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Global health governance:  
um desafio crescente*

Alessandro Wasum MarianiI, Paulo Manuel Pêgo-FernandesII

Instituto do Coração (InCor), Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de Medicina da  
Universidade de São Paulo (FMUSP)

O conceito de governança mundial de saúde, do inglês 
global health governance (GHG), foi criado pela identificação 
de que, em um mundo globalizado, soluções e gestões de 
saúde nacionais, ou mesmo regionais, não suprem todas 
as demandas que são geradas com o trânsito internacional 
crescente de pessoas, de mercadorias, e por que não, de ideias. 
Uma crise recente que deixou clara a inadequação do atual 
sistema foi o surgimento da pandemia de H1N1 em 2009.1

Não existe definição exata para o termo global health 
governance, o que certamente o deixa sujeito a diferentes 
interpretações. Todavia, nós entendemos GHG como o 
conjunto de regulamentos, medidas e sistemas criados para 
lidar com problemas de interdependência internacionais e 
transnacionais na área da saúde.

É importante separar a noção de governança da noção de 
governo. Ambos referem-se a atividades orientadas à criação 
de regras e sistemas sociais. Todavia, o conceito de governo 
sugere atividades que são apoiados por autoridade formal; 
enquanto governança refere-se a atividades apoiadas por ob-
jetivos comuns, que podem ou não derivar de responsabilida-
des legais e formalmente estabelecidas. Em outras palavras, o 
governo realiza governança para seu povo, mas a governança 
pode existir por organizações sociais outras que não um go-
verno formal.2

A origem da governança mundial da saúde tem suas raízes 
nas negociações entre nações na tentativa de proteção de seus 

próprios cidadãos, inicialmente feita de forma bilateral entre 
países vizinhos. Conforme o mundo caminhava para a chama-
da globalização, a complexidade dos assuntos internacionais de 
saúde aumentava. A necessidade de uma forma mais plural tan-
to para o debate como para a implantação de regras culminou, 
em 1948, na criação da Organização Mundial de Saúde (OMS).3

A Organização Mundial de Saúde (OMS) seguramente é a 
maior instituição no cenário de governança mundial de saúde, 
sendo a única que exerce algum papel de autoridade frente 
aos governos, uma vez que é o órgão oficial das Nações Unidas 
para as questões de saúde. Suas atividades podem ser resu-
midas na liderança, criação e no desenvolvimento de regras 
e acordos internacionais, no fomento a programas de saúde, 
na articulação de agendas políticas, no fornecimento de apoio 
técnico às nações, monitoramento e avaliação das tendências 
de saúde.4

Além das atuais questões diretamente envolvidas com go-
vernança mundial da saúde, a OMS tem se proposto a debater 
de forma prioritária uma espécie de “cobertura de saúde uni-
versal”.5 Esse ambicioso passo na construção de um mundo 
mais igualitário, pelo menos no tocante à saúde é fundamen-
tado em dois componentes: garantia de acesso aos serviços 
básicos, seja na promoção, prevenção, tratamento ou reabili-
tação, e proteção ao financiamento, evitando gastos excessi-
vos que possam inviabilizar os programas. Apesar de ser con-
siderada uma iniciativa de cunho global, o desenvolvimento 

*Este editorial foi publicado na versão em inglês no periódico São Paulo Medical Journal/Evidence for Health Care, volume 131, edição número 5, 
de setembro a outubro de 2013.
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de uma cobertura de saúde universal traria grande impacto 
nos países menos desenvolvidos, que precisariam readequar 
seus, na maioria dos casos, frágeis sistemas de saúde nacio-
nais, elevando-os a um patamar mínimo. 

