 2,40%

Tipo de vínculo do discente com a 
unidade de APS

Curricular Extensão Pesquisa

Número de Discentes 10 17 5
Porcentagem (n=26) 31,25% 53,13% 15,62%

Tabela 2. Tipo de vínculo com unidade de APS

 48,27% dos alunos (n=60) afirmam 
não saberem quais as atividades ambulatoriais 
realizadas pelo Programa de Saúde da Família 
- PSF, 51,73% (n=65) afirmaram conhecer tais 
atividades, entretanto, apenas 31,25% (n=20) dos 
que responderam conhecer as atividades, foram 
capazes de citar todos os seguintes aspectos de 

atuação: clínica médica geral, saúde da mulher e 
puericultura. Dessa forma, 68,75% (n=45) que 
afirmaram conhecer as atividades ambulatoriais 
realizadas pelo PSF não contemplaram em suas 
respostas esse conjunto mínimo de atividades 
ambulatoriais definidas pelo Pacto da Saúde de 
2006.



Cad Bras Med XXV (1): 1-XXX, 2012

48

Gráfico 1. Referente às respostas à pergunta nº 2 do questionário “Quais as atividades ambulatoriais desenvolvidas por um 
médico no Programa Saúde da Família (PSF)? (  ) Não sei / (espaço para citar as atividades)”

 79,31% (N=99) dos alunos afirmaram 
não ter tido oportunidade de participar de alguma 
atividade multidisciplinar durante sua graduação, 
em contrapartida, 20,69% (n=26) afirmaram ter 
contato com atividade multidisciplinar durante 
sua graduação. Do total da amostra, 4% (n=5) 
participaram de atividade multidisciplinar por 
menos de 1 mês, 11,2% (n=14) tiveram contato 
por 3 meses, 2,4% (n=3) da amostra tiveram 
contato com atividades multidisciplinares por 

um período entre 3 e 6 meses, 1,6% (n=2) 
o fizeram por 6 meses e 1,6% (n=2) por um 
período maior que 6 meses. Dentre os alunos 
que declaram ter participado de atividades 
multidisciplinares, 19,23% (n=5) afirmaram 
tê-lo feito em atividades curriculares, 46,15% 
(n=12) tiveram oportunidade de desenvolver 
atividades multidisciplinares através de projetos 
de extensão, por fim, 34,62% (n=9) o fizeram 
por meio de projetos de pesquisa.

Tempo de estágio na 
equipe Multi-disciplinar

< 1 mês 3 meses 3 a 6 meses 6 meses > 6 meses

Número de Discentes 5 14 3 2 2
Porcentagem (n=125) 4% 11,20% 2,40% 1,60% 1,60%

Tabela 3. Tempo de estágio em equipe multi-disciplinar

Tipo de vínculo do discente no 
estágio Multi-disciplinar

Curricular Extensão Pesquisa

Número de Discentes 5 12 9
Porcentagem (n=32) 19,23% 46,15% 34,62%

Tabela 4. Tipo de vínculo com estágio multi-disciplinar
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Gráfico 2. Comparativo das tabelas 1 e 3

 Do total da amostra de 125 discentes, 
44,83% (n=56) não se julgam preparados para 
atuar em uma equipe multidisciplinar, por outro 
lado, 55,17% (n=69) afirmam se sentir preparados 
para tal atuação.
 65,42% (n=81) da amostra total de 125 
discentes afirmam não saber quais atividades 
extra-ambulatoriais são desenvolvidas por 
um médico no PSF. Dos 35,48% (n=44) que 

declararam conhecer tais atividades, 34,10% 
(n=15) descreveram com exatidão as seguintes 
atividades: visitas domiciliares, atividades de 
trabalho coletivo ( grupo de gestantes, grupo 
de idosos) e reunião de equipe, por outro lado, 
65,95% (n=29) que afirmaram conhecer essas 
atividades, não contemplaram em sua resposta as 
atividades mínimas extra-ambulatoriais realizadas 
por um médico no PSF.

Gráfico 3. Referente às respostas à pergunta nº 5 do questionário “Além das atividades ambulatoriais, quais as demais 
atribuições do médico de família e comunidade? (  ) Não sei / (espaço para citar as atividades)”
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 Quando perguntados se em algum 
momento da graduação os discentes tiveram a 
oportunidade de atender em ambulatório e/ou 
enfermaria sendo tutorados (por um professor) 
durante toda a consulta o resultado alcançado 
foi o seguinte: 50,11% do total de alunos (n= 63) 

afirmam ter sido tutorados em menos de 50%  de 
todos os seus atendimentos na graduação, 20,58% 
da amostra (n=26) afirmam ter sido tutorados 
em 50% das suas consultas e 29,41% (n=36) da 
amostra afirmaram que em mais de 50% dos seus 
atendimentos eles receberam tutoria. 

Tabela 5. Percepção dos discentes sobre a frequência dos atendimentos tutorados durante a gradução

Percepção dos discentes sobre 
a frequência nos atendimentos

Menos de 
50% das 

vezes

50% das 
vezes

Mais de 
50% das 

vezes
Número de Discentes 63 26 36
Porcentagem (n=32) 50,11% 20,58% 29,41%

 Foi avaliado também, o tema abordado 
na discussão com o tutor após as consultas. 
50,11% (n=63) do total da amostra afirmaram 
que a discussão restringiu-se à adequação da 
conduta clínica, 47,22% da amostra (n=59) 

afirmaram que receberam orientação do tutor 
tanto da conduta clínica quanto da relação 
médico-paciente, por fim, 2,67% da amostra 
(n=3) afirmam que nenhuma discussão 
aconteceu.

Tema abordado com o tutor 
após a consulta

Conduta 
Clínica

Relação 
Médico 
Paciente

Ambas Não houve 
discussão

Número de Discentes 63 0 59 3
Porcentagem (n=32) 50,11% 0% 47,22% 2,67

Tabela 6. Tema abordado com o tutor após o atendimento do discente

Tabela 7. Comportamento adotado pelo discente durante uma consulta clínica

Comportamento adotado pelo discente 
durante uma consulta médica

Guia a consulta com 
perguntas sequenciais 
para elucidar a hipóte-

se diagnóstica

Permite que o fluxo 
maior de informações 

venha do paciente, 
inclusive seus senti-

mentos 

Assume ambas as 
posturas durante a 

consulta

Número de Discentes 63 52 10
Porcentagem (n=32) 50,11% 41,18% 8,72%

 Foi abordado o comportamento dos dis-
centes durante uma consulta médica, 50,11% 
(n=63) da amostra afirmam guiar a consulta 
com perguntas seqüenciais para elucidar a hipó-
tese diagnóstica, por outro lado 41,18% (n=52) 

afirmaram que permitem que o fluxo maior de 
informações venha do paciente, inclusive seus 
sentimentos, por fim, 8,71% (n=10) da amostra 
afirmaram adotar as duas posturas durante uma 
consulta.

 88,23% (n=111) dos entrevistados afir-
maram não ter recebido ensinamentos, durante 
a sua graduação, sobre a família e sua estrutura. 
Apenas 11,77% (n=14) da amostra declararam ter 
recebido tais ensinamentos.