Segundo Frenk e Moon,6 em artigo publicado em 2013 no 
New England Journal of Medicine, existem basicamente três en-
traves maiores na construção de um real sistema globalizado 
de governança: 
•	 A	soberania	de	cada	país:	a	ausência	de	um	governo	global	

compromete a aplicação e fiscalização de regras e sistemas 
dentro de algumas nações;

•	 A	setorização:	a	saúde	é	um	produto	final	da	 intersecção	
de vários setores da economia, como a indústria farmacêu-
tica, a indústria de serviços médicos, indústria da educa-
ção, o mercado de seguros etc., cada um desses com suas 
particularidades;

•	 A	 responsabilidade:	 com	 exceção	 da	OMS,	 que	 carrega	 a	
chancela das Nações Unidas, existe uma grande fragilidade 

decorrente da falta de legitimidade, tanto de Organizações 
não governamentais quanto dos acordos e sistemas inter-
nacionais, que respondem por boa parte da atual gover-
nança mundial em saúde. Essa falta de legitimidade torna 
difícil, talvez impossível, a imputação de responsabilidades 
a esses atores.

O Brasil, colocado por Fiedler,7 em 2010, como potência 
emergente nesse cenário, não pode se refutar a participar ati-
vamente da construção desse sistema de GHG, como forma-
dor de opinião e mesmo como provedor de recursos humanos 
e logísticos. 

Por fim, global health governance é um conceito ainda desco-
nhecido pela maioria da população médica mundial; todavia, 
esta discussão não deveria ficar somente a cargo de governos 
ou de instituições internacionais. Afinal, temos hoje a chance 
de construir, sobre alicerce mais sólido, um sistema que será 
cada vez mais impactante na saúde das gerações futuras.
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Qualidade de vida de pacientes 
em hemodiálise na cidade 

de Mogi das Cruzes
Gabriel Domingues dos SantosI, Matheus Santos CastilhoI, Beatriz Ferreira do VisoI, Guilherme Favano 

CarreiraI, Maria Ignez Perez QueirozI, Tatiana Ribeiro de Campos MelloII, Rui Alberto GomesIII 

Instituto de Nefrologia de Mogi das Cruzes

intRodUÇÃo

A hemodiálise consiste em um recurso para pessoas com 
insuficiência renal crônica em estágio V, ou seja, que apresen-
tam taxa de filtração glomerular < 15 mL/min/1,73 m2, 1 que 
decorre na maioria dos casos por diabetes mellitus, hiperten-
são arterial, histórico familiar e infecção sistêmica, quando o 
doente não tem mais possibilidade de cura.2   

Esse tratamento é utilizado como uma das últimas opções, 
já que as doações de rim são demoradas e nem sempre são 
compatíveis.3 

A diálise exerce efeito negativo sobre os níveis de energia e vi-
talidade do paciente, obrigando-o a adquirir uma série de hábitos 
adaptativos. Com isso, o tratamento dialítico traz problemas do 
ponto de vista da qualidade de vida, diminuindo as relações so-
ciais, a saúde psíquica e levando a desgaste físico e mental do pa-
ciente com os constantes deslocamentos para a clínica de diálise.4

O processo hemodialítico é efetivo, mas invasivo, pois causa 
desconforto físico ao paciente. Em geral, a hemodiálise é fei-
ta três vezes por semana, com duração de quatro horas cada 
sessão, fazendo com que o tempo que poderia ser destinado a 
outras atividades seja empregado em um processo desconfor-
tável, interferindo na qualidade de vida do paciente.5