 Quando perguntados se conheciam as 
formas de influência da família na saúde de um 
indivíduo, 73,52% (n=92) da amostra responderam 
que não conhecem, e apenas 26,48% (n= 33) 
responderam conhecer as influências.
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 Ao avaliar a capacidade de conduzir 
pacientes com Diabetes Mellitus, 48,48% 
(n=61) da amostra não se julgaram capazes 

e 51,52% (n=64) da amostra avaliaram-se ca-
pazes de conduzir pacientes com Diabetes 
mellitus.

Gráfico 4. Referente às respostas à pergunta nº 11 do questionário “Você se sente capaz de conduzir um paciente com 
Diabetes Mellitus?”

 Ao avaliar a capacidade de condu-
zir pacientes com Hipertensão Arterial, 
33,30% (n=42) não se julgaram capazes 

e 66,70% (n=83) avaliaram-se capazes de 
conduzir pacientes com Hipertensão Arte-
rial.

Gráfico 5. Referente às respostas à pergunta nº 12 do questionário “Você se sente capaz de conduzir um paciente com 
Hipertensão Arterial?”

 A questão 13 foi anulada devido a erro de 
impressão na formulação do questionário.
 Ao serem perguntados sobre qual 
conduta os entrevistados adotariam mediante 
uma epidemia, 10,10% (n=11) responderam 
esclareceriam e estabeleceriam o tratamento de 
cada paciente individualmente, 30,30% (n=39) 

afirmaram que utilizariam estratégias coletivas 
de prevenção e tratamento, por fim, 60,60% 
(n=76) da amostra adotariam ambas as medidas, 
individuais e coletivas, diante de uma epidemia.
 Foi perguntado aos discentes se a 
graduação os capacitou para atuar no PSF, 87,8% 
da amostra (n=110) afirmaram que o curso de 
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graduação não os capacitou para realizar essa 
função, 12,20% (n=15) da amostra declararam 

ter sido capacitados pela graduação para tal 
atuação.

Gráfico 6. Referente às respostas à pergunta nº 14 do questionário “Seu curso de graduação o capacitou para atuar no PSF?”

 Perguntou-se também, sobre a 
capacidade do discente de, ao formar, liderar 
uma equipe de PSF, nesse quesito, 90,90% 
(n=114) da amostra afirmaram não estar 

preparados para liderar uma equipe de PSF e 
9,10% (n= 11) avaliaram-se preparados para 
liderar uma equipe de PSF após formarem-se 
médicos.

 Questionados sobre o preparo para 
conduzir um paciente com neoplasia  terminal 
que necessite de cuidados paliativos, 60,60% 
(n= 76) da amostra não se julgaram aptos 
para essa função, enquanto, 39,40% (n=49) 
avaliaram-se preparados para conduzir tal 

paciente. 
 Questionados sobre o preparo para 
comunicar o falecimento à família de um 
paciente, 82,40% (n=103) afirmam estar 
preparados para essa função, enquanto 18,20% 
da amostra (n=22) não se julgam aptos.

Gráfico 7. Referente às respostas à pergunta nº 16 do questionário “Você se sente capaz de ao se formar liderar uma equipe 
de PSF?”
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Gráfico 8. Comparativo referente às respostas às perguntas nº 17 e 18 do questionário “Você se sente preparado para conduzir 
o tratamento de um paciente com Neoplasia terminal, mas que necessite de cuidados paliativos?” e “Você se julga capaz de 
comunicar o falecimento do paciente ao familiar?”

 DISCUSSÃO
 Inicialmente devo ressaltar o atraso no 
cronograma geral da TCC, pois o Projeto teve 
um atraso de 6 meses em sua avaliação pelo órgão 
competente da Comissão do Internato, o que 
ocasionou retardo para a submissão do Projeto 
ao Comitê de Ética e Pesquisa - CEP do HUGG, 
e  consequentemente, uma demora para o início 
da aplicação dos questionários, o que resultou em 
uma amostra (n=125) de 191 alunos matriculados 
no internato, quantidade menor do que a esperada 
para a realização do estudo.
 O objetivo geral do estudo consiste 
em levantar as limitações do modelo de ensino 
médico tradicional centrado na formação de 
especialistas num regime hospitalo-cêntrico, 
frente à opção brasileira por um sistema de saúde 
universal centrado na Atenção Primária à Saúde 
(APS). Pode-se fazer essa inferência uma vez que 
dos 125 alunos, 110 (87,80%) consideram não ter 
sido capacitados durante a graduação de medicina 
da EMC, para atuar em um PSF. Além disso, 114 
discentes (90,90%) não se sentem aptos para 
liderar uma equipe do PSF - quesitos abordados 
nas questões 15 e 16 do questionário.  Esses 
dados vão ao encontro da visão da pesquisadora 

Jadete Barbosa Lampert, que diz que apesar de, 
em números, ser demonstrado que no Brasil já 
existem médicos proporcionalmente suficientes 
para o atendimento à população, a realidade 
mostra que há escassez de médicos para atender as 
necessidades básicas de saúde e que a população, 
de uma forma geral, não está atendida ou está 
insatisfeita com o atendimento recebido em saúde. 
Reforça essa abordagem o fato de o curso de 
Medicina com duração de seis anos ser dos mais 
longos cursos universitários, o que representa um 
custo elevado para a sociedade26. Esse cenário 
era previsto uma vez que apesar de no projeto 
político pedagógico da EMC haver a proposição 
de se formar um médico capaz de: Exercer a 
medicina com visão humanística, observando a 
realidade social, cultural e econômica do Brasil27, 
na conjuntura real do curso de graduação de 
medicina da EMC é utilizada a forma tradicional 
de ensinar Medicina no contexto do denominado 
paradigma flexneriano que se tem caracterizado: (a) 
pela predominância de aulas teóricas, enfocando 
a doença e o conhecimento fragmentado em 
disciplinas; (b) pelo fato de o processo de ensino-
aprendizagem estar centrado no professor em 
aulas expositivas e demonstrativas; (c) pela prática 
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desenvolvida predominantemente no hospital26.
 As perguntas 1, 2, 3, 4 e 5 do questionário, 
que relacionam-se ao contato com unidades de APS, 
o conhecimento das atividades desenvolvidas com 
o PSF e o contato com equipes multidisciplinares 
demonstram que menos de 20% dos alunos da 
EMC tiveram contato com uma unidade de APS 
em toda a sua graduação, além disso, dos 125 
entrevistados, 80% deles (n=100) não conhecem 
as atividades ambulatoriais e extra-ambulatoriais 
desenvolvidas pela ESF, por fim, o questionário 
também aponta o pouco preparo dos discentes da 
EMC em equipes multidisciplinares, pois, apesar 
de 55,17% (n=69) se julgar apto para o trabalho 
em equipes multidisciplinares, apenas 20,69% 
(n=26) teve oportunidade de participar de alguma 
atividade multidisciplinar durante sua graduação. 
Esse resultado mostra a total inadequação do 
currículo da EMC com as diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Medicina de Família e Comunidade 
- SBMFC para o ensino da APS na graduação 
médica, que recomenda uma inserção longitudinal 
e com continuidade ao longo do curso, num 
modelo em espiral crescente de complexidade e, 
de preferência, com atividades na APS em todos 
os períodos (semestre ou anos) do curso; devem 
ser incluídas, desde o primeiro ano, atividades 
envolvendo as abordagens do indivíduo, da família 
e da comunidade, de forma integrada; devem 
ser introduzidos módulos, disciplinas, unidades 
educacionais ou estágios de APS centrados na 
clínica do médico de família (método clínico 
centrado na pessoa)25. Além de não contemplar 
as Diretrizes Curriculares Nacionais - DNC - 
estabelecidas pelo MEC: “Parágrafo único - Com 
base nestas competências, a formação do médico 
deverá contemplar o sistema de saúde vigente 
no país, a atenção integral da saúde num sistema 
regionalizado e hierarquizado de referência e 
contra-referência e o trabalho em equipe1”. 
Diretrizes que também definem, em seu artigo 3º, 
como perfil do profissional egresso da graduação 
o médico com formação generalista, humanista, 
crítica e reflexiva, capacitado a atuar, pautado em 
princípios éticos, no processo de saúde-doença 
em seus diferentes níveis de atenção, com ações de 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 
à saúde, na perspectiva da integralidade da 
assistência, com senso de responsabilidade social 
e compromisso com a cidadania, como promotor 
da saúde integral do ser humano1.

 As questões 6, 7 e 8 buscaram avaliar o 
processo de tutoria nas atividades ambulatoriais 
e/ou de enfermaria, avaliando a freqüência de 
ocorrência da tutoria, a temática abordada na 
discussão com o tutor e a observação do uso do 
método clínico centrado na pessoa ou do modelo 
tradicional. Conforme o esperado, mais de 50% da 
amostra (n=63), afirmaram que em menos de 50% 
de todos os seus atendimentos foram tutorados, 
contudo, observou-se positivamente que apesar 
da pouca tutoria, nesses momentos 47,22% da 
amostra (n=59) afirmaram que durante a tutoria 
além da conduta clínica, receberam orientação 
sobre sua relação médico-paciente. Além disso, 
49,90% da amostra (n=62) demonstraram usar 
a chave do método clínico centrado na pessoa, 
ao afirmar que permitem que o fluxo maior de 
informação venha do paciente, inclusive seus 
sentimentos, em uma consulta médica29. Esse 
resultado obtido pelo questionário é interessante, 
uma vez que durante toda a graduação da EMC, 
excetuando-se o pequeno intervalo de tempo de 8 
semanas destinado ao Internato de saúde coletiva, 
no 12º período, não existe espaço para a reflexão 
teórico-prática das bases da APS. Esses dados 
permitem inferir que, no que se refere a abordagem 
pedagógica o currículo da EMC não se caracteriza 
dentro do modelo conservador - Utilizando-se a 
classificação proposta no trabalho “Tendências 
de Mudanças em um Grupo de Escolas Médicas 
Brasileiras”28 que classifica o currículo de 
graduação em tradicional, inovador com tendência 
tradicional, inovador com tendência avançada e 
avançada, analisando 5 grandes eixos temáticos, no 
que se refere ao 3º eixo (abordagem pedagógica) 
focando-se o apoio e tutorial - a EMC caracteriza-
se como inovadora com tendência tradicional, 
pois ainda não atinge o caráter inovador proposto 
pelo paradigma da integralidade, que adota 
métodos de aprendizagem ativos, com ênfase 
na realidade de saúde e com abordagem multi e 
interdisciplinar, e a prática usa também os serviços 
e espaços comunitários, avaliando conhecimentos, 
habilidades e atitudes com estímulo à avaliação 
interativa e à auto-avaliação; proporciona 
condições adequadas dos espaços físicos e 
materiais de apoio para o desenvolvimento do 
processo ensino-aprendizagem e oferece tutoria 
com análise e solução de problemas baseados em 
situações reais23. Na EMC, assim como na maioria 
dos cursos de medicina no Brasil, falta apoio da 
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Instituição à capacitação docente, o que acaba por 
gerar cenários de prática deficientes e enfoques 
equivocados sobre o que significa exercer a 
docência na Universidade, não por incompetência 
individual, mas por falta de oportunidades para 
uma correta construção da profissionalização. 
Os pontos centrais da formação permanente dos 
docentes precisam ser planejados, considerados 
nos orçamentos e priorizados no contexto da 
Universidade, contemplado também no eixo 5 do 
mesmo estudo - desenvolvimento docente26,28.
 Outra área investigada pelo questionário 
(questões 9, 10 e 14), diz respeito ao conhecimento, 
pelos discentes, da configuração das 3 dimensões 
de enfoque do médico da atenção primária: 
abordagem individual, familiar e comunitária. O 
questionário explicita que o currículo em vigor 
da EMC não capacita o discente no que se refere 
à abordagem familiar, já que, 88,23% da amostra 
(n=111) referem não ter recebido ensinamentos 
sobre a família a sua estruturação, além disso, 
73,52% da amostra (n=92) afirmam não conhecer 
a influência da família sobre a saúde de um 
indivíduo. Nota-se claramente, a incapacidade do 
currículo da EMC em se adequar às orientações 
da SBMFC em relação ao ensino da APS, pois 
o discente deveria ter conhecimento que na 
abordagem familiar, deve-se: conhecer e lidar com 
as distintas fases do ciclo vital; conhecer e lidar 
com a estrutura e dinâmica familiar, utilizando 
os instrumentos do diagnóstico familiar, como 
o genograma e ecomapa na abordagem familiar; 
identificar a influência das relações intrafamiliares 
no processo de saúde e adoecimento25. A 
questão 14 do questionário aborda minimamente 
a dimensão comunitária e demonstra que o 
estudante da EMC compreende a necessidade de 
adotar atitudes coletivas diante de uma epidemia, 
uma vez que, 90,90% da amostra (n=114) 
afirmam que em caso de epidemia utilizariam 
estratégias coletivas afim de minimizar o impacto 
sobre a comunidade. Contudo, o questionário não 
conseguiu avaliar um enfoque abrangente dessa 
dimensão comunitária que consiste em conhecer 
e lidar com instrumentos de diagnóstico de saúde 
da comunidade, acessando os diversos setores 
relacionados e correlacionando-os com a prática 
clínica do médico; identificar a organização 
da sociedade e da comunidade, os modos de 
produção presentes e os determinantes sociais 
do processo saúde-adoecimento; identificar e 