resumo
Contexto e objetivo: Hemodiálise consiste em um recurso para pessoas com insuficiência renal crônica. O tratamento renal por meio da 
hemodiálise traz problemas do ponto de vista da qualidade de vida, pois diminui as relações sociais e a saúde psíquica do paciente, desgastando-o 
fisicamente e mentalmente com constantes deslocamentos para a clínica de diálise. O objetivo do estudo foi verificar a qualidade de vida de 
pacientes que fazem hemodiálise em Mogi das Cruzes. Tipo de estudo e local: Estudo transversal tipo survey realizado no Instituto de Nefrologia 
de Mogi das Cruzes entre 2010 e 2011. Métodos: Utilizaram-se os questionários KDQOL-SF (Kidney Disease Quality of Life Short Form) e 
Sócio-Econômico-Demográfico, aplicados pelos pesquisadores em 40 pacientes no Instituto de Nefrologia de Mogi das Cruzes. Resultados: 
A população estudada tem, na sua maioria, homens, católicos, com idade entre 40 e 59 anos. No KDQOL-SF, nas dimensões genéricas, o melhor 
escore foi na função social, e na função física representa o menor escore. Nas dimensões específicas, o estímulo da equipe de diálise obteve o 
melhor escore. Discussão: Na comparação deste estudo com o de Goiânia e Indaiatuba, observam-se semelhanças na dimensão “estímulo por 
parte da equipe de diálise” e diferenças na “função sexual”. Além disso, é importante relacionar as dimensões do KDQOL-SF com alguns dos 
itens do questionário sócio-econômico-demográfico. Conclusão: A qualidade de vida dos pacientes em hemodiálise no Instituto apresenta, em 
média, altos escores nas dimensões avaliadas. Isso pode indicar que esses pacientes estão conseguindo lidar com o tratamento. Porém, alguns 
pontos merecem atenção, como os aspectos emocionais e profissionais, que podem interferir no tratamento.

Palavras-chave: Qualidade de vida, doença renal terminal, hemodiálise, questionário, nefrologia
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É importante ressaltar que, para analisar o paciente em he-
modiálise, não basta somente considerar taxas de comorbidades 
e mortalidade e sim avaliar sua qualidade de vida, aumentando 
com isso as chances de reabilitação.6 Nesse contexto, o conceito 
de qualidade de vida na área da saúde torna-se fundamental, pois 
deve ser empregado não apenas como um estado de ausência de 
enfermidades, mas apresentar definição mais ampla que pode 
ser identificada, segundo a World Health Organization, como um 
estado de bem-estar físico, mental e social.7

Existem muitos fatores que exercem representativa in-
terferência na medida da qualidade de vida de pacientes em 
hemodiálise, tais como idade, comorbidades, anemia, taxa de 
filtração glomerular, sexo, fatores sociais, técnicas de diálise, 
depressão, entre outros.8 Entretanto, a qualidade de vida varia 
de acordo com a vulnerabilidade da pessoa, tornando a hemo-
diálise uma interferência.5

A utilização de um instrumento como o questionário 
KDQOL-SF para medir qualidade de vida de pacientes com 
insuficiência renal crônica em processo de hemodiálise 
contribui para o conhecimento do impacto da doença sobre 
atividades diárias, identificação de problemas específicos, 
avaliação do impacto dos tratamentos e outros determinantes, 
como a não adesão do paciente, e a obtenção de informações 
que permitam a comparação entre diferentes tratamentos.9

O censo brasileiro de diálise da Sociedade Brasileira de 
Nefrologia (SBN) de 2008 mostra aumento de 18,3% no núme-
ro de pacientes em diálise e que 57,4% desses estão na região 
sudeste.10 Este quadro levanta o questionamento sobre a qua-
lidade de vida dos pacientes em hemodiálise. 

oBJEtiVo

Verificar a qualidade de vida dos pacientes que fazem he-
modiálise na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo.

MÉtodos

Foi realizado um estudo transversal tipo survey, utilizando 
um questionário denominado Kidney Disease and Quality of 
Life - Short Form (KDQOL-SF) e o instrumento de coleta de 
dados Sócio-Econômico-Demográfico.4,9

Participaram do estudo pessoas envolvidas num processo 
contínuo de hemodiálise no Instituto de Nefrologia de Mogi 
das Cruzes, localizado na cidade de Mogi das Cruzes, São 
Paulo, numa amostra de 40 participantes de um total de 250, 
atualmente em tratamento no Instituto, com idade entre 18 e 
92 anos de ambos os sexos. A amostra de seleção possui cará-
ter não probabilístico e seu critério foi feito por conveniência, 
ou seja, os pacientes foram escolhidos por estarem disponí-
veis no momento da coleta de dados Foram incluídos pacien-
tes renais crônicos em tratamento hemodialítico no Instituto 

de Nefrologia de Mogi das Cruzes, que tinham interesse em 
participar da pesquisa, idade igual ou superior a 18 anos. 
Utilizou-se como critério de exclusão a deficiência intelectual, 
dificuldade física e psicológica, ou seja, fatores que não permi-
tiam a participação do paciente na pesquisa.