respeitar a diversidade cultural; compreender o que 
é “território vivo”; reconhecer e desenvolver ações 
de vigilância em saúde e participar de atividades 
de educação popular em saúde, compreendendo a 
existência de diferentes concepções pedagógicas e 
valorizando o saber popular25.
 As perguntas 11 e 12 do questionário 
versam diretamente sobre a capacidade dos 
discentes para conduzir doentes com diabetes 
mellitus e hipertensão arterial, uma vez que essas 
enfermidades de caráter crônico e incapacitante 
têm aumentado sua prevalência no Brasil, com a 
diminuição da mortalidade decorrente de doenças 
infecto-contagiosas e o aumento da expectativa de 
vida populacional, estando inclusive contempladas 
no Piso de Atenção Básica Ampliado criado 
em 2002 como uma das novidades da 
Norma Operacional da Assistência - NOAS/
SUS/01/2002.  48,48% da amostra (n=61) não se 
julgam capazes de conduzir pacientes com diabetes 
mellitus, ao passo que, 33,30% da amostra (n=42) 
não se julgam capazes de conduzir pacientes com 
hipertensão arterial. Infelizmente, não foi possível 
evidenciar se o alto percentual de discentes que 
se julgam incapazes de conduzir pacientes com 
essas enfermidades deve-se ao desconhecimento 
teórico dos guidelines de conduta clínica, ou se pela 
dificuldade de se conseguir adesão ao tratamento, 
já que a questão 13, que foi anulada por erro de 
impressão, questionaria formas alternativas de se 
conseguir adesão ao tratamento de enfermidades 
crônicas.
 As questões 17 e 18 do questionário 
abordam o contato do médico com doenças 
terminais e com a morte, pois uma das 
competências do egresso médico, de acordo com 
as DCN é atuar na proteção e na promoção da 
saúde e na prevenção de doenças, bem como 
no tratamento e reabilitação dos problemas de 
saúde e acompanhamento do processo de morte. 
Obteve-se como resultado que 60,60% da amostra 
(n=76) dos entrevistados não se julgam capazes 
de conduzir pacientes terminais que necessitam 
de cuidados paliativos. De acordo com o trabalho 
de Beauchamp e Childress(1979), os autores 
do livro “A nova consulta”30 definem quatro 
princípios éticos para a prática médica: respeito 
pela autonomia, beneficência, não maleficência e 
justiça, dentro do conceito de autonomia: “pessoas 
agem intencionalmente, com entendimento e sem 
influências controladoras que determinem suas 
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ações”30. É importante observar dois conceitos 
nessa definição o de entendimento informado 
e o de liberdade de escolha, assim, nota-se a 
limitação do graduando em medicina na EMC 
em estabelecer planos conjuntos com o paciente, 
sem possibilidade de abordagem curativa. Dessa 
forma, a dificuldade explicitada pelo questionário 
está diretamente ligada à ausência de espaços de 
debate sobre ética médica e também explicita a 
dificuldade do discente em se deparar com a 
limitação do processo curativo.
 Causou estranhamento o fato de a 
maioria dos discentes afirmarem não serem 
capazes de acompanhar o processo de morte e 
ainda assim, 82,40% (n=103) da amostra (n=103) 
dos entrevistados afirmarem serem capazes de 
comunicar o falecimento do paciente ao familiar. 
A impressão que o confrontamento dos resultados 
das duas questões gera é que há uma dificuldade no 
relacionamento médico-paciente quando o médico 
constata a limitação do seu “poder” de cura e tem 
de lidar com isso diariamente na continuidade 
de seu relacionamento com o paciente, e que, 
talvez, o simples comunicar da morte, muitas 
vezes despido da preocupação humana com quem 
recebe a notícia exigiria menos reflexão e por isso 
haveria maior facilidade em fazê-lo. Ou mesmo, 
a própria inexperiência no trato com as seguintes 
situações leve à menor percepção da dificuldade 
diante de cada uma delas.
 
 CONCLUSÃO
 O resultado deste estudo transversal sugere 
que o curso de graduação em medicina da EMC 
da UNIRIO não alcança os objetivos propostos 
pelas DCN1 de formar um médico generalista 
capaz de atuar em equipes multi-disciplinares em 
e na  atenção primária à saúde na perspectiva da 
integralidade, já que apenas 4% dos 125 discentes 

que participaram do estudo (n=5) relatam ter  
participado de equipes multi-disciplinares com 
vínculo curricular durante a graduação.
 Além disso, aponta a estrutura curricular 
tradicional como principal fator limitante da 
formação médica, uma vez que o regime é 
quase totalmente hospitalocêntrico, guardando 
mínimo contato com atividades em APS, uma 
vez que apenas 8% da amostra (n=10) afirmam 
ter tido contato com unidades de APS com 
vinculo curricular. 
 Permite-se constatar também; admitindo-
se que a ESF é o caminho para reorganizar 
as redes de atenção a saúde no Brasil; a não 
adequação da proposta político-pedagógica da 
EMC, pois, apenas 9,1% (n=11) dos discentes 
sentem-se capazes de liderar um equipe de saúde 
família ao formar.
 Para finalizar sugere-se uma continuidade 
a este trabalho, com o intuito de aprofundar o 
debate entre os atores sociais que compõe o 
curso de graduação de medicina da UNIRIO, 
aproveitando o momento atual no qual a 
EMC vivencia uma reforma curricular retoma-
se a recomendação da pesquisadora  Jadete 
Barbosa Lampert  de seguir as indicações dos 
fóruns de educação médica para mudanças 
e efetiva transformação na formação do 
médico na graduação, no contexto do novo 
paradigma, o paradigma da integralidade, assim 
recomenda-se que a nossa escola  participe 
do projeto da ABEM/CAEM: AVALIAÇÃO 
DE TENDÊNCIAS DE MUDANÇAS NO 
CURSO DE GRADUAÇÃO DAS ESCOLAS 
MÉDICAS BRASILEIRAS para primeiro 
identificar com maior exatidão as inadequações 
curriculares e, assim, construir um curso de 
medicina que forme médicos capazes de atender 
as necessidades da sociedade brasileira. 

 REFERÊNCIAS
1. Ministério de Educação e Cultura. Resolução 

CNE/CES nº4 de 7 de novembro de 2001: Dire-
trizes Curriculares nacionais para o curso de gra-
duação em medicina.

2. Datasus. Acesso em: http://dab.saude.gov.br/ab-
numeros.php

3. Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Co-
munidade, Associação Brasileira de Ensino Médi-
co. Diretrizes para o ensino na Atenção Primária 
à Saúde na graduação em Medicina. Julho, 2009.

4. Lampert JB. Tendências e mudanças na formação 

médica no Brasil. Tese apresentada na Escola Na-
cional de Saúde Pública para obtenção do grau de 
Doutor, Rio de Janeiro, 2002.

5. Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Co-
munidade, Associação Brasileira de Ensino Médi-
co. Diretrizes para o ensino na Atenção Primária 
à Saúde na graduação em Medicina. Julho, 2009.

6. Mcwhinney I, Freeman T. Manual de medicina de 
família e comunidade. (p.158), 3ª Ed., Porto Ale-
gre: Artmed, 2010.

7. Comissão de Reforma Curricular da EMC. Refor-
ma curricular do curso de medicina de 1998. Rio 



Cad Bras Med XXV (1): 1-XXX, 2012

57

de Janeiro, 1998.
8. Lampert JB, Costa NM da SC, Perimili, GP, 

Abdalla IG, Silva RHADA, Stella, RC de R. 
Tendências de Mudanças em um Grupo de 
Escolas Médicas Brasileiras. Revista Brasileira 
De Educação Médica, 33 (1 Supl. 1): 19-34; 
2009.

9. Pendleton D et al. A nova consulta - desen-
volvendo a comunicação entre médico e pa-
ciente. 159p, Porto Alegre: Artmed, 2011.

10. Lampert JB. Avaliação institucional e mudan-
ças na formação do profissional de saúde: di-
retrizes, sinais e projetos da CAEM/ABEM. 
Cadernos ABEM , v. 3, Outubro, 2007.

ANEXO A
Questionário do Trabalho de Conclusão de Curso do Discente Lucas Knupp
Idade: __ - Sexo: (   ) Masculino    (  ) Feminino -Período: (   ) 10º   (   ) 11º  (   ) 12º

1) Durante sua graduação você teve contato com alguma unidade de Atenção Primária à Saúde ( APS)? 
(   ) Não (   ) Sim            
Se SIM: Por quanto tempo? ______________(anos)_____________(meses)
              Sob qual vínculo acadêmico?
              (   ) Curricular        (   ) Pesquisa (   ) Extensão           (   ) Outros. Quais?_________

2) Quais as atividades ambulatoriais desenvolvidas por um médico no Programa Saúde da Família (PSF)?  
(  ) Não sei
_____________________________________________________________________________

3) Você teve a oportunidade de participar de alguma atividade Multi Disciplinar durante a sua gradua-
ção? (   ) Não (   ) Sim
Se SIM: Por quanto tempo? ______________(anos)_____________(meses)
              Sob qual vínculo acadêmico?
              (   ) Curricular  (   ) Pesquisa  (   ) Extensão             (   ) Outros. Quais? _______

4) Você se sente preparado para atuar em uma equipe multi-disciplinar?(   ) Não (  ) Sim

5) Além das atividades ambulatoriais, quais as demais atribuições do médico de família e comunidade? 
(  ) Não sei 
_____________________________________________________________________________

6) Em algum momento da graduação você atendeu em ambulatório e/ou enfermaria pacientes sendo 
tutorado (acompanhado por um professor) durante toda a consulta?  
+ de 50%(  )  50% (  )   - de 50% (   ) 

7) Nas consultas tutoradas o que foi abordado na discussão com o tutor?
(   ) Não houve discussão  (   ) Conduta Clínica (   ) Orientação na relação médico-paciente 
(   ) Ambos   (   ) Nenhuma das opções 

8) Numa consulta médica:
(   ) Você guia a consulta com perguntas sequenciais para elucidar a hipótese diagnóstica
(   ) Você permite que o fluxo maior de informações venha do paciente, inclusive seus sentimentos.

9) Durante a graduação você obteve algum ensinamento sobre a família e sua estruturação?
(   ) Não  (   ) Sim

10) Você conhece as formas de influência da família na saúde de um indivíduo?
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(   ) Não  (   ) Sim Se SIM, cite-as ______________________________________

11) Você se julga capaz de conduzir pacientes com Diabetes Melittus? (   ) Não (   ) Sim

12) Você se julga capaz de conduzir pacientes com Hipertensão Arterial?(   ) Não (   ) Sim

13) Diante de paciente hipertenso crônico, que estratégia você adotaria para tratamento a longo prazo?
(   ) não sei (   ) Não (   ) Sim

14) Em caso de epidemia, qual a sua conduta?
(   ) Esclarece preventivamente e/ou estabelece o tratamento de cada paciente individualmente 
(   ) Utiliza estratégias coletivas de prevenção e tratamento para minimizar o impacto
(   ) Ambas  (   ) Não sei

15)Seu curso de graduação o capacitou para atuar no PSF? (  ) Não   (   ) Sim    (  ) Não sei o que é PSF

16) Você se sente capaz de ao formar liderar uma equipe de PSF? (  ) Não   (   ) Sim    (  ) Não sei o que 
é PSF

17) Você se sente preparado para conduzir o tratamento de um paciente com Neoplasia terminal, mas 
que necessite de cuidados paliativos?  (  ) Não   (   ) Sim  

18) Você se julga capaz de comunicar o falecimento do paciente ao familiar?  (   ) Não (   ) Sim
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ANEXO B

Termo de consentimento livre e esclarecido

Estudo Transversal sobre as limitações do ensino médico brasileiro e sua inadequação as políti-
cas públicas de promoção a saúde:

A reforma do paradigma biomédico e a ascensão da atenção primária.
O objetivo geral desse estudo, será explicitar as limitações do modelo de ensino médico tradicional cen-
trado na formação de especialistas num regime hospitalocêntrico, frente à opção brasileira por um siste-
ma de saúde universal centrado na Atenção Primária à Saúde (APS) que foi consagrado legislativamente 
com a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como foco principal a minha vivência 
na Escola de Medicina e Cirurgia. Trata-se de um trabalho de conclusão do Curso Médico. A pesquisa 
consiste na aplicação de um questionário estruturado aos acadêmicos da Escola de Medicina da UNIRIO, 
contemplando alunos que estejam cursando o Internato, 10º, 11º e 12º períodos. Não haverá nenhum 
risco para você e você também pode interromper as respostas ao questionário a qualquer momento. 
Será garantido ao pesquisado sigilo total, assegurando a sua privacidade e confidencialidade, além do 
livre acesso ao profissional responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Se você 
acredita ter sido suficientemente informado a respeito das informações desta pesquisa, deve assinar este 
termo, concordando assim participar da mesma. Deve-se deixar claro que não haverá nenhuma despesa 
para você e você ainda poderá ter acesso aos resultados em qualquer momento da pesquisa.

Pesquisador(a) responsável:  ________________________________
                                                                     Lucas Knupp
Contato: lucasknupp@yahoo.com.br 

 Eu, _______________________________________, declaro estar ciente dos dos objetivos do estudo 
explicitados acima, e esclarecidos também verbalmente, e declaro minha participação ser livre e esclare-
cida.

Assinatura do participante:   _________________________________ 
Data:
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Em Busca da Homeostase Bioenergética: 
Obesidade ou Longevidade? 
Artigo de Revisão (Parte 1)

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 of  
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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.

________________________________________________________
1Farmacêutico-Bioquímico. Professor de Pós Graduação da Universidade Veiga de 
Almeida 
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 INTRODUÇÃO
 É pertinente considerar que o avassalador 
aumento dos índices de sobrepeso e obesidade 
nas populações, tanto em países desenvolvidos 
como nos em desenvolvimento, tem origem 
nas alterações dos hábitos de vida da sociedade 
moderna, bem como nos avanços tecnológicos 
ocorridos nos últimos dois séculos. Somente 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 19801. 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 apresentavam 
excesso de peso - 10,5 milhões estão obesos2. 
No gráfico 1 que resume a tabulação dos dados 
estatísticos vemos o sobrepeso masculino saltar 
de 18,6% para 41% em apenas três décadas, 
enquanto a obesidade nesta população avançou 
de 2,8% para 8,8% no mesmo período.
 É óbvio que o abuso no consumo de 
carboidratos refinados (amido, açúcar) e gorduras 
(naturais ou sintéticas) está, irrefutavelmente, 
implicado nesta pandemia de sobrepeso, associado 
à diminuição de atividade física. Este binômio - 
aumento de ingestão calórica e menor atividade 
física - rompe a homeostase bioenergética.

Gráfico 1. Prevalência do excesso de peso na população com 20 ou mais anos de idade, por sexo. Brasil: 1974-1975, 19879 e 
2002-2003

 O consumo de açúcar refinado começou 
a se popularizar no século XIX. Após a 
implementação dos grandes engenhos no século 
XVIII o produto se destinava, quase totalmente, 
à exportação - seu preço ainda era inacessível à 
população em geral. Com os avanços nos métodos 
de refinamento e na cultura da cana-de-açúcar, no 
século XX, o produto teve seu custo desonerado e
o seu consumo per capita aumentou continuamente 
- em 2002 o consumo de sacarose representava 
13,7% das calorias totais, bem acima dos 10% 
recomendados2. Na década de 1930 o consumo 
médio de açúcar era de 15kg por habitante por 
ano. Já nos anos 1940, esse número aumentou 
para 22kg. Na década de 1950, o consumo foi para 
30kg por pessoa, passando logo a seguir para 32kg 

nos anos 1960. Em 1970, a média era de 40kg e, 
em 1990, esse índice atingiu a vultosa marca de 
50kg por habitante - dados recentes mostram 
que continua subindo. O Brasil tornou-se um dos 
maiores consumidores mundiais do produto per 
capita. Cada brasileiro consome entre 51 e 55kg 
de açúcar por ano, enquanto a média mundial está 
em torno de 21kg, segundo dados da Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). 
 Com relação ao aumento da ingestão de 
gorduras, a três principais causas podem ser: 1)
Industrialização da pecuária, com maior 
disponibilidade de gordura animal para consumo; 
2) O sucesso da agroindústria oferecendo óleos 
vegetais em larga escala; 3) A obtenção de gorduras
processadas e estabilizadas, como as chamadas 
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gorduras trans-esterificadas (TFAs). 
 Não bastasse a crescente oferta de gordura 
animal in natura, o processamento químico através  
da hidrogenação catalítica ofertou, durante 
décadas, aportes elevados de gordura trans, cujo 

metabolismo é similarmente aterogênico como o 
das gorduras saturadas, mas com um agravante: 
as ligações trans-esterificadas criam uma estrutura 
tridimensional (Figura 1) de difícil acesso para as 
enzimas da beta-oxidação.