O KDQOL-SF é um dos questionários mais completos para 
avaliação de pacientes com insuficiência renal crônica, uma 
vez que abrange oito aspectos genéricos ( funcionamento físico, 
função física, dor, saúde geral, bem-estar emocional, função 
emocional, função social, energia e fadiga) e 11 específicos (lista 
de sintomas e problemas, efeitos da doença renal, sobre carga da 
doença renal, papel profissional, função cognitiva, qualidade da 
interação social, função sexual, sono, suporte social, estimulo 
por parte da equipe de diálise, satisfação do paciente) (Tabela 
1) além de ser adaptado culturalmente para o Brasil.9,11

O questionário Sócio-Econômico-Demográfico4 foi utiliza-
do com o objetivo de coletar informações complementares 
dos pacientes.

Inicialmente, os pacientes receberam informações sobre os 
objetivos da pesquisa e confidencialidade dos dados obtidos. 
Em seguida, no caso de o interesse de participação ser mani-
festado, os pacientes assinaram um termo de consentimento 
livre e esclarecido, entregue pelos realizadores da pesquisa, o 
qual explicou que a adesão na pesquisa não é obrigatória, e a 
participação (ou não) do paciente na pesquisa não afeta o seu 
tratamento. Após o preenchimento do termo de consentimento 
o paciente estava apto a participar da pesquisa.

Tabela 1. Escalas e dimensões, dos seus respectivos itens11

Escala ou dimensão
Número 

de  
itens

itens do  
instrumento

Gerais
1. Funcionamento físico 10 3a-j
2. Função física 4 4a-d
3. Dor 2 7, 8
4. saúde geral 5 1, 11a-d
5. Bem-estar emocional 5 9b, c, d, f, h
6. Função emocional 3 5a-c
7. Função social 2 6, 10
8. Energia e fadiga 4 9a, e, g, i
Específicos da doença renal
1. Listas de sintomas e problemas 12 14a-l
2. Efeitos da doença renal 8 15a-h
3. sobre carga da doença renal 4 12a-d
4. Papel profissional 2 20, 21
5. Função cognitiva 3 13b, d, f
6. Qualidade da interação social 3 13a, c, e
7. Função sexual 2 16a, b
8. sono 4 17, 18a-c
9. suporte social 2 19a, b
10. Estímulo por parte da equipe de diálise 2 24a,b
11. satisfação do paciente 1 23
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As aplicações dos questionários foram feitas pelos orga-
nizadores da pesquisa no setor de hemodiálise do instituto, 
obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão.

De acordo com as recomendações do KDQOL Working 
Group,11 as respostas obtidas após aplicação do questioná-
rio KDQOL-SF foram convertidas em valores de escores va-
riando de 0 a 100 pontos (Tabela 2), sendo que escores mais 
elevados significam melhor qualidade de vida do paciente.

Os dados Sócio-Econômico-Demográfico e do KDQOL-SF 
foram analisados no programa Excel 2010 e apresentados em 
tabelas e gráficos.

REsULtados

Análise do questionário sócio-econômico-demográfico
A população estudada foi composta de 57,5% de pacientes 

do sexo masculino e 55% estavam na faixa etária entre 40 e 
59 anos seguido por 27,5% entre 21 e 39 anos.  

A maioria (32,5%) tinha renda familiar entre um e dois 
salários mínimos e 22,5% eram aposentados por conta 
da hemodiálise, mesma porcentagem da população 
que trabalhava normalmente, 32,5 eram aposentados 
por outras razões e 22,5 não trabalhavam, mas não 
esclarecendo o motivo.