Figura 1. Ácidos Graxos Cis a Trans-Hidrogenados

 É impressionante lembrar que, mesmo 
após conclusões inequívocas sobre os malefícios 
da dieta contendo TFA3, foram necessários mais 
de 10 anos para que os governos determinassem 
a sua substituição. Mesmo assim, não estão claros 
os seus sucedâneos, bem como sua segurança e 
comportamento metabólico no homem.
 Todas essas drásticas alterações nos 
hábitos alimentares são muito recentes no ciclo 
evolutivo da espécie humana, mas parecem já estar 
contribuindo para adaptações biológicas, nem 
sempre favoráveis - haja vista os polimorfismos 
detectados em enzimas e proteínas ligadas ao 
catabolismo das gorduras que são prejudiciais à 
saúde4-19.
 A adaptação genética estabelecida 
durante a evolução humana coloca em primeiro 
plano a utilização dos carboidratos como fonte 
bioenergética (glicose e glicogênio) - as reservas de 
açúcar no organismo são limitadas e rapidamente 
consumidas quando não ocorre reposição. 
 Estudos com atletas mostraram que 
as reservas de glicogênio muscular podem ser 
drasticamente reduzidas entre 30 e 50 minutos 
na elevada exigência do esforço (VO2max = 67,5 
+ 5,5ml/min), sob temperatura ambiental de 
30ºC. O sistema de recuperação da glicose - 
gluconeogênese - visa prioritariamente manter 
níveis adequados de glicose no cérebro, já que 
este órgão depende exclusivamente do açúcar 

como fonte de energia. No esforço prolongado 
as reservas de carboidratos não são suficientes 
para a conclusão da performance, assim, uma 
segunda fonte bioenergética de rápida oferta 
é estrategicamente reservada: o aminoácido 
L-glutamina. 
 A reserva de L-glutamina exerce, neste 
aspecto, um papel da maior relevância. Trata-se 
do aminoácido livre mais abundante no plasma, 
com facilidade para conversão em L-alanina e 
piruvato, cujo acesso é garantido ao ciclo de 
Krebs. Subseqüentemente, na cadeia respiratória
mitocondrial, ocorre a gênese de até 36 moléculas 
de ATP (Adenosina Tri-Fosfato) por cada 
molécula de piruvato introduzida. A bioenergética 
aeróbica é, indiscutivelmente, a mais eficiente.
 Somente após a diminuição dos níveis 
de L-glutamina no plasma é que começa a ser 
utilizado o estoque de gordura para produção de 
ATP. Porém, a reserva de L-glutamina é vital por 
ser a principal fonte de energia para os fagócitos. 
Vários estudos mostraram que os linfócitos, 
por exemplo, não exibem atividade da enzima 
glutamina sintetase, ficando completamente 
dependentes da L-glutamina disponível no 
plasma20-22. Assim, quando os níveis de Lglutamina
no plasma começam a decair, em função do 
esforço (Tabela 1), finalmente são acionados os 
estoques de gordura para suprir a demanda de 
ATP.
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Tabela 1. Gasto calórico em caminhada e corrida

 O processo que compreende a 
transformação dos lipídios em energia é muito 
complexo, finalizado pela β-oxidação dos ácidos 
graxos, na mitocôndria. As pesquisas evidenciam, 
cada vez mais, uma profusão de fatores envolvidos 
e interligados nos passos do catabolismo lipídico, 
como veremos na Parte 2. Desde o desalojamento 
da gordura estocada (lípases que libertam os ácidos 
graxos dos triglicerídeos), o transporte dos ácidos 
graxos (fatty acid binding proteins = FABPs), 
a admissão dos ácidos graxos do citoplasma 
para as mitocôndrias (sistema acetil-carnitina) 
e, finalmente, a clivagem oxidativa (β-oxidação) 
com sua coorte enzimática (∆-dessaturases, acil 
desidrogenases, enoil hidrolases, hidroxiacil 
desidrogenases), são inúmeros os fatores 
envolvidos. Recentemente foi descoberto um 
novo sistema de transporte dos ácidos graxos 
que parece permitir a realização da b-oxidação 
nos peroxissomos, que seria comandado por 
ALDP (adrenoleukodystrophy protein)23. Os 
peroxissomos são pequenas organelas que se 
formam no citoplasma, especialmente nos 
hepatócitos, que foram inicialmente vinculados 
ao acúmulo de gordura não metabolizada. Os 
peroxissomos contém enzimas oxidases ou 
oxigenases, fazendo supor que, de alguma forma, 

efetuam oxidação dos lipídios, porém de forma 
diferente da clivagem oxidativa ocorrida no 
sistema da β-oxidação, que é controlado para evitar 
acúmulo de peróxidos lipídicos. A ação direta 
de oxidases sobre a cadeia carbônica dos ácidos 
graxos, especialmente nos sítios das duplas ligações, 
pode ser extremamente danosa por resultar em 
compostos tóxicos, com estruturas deturpadas, 
como é o caso dos epóxidos carcinogênicos, entre 
eles a aflatoxina. A proliferação descontrolada de 
peroxissomos foi associada ao câncer hepático 
em animais por Hodgson & Levi115. Os autores 
relatam que compostos indutores da proliferação 
de peroxissomos - clofibrate - foram capazes de 
provocar câncer em roedores, sugerindo que a 
peroxidação lipídica pode produzir substâncias 
perigosas para o organismo. Já são conhecidos 
diversos grupos de produtos derivados da 
peroxidação lipídica que são tóxicos, como os 
isofuranos, isoprostanos, isoketals, lipofuscina, 
entre outros. 
 Não é difícil entender, considerando os 
inúmeros e meticulosos passos para o catabolismo 
dos lipídios, que sua ativação somente ocorra em 
condições de consumo das fontes prioritárias da
bioenergética: carboidratos e L-glutamina. Um 
ácido graxo com 18 carbonos é passível de sofrer 9 
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reações de desacetilação para produzir 9 unidades 
de acetil coenzima A, cada uma capaz de gerar até 
36 moléculas de ATP - um total de 324 moléculas 
de ATP. Trata-se de um sistema de reserva 
energética muito eficiente, porém não adequada à 
demanda imediata de energia livre, mas sim para 
suprir eventuais períodos sem alimentação.
 As recentes modificações no modus 
vivendi - mais acesso aos alimentos e menos 
atividade física - podem provocar adaptações 
biológicas, porém em longo prazo. Algumas 
delas já estão ocorrendo, como os polimorfismos 
genéticos que serão descritos ulteriormente, na 4ª 
parte. 
 Enzimas desacetilases, as sirtuínas, 
emergiram com grande importância no estudo da
homeostase bioenergética. Neste sistema também 
foram identificados polimorfismos que acarretam 
diminuição da acetilação de histonas (H3K56) 
por CBP p-300, nesse caso com consequências 
prejudiciais à lipólise nos adipócitos.
 Adaptações que trariam imensas 
modificações na homeostase bioenergética e 
no acúmulo de gordura, agora no terreno das 
hipóteses, seriam modificações no sistema de 
b-oxidação, com aceleração do processo de redução 
carbônica dos ácidos graxos através da clivagem 
das cadeias em estruturas tetra-carbônicas, por 
hipótese, ofertando succinilCoA ao ciclo de 
Krebs. Porém modificações de tal envergadura, 
embora exeqüíveis diante de exigências biológicas, 
levam milhões de anos para se consolidarem, o 
que tem levado a ciência a uma busca incansável 
de soluções terapêuticas que possam diminuir o 
desequilíbrio entre ganho e dispêndio calórico. 
 Esta revisão tem por objetivo reunir 
as informações mais relevantes que trouxeram 
novos quesitos para discussão sobre as alterações 
na homeostase bioenergética e a pandemia de 
obesidade.
 Restrição Calórica (CR) é o único meio 
cientificamente comprovado que aumenta a 
longevidade em mamíferos e reduz o ganho de 
peso. A primeira observação a respeito data 
de 1935, com o relato de McCay & cols em 
ratos24. Estudos realizados quatro décadas após 

comprovaram o aumento da longevidade nos 
animais submetidos à CR e foram publicados 
em 1974 e 197625-26. A partir daí o interesse por 
esse tema estimulou considerável volume de 
pesquisas27-62. 
 Os dados com humanos também 
apontam evidências nesta direção45-46,50,55-56. É de 
se ressaltar o estudo de Miyagi & cols63, no Japão 
(Okinawa), que forneceu subsídios importantes 
para corroborar em humanos as descobertas 
sobre restrição calórica e longevidade em animais.
 A CR é tipicamente a redução do 
consumo de alimentos (20-40%), enquanto se 
mantém nutrição qualitativa adequada61. CR reduz 
a incidência de diversas doenças53,64: auto-imunes, 
ateroesclerose, câncer, diabetes, doenças renais e 
doenças neurodegenerativas. Admite-se que dietas 
com 1.500 Kcal/dia para indivíduos com peso 
em torno de 70 kg sejam hipocalóricas - ajustes 
proporcionais considerando peso e área corporal, 
além da carga de esforço individual, deverão ser 
feitos.
 Uma alternativa de CR é o jejum em 
dias alternados (ADF), que consiste na ingestão 
de alimentos ad libitum em um dia e no outro 
redução ao limite do jejum (menos de 500 
kcal + água). Interessante foi observar que 
ADF não contribuiu para redução de peso65 
diferentemente da CR. Entretanto, o aumento de 
longevidade com ADF pode se assemelhar ao da 
CR, especialmente pela observação de redução 
na incidência de diabetes tipo 2 e doenças 
cardiovasculares66. CR associada com exercício 
(E) é um programa que tem sido avaliado 
detalhadamente. Os resultados até agora são 
variados, havendo estudos que demonstraram
efeitos benéficos somatórios de CR + E67-70, 
enquanto outros não evidenciaram alterações 
significativas entre CR somente e CR + E71-73.
 A CR deve obedecer a aspectos 
fundamentais, quais sejam:
 - O balanceamento da dieta constituído 
pelas proporções adequadas de macronutrientes;
  - A manutenção de níveis adequados dos 
micronutrientes essenciais, incluindo vitaminas e
minerais, (Portaria 33/1998 - SVS/MS).
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 Mecanismos Fisiológicos Provocados pela 
Aplicação da CR33,78-80:
 i. Aumento da expressão dos genes 
ativadores da lipólise (PPARα/sirtuínas), 
permitindo a reciclagem da gordura contida nos 
adipócitos.
 ii. Aumento da expressão PPARγ que 
mantém funções dos adipócitos (produção de
adiponectina) e estimula diferenciação celular para 
melhor distribuição da gordura. Adipócitos com 
sobrecarga de gordura são mais propensos às 
reações inflamatórias mediadas por hidroperóxidos 
e isoprostanos.
 iii. Aumento na expressão da enzima 
carnitina palmitoil transferase 1-A [CPT1A], 
implementando a capacidade de transporte dos 
ácidos graxos para a mitocôndria, onde ocorre a 
β-oxidação. 
 iv. Bloqueio dos receptores que sinalizam 
lipogênese e adipogênese (ADD1/SREBP, C/
EBPα). 
 v. Redução no índice de glicação protéica 
e estresse oxidativo celular.

 Restrição na Dieta (DR) de nutrientes 
específicos ou grupos de nutrientes é um 
caminho que tem sido investigado, também. 
Pesquisas excepcionais relataram que a restrição 
de carboidratos e lipídios não contribuiu para a 
longevidade de animais74-76, mas a grande maioria 
delas mostram o contrário27-62.
 Muitos estudos evidenciaram que o 
excesso de gordura na dieta é fator para aumento 
da incidência de doenças cardiovasculares (CVD = 
cardiovascular diseases). Sendo esse grupo a maior 
causa de mortalidade mundial há várias décadas, é 
inquestionável que a restrição de lipídios exerça 
efeito preventivo das CVD e contribua para a 

longevidade.
 Por outro lado, há provas suficientes de 
que o abuso no consumo de carboidratos não
complexados contribui para exaustão pancreática 
e subseqüente aparecimento de diabetes tipo 2.
 Estudos recentes77 mostram claramente 
que a restrição de glicose foi a única intervenção
comprovada que reduziu a expressão de TXNIP 
(thioredoxin interacting protein) nos modelos in
vitro e in vivo. O aumento da expressão de 
TXNIP reduz a proteção das tioredoxinas sobre 
células pancreáticas, levando a apoptose celular, 
insuficiência pancreática e diabetes tipo II.
 Assim, é de se entender que, sendo os 
carboidratos e lipídios as fontes calóricas de maior
influência no quantum de quilocalorias por dia, a 
CR deve, obrigatoriamente, considerar a adequação 
de novos limites para estes macronutrientes, 
preservando a ingestão de proteínas.
 A restrição de carboidratos se faz 
especialmente aos produtos não integrais. 
Com relação às gorduras, devem ser evitadas as 
saturadas e trans-esterificadas, com preferência 
para ácidos graxos insaturados, especialmente os 
mono-insaturados que são menos afetados pela 
oxidação natural e os de cadeia carbônica média 
(12 carbonos, óleo de coco), estes que dispensam 
o sistema acil-carnitina para serem conduzidos 
à mitocôndria. Ácidos graxos essenciais, 
especialmente do tipo ômega 3, devem ser objeto 
de adequação nutricional devido à importância
na prevenção de CVD.
 Restrição de Metionina (MR): Alguns 
estudos com portadores de homocistinúria 
homozigótica mostraram que a restrição de 
metionina (MR) produz alterações importantes 
no catabolismo dos lipídios. Os resultados 
obtidos nos estudos com animais são, mais 
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do que encorajadores, surpreendentes - ficou 
demonstrado que os índices de oxidação de ácidos 
graxos são implementados pela MR, assim como 
se verificou redução nos marcadores inflamatórios.
 Metionina é um aminoácido essencial cujo 
catabolismo gera S-Adenosil Metionina [SAME], 
um importante agente metilante [Figura 2]. Entre 
as principais reações do SAME estão metilação de
histamina e adrenalina, com inativação, e também
metilação dos genes. O segundo mais importante
subproduto da metionina é outro aminoácido, 
cisteína, precursor de um peptídeo essencial para