Quanto ao tempo de hemodiálise, 50% faziam o tratamen-
to há menos de dois anos e 17,5% faziam há mais de seis.

Neste estudo, 50% dos entrevistados possuíam Ensino 
Fundamental, enquanto apenas 5% não sabiam ler, ou seja, 
a escolaridade aparenta não possuir nenhuma influência 
para evolução da doença renal crônica, e quanto à religião, 
somente uma pessoa (2,5%) disse não possuir religião e a 
maioria (47,5%) era de católicos (Tabela 3).

Análise do KDQOL-SF
Tratando-se das funções genéricas do grupo estudado, 

foi possível observar que o maior escore correspondeu à 
dimensão função social (80,94), demonstrando que, em 
média, há pouca interferência negativa da hemodiálise 
nas atividades sociais com família, amigos e vizinhos. 
Inversamente ao escore anterior, temos a função física 
(46,88), mostrando que esses pacientes realizaram suas 
atividades cotidianas com menos frequência que antes, 
porém não deixaram de realizá-las.

Nas questões específicas para o doente renal crônico, 
destacou-se o alto escore encontrado na dimensão estímulo 
por parte da equipe de diálise (91,88), demonstrando a sa-
tisfação dos pacientes com o incentivo e a contribuição da 
equipe profissional. Em contrapartida, está o baixo escore 
da dimensão papel profissional (56,25), que se deveu princi-
palmente ao tempo de tratamento, que é de três vezes por 
semana e em média quatro horas por sessão. 

Outro tópico importante a ser abordado é o quanto a he-
modiálise interfere na vida social das pessoas pelas seguintes 
dimensões: função social (80,94); suporte social (76,25); papel 
profissional (56,25); qualidade da interação social (78,83). Por 
esses altos escores, observou-se que o convívio desses pacien-
tes na sociedade é normal. Exceção feita quando se trata do 
papel profissional, que, por conta do tempo gasto em diálise, 
fica prejudicado (Tabela 4).

discUssÃo

Ao verificar a qualidade de vida dos pacientes que fazem 
hemodiálise em Mogi das Cruzes, notou-se uma ótima 
participação da equipe de diálise no estímulo desses; isso 
reforça a importância de uma equipe multidisciplinar 
que trabalha para obter uma melhora global que inclua 
o bem-estar físico e mental dos pacientes. Além disso, 
são fundamentais ações que estimulem nas empresas 

Tabela 2. Recodificação dos valores dos itens do KDQOL-sF11

Números dos itens
resposta 
original

recodificação

4a-d, 5a-c, 21
1 0
2 100

3a-j
1 0
2 50
3 100

19a, b

1 0
2 33,33
3 66,66
4 100

10, 11a, c, 12a-d

1 0
2 25
3 50
4 75
5 100

9b, c, f, g, i, 13e, 18b

1 0
2 20
3 40
4 60
5 80
6 100

20
1 0
2 100

1-2, 6, 8, 11b, d, 14a-m, 
15a-h, 16a-b, 24a-b

1 100
2 75
3 50
4 25
5 0

7, 9a, d, e, h, 13a-d, f, 
18a, c

1 100
2 80
3 60
4 40
5 20
6 0

diagn tratamento. 2014;19(1):3-9. 5

Gabriel Domingues dos Santos | Matheus Santos Castilho | Beatriz Ferreira do Viso | Guilherme Favano Carreira | Maria Ignez Perez Queiroz | Tatiana Ribeiro de Campos Mello | Rui Alberto Gomes



Tabela 3. Questionário sócio-econômico-demográfico 
Porcentagem Total

religião
Católica 47,5 19
Evangélica 35 14
Não tem 2,5 1
Outras 15 6

Total 100 40
Trabalha

Não trabalham  
(não esclareceram o motivo)

22,5 9

Aposentado 32,5 13
Aposentado por conta da 
hemodiálise

22,5 9

Trabalham 22,5 9
Total 100 40
Grau de escolaridade

Ensino Fundamental 50 20
Ensino Médio 30 12
Ensino superior 15 6
Não sabe ler 5 2

Total 100 40
Tempo em hemodiálise

Abaixo de 2 anos 50 20
2 anos |-- 4 anos 30 12
4 anos |--6 anos 2,5 1
Acima de 6 anos 17,5 7

Total 100 40
Sexo

Feminino 57,5 23
Masculino 42,5 17
Total 100 40
idade

21 anos|-- 40 anos 27,5 11
40 anos|-- 60 anos 55 22
Acima de 60 anos 17,5 7

Total 100 40
Salários

Abaixo de 1 salário 15 6
1 salário|-- 2 salários 32,5 13
2 salários |--3 salários 7,5 3
3 salários |--4 salários 25 10
Acima de 4 salários 20 8

Total 100 40

Tabela 4. Dimensões genéricas e específicas
Dimensões média
Genéricas

Funcionamento físico 71,13
Função física 46,88
Dor 78,00
saúde geral 62,63
Bem-estar emocional 71,80
Função emocional 49,17
Função social 80,94
Energia e fadiga 62,38

Específicas
Lista de sintomas e problemas 79,08
Efeitos da doença renal 71,50
sobrecarga da doença renal 61,72
Papel profissional 56,25
Função cognitiva 83,83
Qualidade da interação social 78,83
Função sexual 57,91
sono 71,31
suporte social 76,25
Estímulo por parte da equipe de diálise 91,88
satisfação do paciente 73,38

a flexibilidade dos horários de pacientes que fazem 
hemodiálise, visando à permanência dessas pessoas no 
mercado de trabalho para que seu papel profissional 
continue intacto na sociedade.

É interessante que se façam algumas comparações entre 
o presente estudo e outros já relatados na literatura, como 
o de Cordeiro realizado em Goiânia4 e o de Moreira e cols. 
realizado em Indaiatuba12 (Tabela 5). Ao analisar os três es-
tudos, notam-se elevados escores encontrados na dimensão 

estímulo por parte da equipe de diálise (88,37; 84,6; 91,88); 
isso demonstra a importância de uma equipe multifun-
cional e bem preparada para atender esses pacientes. Por 
outro lado, os baixos escores em função emocional (36,57; 

Tabela 5. Comparação de escore de dimensões entre os três 
estudos

Dimensões
Goiânia  
(2006)

indaiatuba 
(2009)

mogi das 
Cruzes 
(2011)

Funcionamento físico 57,08 55 71,13
Função física 20,49 27,6 46,88
Dor 62,47 63,2 78,00
saúde geral 56,74 51,5 62,63
Bem-estar emocional 64,67 61,8 71,80
Função emocional 36,57 32,2 49,17
Função social 64,58 61,1 80,94
Energia e fadiga 52,78 57,3 62,38
Lista de sintomas e 
problemas

75,17 77,1 79,08

Efeitos da doença renal 54,17 58,1 71,50
sobrecarga da doença renal 34,55 38,3 61,72
Papel profissional 22,22 22,8 56,25
Função cognitiva 80,74 77,2 83,83
Qualidade da 
interação social

80,83 75,2 78,83

Função sexual 73,86 15,4 57,91
sono 64,83 66,2 71,31
suporte social 71,99 80,9 76,25
Estímulo por parte da 
equipe de diálise

88,37 84,6 91,88

satisfação do paciente 80,09 65,5 73,38
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Gráfico 1. Comparação dos escores de qualidade de vida de acordo com o sexo.