a homeostase redox celular, L-glutationa. Há um
aminoácido não protéico antioxidante que se 
origina da cisteína: taurina, que apresenta marcante 
agonismo ao GABA (ácido gama aminobutírico) 
nos receptores GABA(a). A suplementação 
com L-taurina pode aumentar as reservas do 
ácido tauroursodesoxicólico, um ácido biliar que 
estimula a drenagem de lipídios do fígado, além de 
ampliar os níveis de ADIPONECTINA. De fato, 
administração de L-taurina apresenta resultados 
terapêuticos no tratamento da esteatose e nas 
dislipidemias, como veremos na Parte 3.

Figura 2.

 Voltando à formação de L-cisteína no 
catabolismo de L-metionina, ocorre um composto 
cuja toxicidade é comprovada nas pesquisas 
médicas: a HOMOCISTEÍNA, descoberta 
em 1952. Uma década depois, em 1962, foram 
descritos os primeiros casos de homocistinúria. 
Logo depois, HOMOCISTEÍNA foi detectada 
na urina de crianças com deficiência mental. 
A homocistinúria homozigótica é uma doença 
genética em decorrência da ausência da enzima 
cistationina β-sintetase. O pioneiro a relatar 
a toxicidade da homocisteína foi McCully, 
patologista americano, que descreveu lesões 
vasculares graves em jovens portadores de 
homocistinúria homozigótica, em 196981. Nestes 
pacientes a homocisteinemia é muito elevada, o 
que facilitou as conclusões de McCully. Décadas 
após, entretanto, outros pesquisadores viram-
se diante de resultados inusitados em pacientes 
com homocistinúria heterozigótica, cujos 

níveis são menores do que os encontrados nos 
homozigóticos, porém mais elevados do que 
nos indivíduos normais. A determinação dos 
níveis referenciais aceitáveis de homocisteína 
plasmática tem sido motivo de intensa busca e 
não podemos dizer que já é um fato consolidado. 
Neves e cols82 sugerem valores limítrofes 
poderados (Tabela 3). 
 As implicações de homocisteinemia 
moderada foram assinaladas com diversas 
condições patológicas: angina pectoris, doença 
tromboembólica, acidentes vasculares cerebrais, 
doenças neurodegenerativas, doenças renais, 
estresse oxidativo celular e peroxidação lipídica.
 Também estão disponíveis publicações 
relacionando aumento de homocisteína com 
síndrome metabólica, obesidade e resistência à 
insulina83-100, o que parece indicar que os efeitos 
benéficos da MR são decorrentes, ao menos em 
parte, da diminuição homocisteinemia.
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 Elshorbagy & cols avaliaram os resultados 
de MR sobre o perfil dos lipídios e ganho de 
peso em animais, com resultados expressivos. 
Utilizando ratos Fischer os autores aplicaram 
dietas com restrição de metionina limitada ao 
máximo de 0,17% na carga total de aminoácidos. 
Os resultados mostram redução drástica no ganho 
de peso (Gráfico 2), que atingiu até 60% após as 
doze semanas da pesquisa101.

 No estudo em tela os autores verificaram 
que a MR foi capaz de reduzir triglicerídeos (TG),
explicado pela inibição na atividade da enzima 
SCD1 (stearil CoA desaturase), catalisadora da 
síntese de ácidos graxos monoinsaturados que 
compõem os triglicerídeos. É importante observar
que o índice de atividade de SCD1 se correlaciona 
com o IMC e com o percentual de gordura 
corporal102.

 Antes desta publicação, membros dessa 
mesma equipe já haviam demonstrado que MR 
poderia diminuir o ganho de peso em animais103-104.
 Plaisance & cols105 realizaram, então, uma 
pesquisa de MR em humanos, para verificar se são
reprodutíveis os resultados obtidos com animais - 
foram selecionados 26 voluntários com síndrome 
metabólica, acompanhados por 16 semanas. 
No estudo os cientistas aplicaram dieta especial 
isenta L-metionina utilizando HOMINEX-2®, 
contendo 0,9g de L-cistina por 100g de produto - 
vale ressaltar que a hidrólise de L-Cistina fornece 
duas moléculas de L-CISTEÍNA. Nos cálculos 

finais o grupo sem MR ingeriu 35mg/kg/peso de 
metionina, enquanto o grupo com MR 2mg/kg/
peso, abaixo do requisito diário estabelecido 12,6 
mg/kg/peso106-108.
 Vejamos os resultados do grupo MR após 
16 semanas:
 Peso Corporal: inalterado; Adiponectina: 
aumento de 22,2%; Taxa de Oxidação de 
Gorduras: aumento de 76,5%; Triglicerídeos  
diminuição de 9,1%.
 O estudo mostra que, efetivamente, a 
taxa de oxidação das gorduras foi claramente 
implementada [76,5%] com a restrição de 
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metionina (MR), coerente com a redução dos 
índices de triglicerídeos.
 Os resultados sobre a adiponectina 
também são expressivos, evidenciando um 
aumento de 22,2%. Isto contribui para diminuição 
da resistência à insulina - a concentração sérica de
adiponectina está diretamente relacionada com 
a sensibilidade à insulina109-112. Quando injetada 
em animais adiponectina acelera a oxidação de 
ácidos graxos e diminui os níveis plasmáticos de 
glicose109.
 A redução observada nos teores de 
TRIGLICERÍDEOS [9,1%] é compatível com o 
aumento da taxa de oxidação dos ácidos graxos 
anotada.
 O peso dos voluntários não mostrou 
alterações, diferentemente do que se observou 
nos estudos com animais de laboratório. A 
discussão sobre a validade de estudos animais 
quando se compara com humanos apresenta 
múltiplas opiniões. Worp & cols.113 questionam 
porque apenas 1/3 dos estudos animais resultam 
em pesquisas clínicas bem sucedidas. É preciso 
observar, entretanto, que a grande maioria das 

drogas em uso terapêutico foram desenvolvidas 
a partir de modelos animais, ainda que os 
dados obtidos em humanos não tenham sido, 
inicialmente, significativos114.
 A análise das possíveis causas para essa 
discrepância enfatiza falhas estatísticas e/ou 
metodológicas112-114. É importante considerar, 
porém, a seleção dos animais para teste - jovens, 
sem morbidades, geneticamente padronizados. 
São aspectos que não podem ser obtidos com 
voluntários humanos.
 No caso da pesquisa com MR, é bem 
possível que futuros estudos, envolvendo 
número maior de voluntários, com maior 
tempo de duração, possam mostrar resultados 
semelhantes em humanos àqueles obtidos 
com animais, especialmente no que tange à 
perda de peso, pois os demais parâmetros 
sobre o catabolismo dos ácidos graxos foram 
confirmados.
 Presença de metionina nos alimentos 
(Tabela 4): em geral alimentos de origem animal 
são os mais ricos em metionina, incluindo 
carnes, peixes, e laticínios.
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