32,2; 49,17) demonstram o quanto a ansiedade e a depres-
são podem influenciar negativamente a qualidade de vida. 
Existem diferenças nos resultados obtidos nos estudos, 
como os encontrados em função sexual (73,86; 15,4; 57,91); 
isso pode dever-se a erros no preenchimento do questioná-
rio, omissão de informação pelo paciente, por se sentirem 
incomodados com o tipo de questão, ou até mesmo pelas 
diferenças normais das populações estudadas. 

Além disso, é de extrema importância relacionar as di-
mensões do KDQOL-SF com alguns dos itens do questio-
nário Sócio-Econômico-Demográfico, como sexo e idade 
(Gráficos 1 e 2), pois através disso percebemos que os ho-
mens obtiveram maior escore em todas as dimensões, exceto 
no papel profissional, em que as mulheres possuem escore 
mais elevado. Este quadro pode representar tanto uma carac-
terística específica dessa população, quanto uma caracterís-
tica genética do sexo masculino. 

Nas comparações entre faixas etárias distintas, observa-se 
que a população de 20 a 40 anos obteve escore mais alto na di-
mensão funcionamento físico, enquanto a população acima de 
60 anos conseguiu escore mais elevado na dimensão função físi-
ca. Esse resultado demonstra que os jovens, mesmo possuindo 
mais condições físicas, praticam com menor frequência suas ati-
vidades em relação aos idosos, isso pode estar relacionado com 
o fato dos pacientes com mais idade conseguirem aceitar com 
facilidade as condições impostas pela doença, considerando que 
estes normalmente já lidam com outras doenças. 

Esse estudo demonstra o quão fundamental é a interação 
equipe médica-paciente, sendo necessário repensar a distância 
que existe, em muitos lugares, entre os cuidadores e seus assis-
tidos. No entanto, são necessários estudos futuros que anali-
sem a equipe multidisciplinar para que se entenda qual a for-
mação e o preparo que os profissionais dos centros de diálise 
possuem para se relacionar com os pacientes e seus familiares. 
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Gráfico 2. Comparação dos escores de qualidade de vida de acordo com a faixa etária (em anos).

concLUsÃo

Com base nos dados adquiridos a partir do questionário 
KDQOL-SF, podemos concluir que a qualidade de vida dos 
pacientes que fazem hemodiálise no Instituto de Nefrologia 
de Mogi das Cruzes apresenta em média, altos escores nas 
dimensões genéricas e específicas avaliadas. Isso pode 

indicar, entre outras coisas, que esses pacientes estão con-
seguindo adaptar-se e lidar com as imposições do trata-
mento hemodialítico. 

Os instrumentos utilizados mostraram-se eficazes e con-
tribuíram para que os objetivos do trabalho fossem alcan-
çados, ou seja, verificar os aspectos da qualidade de vida do 
paciente em hemodiálise.
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Tinha incógnita
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intRodUÇÃo

Tinha incógnita é infecção por dermatófitos devida ao 
uso impróprio de corticosteroides tópicos ou sistêmicos, 
ou pela aplicação tópica de imunomoduladores (pimecro-
limus e tacrolimus).1 Nessa enfermidade, as lesões perdem 
o seu formato anular ou oval típico de bordas circinadas. 
Assim podem ocorrer variações clínicas da lesão, tais 
como: padrão eczematoso com pápulas, pústulas e placas 
do granuloma de Majocchi.1 

Turk e cols.2 relatam que os tipos clínicos mais frequentes 
são: tinha do corpo, seguida da tinha da mão, face, couro cabe-
ludo e crural. Em adultos e crianças, os locais mais acometidos 

são o tronco e os membros, sendo menos frequente o acome-
timento do couro cabeludo e da face.

A associação de outras infecções fúngicas, tais como, mi-
coses nos pés e unhas, sugere a autoinoculação como fator de 
risco para o desenvolvimento de tinha incógnita.2 

O diagnóstico é clínico (anamnese e exame dermatológi-
co), e usualmente, confirmado pelo exame micológico (cultura 
e microscopia). Turk e cols.2 analisaram 6.326 pacientes com 
dermatofitose, dos quais 21 apresentaram tinha incógnita, 
cujas características clínicas e microbiológicas foram estuda-
das. Os autores verificaram o Trichphyton rubrum como agen-
te mais isolado em adultos e crianças (66,7%, com positivida-
de de 90,5% na cultura), provavelmente por esse agente ser o 
maior responsável pelas dermatofitoses na Turquia.
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resumo: 
Contexto: A tinha incógnita é infecção fúngica cutânea causada por dermatófito e agravada por tratamento incorreto. Os principais medica-
mentos envolvidos são os corticosteroides tópicos, sistêmicos e aplicação tópica de imunomodulador. Nessa enfermidade, as lesões perdem 
o formato anular ou circinado típico com atividade clínica periférica, manifestando-se clinicamente como máculas  eritemato-descamativas 
com pústulas ou placas e nódulos eritematosos infiltrados, mimetizando diversas doenças cutâneas. Descrição do caso: Relatamos o caso 
de paciente feminina, de sete anos de idade, caucasiana, com lesões eritemato-descamativas pustulosas e história clínica de dois meses. 
Foi tratada previamente com antibióticos (cefalexina via oral), corticosteroides tópico e injetável, com piora progressiva do quadro. Estabe-
leceu-se o diagnóstico de tinha incógnita pelo exame clínico e micológico direto. Houve cura das lesões após tratamento com terbinafina via 
oral, 125 mg/dia, e antimicótico tópico por oito semanas. Conclusões: A tinha incógnita, pela apresentação clínica atípica, requer atenção. 
Assim, o médico deve conhecê-la e pesquisar os fungos dermatófitos em lesões cutâneas faciais com distribuição atípica, recalcitrantes e 
localizadas muitas vezes no couro cabeludo.

Palavras-chave: Tinha do couro cabeludo, tinha, micoses, fungos, corticosteroides
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No exame histopatológico, é possível a visualização de mi-
célios pela coloração de PAS (periodic-acid-Schiff) ou por im-
pregnação de prata pelo método de Grocott. Este exame não é 
realizado na rotina, pois o exame micológico é mais adequado.

O tratamento da tinha incógnita envolve o uso de antifún-
gicos sistêmicos. A doença tem prognóstico favorável, com 
recuperação completa após o tratamento adequado.

Essa enfermidade é confundida com eczema, impetigo, lú-
pus eritematoso, vasculite, eritema migrans, líquen plano, der-
matite seborreica, psoríase pustular e rosácea (dependendo 
da localização das lesões),2,3 promovendo atraso (que pode ser 
de anos) na implementação da terapêutica mais adequada.2 
Além disso, os efeitos imunossupressores e anti-inflamatórios 
dos corticosteroides e imunomoduladores contribuem para 
que o paciente negligencie as lesões.

O presente relato ressalta a importância dos aspectos relati-
vos ao diagnóstico da tinha incógnita e seu manejo adequado. 
Foi realizada uma busca sistematizada nas principais bases de 
dados disponíveis (Tabela 1)1,2,4-12 com o objetivo de encontrar 
relatos semelhantes e confirmar a raridade do caso. Foram uti-
lizados apenas os artigos completos, disponíveis na internet, de 
língua inglesa. Sendo a pesquisa complementada com outras 
fontes além daquelas sugeridas (PubMed, BVS e Cochrane). Das 
13 referências obtidas, três relatos1,3,13 se assemelhavam ao caso 
descrito no presente artigo. Todos os relatos abordam tinha in-
cógnita em crianças como lesões eczematosas, descamativas, 
acometendo face e couro cabeludo, de curso crônico, muitas 
vezes, tratadas erroneamente antes do diagnóstico correto. 

dEscRiÇÃo do caso

Paciente feminina, de sete anos, caucasiana, natural e 
procedente da zona urbana de Piracicaba, São Paulo, foi 
levada ao Serviço devido ao aparecimento de placas eri-
temato-descamativas na face e aumento progressivo com 
pústulas há dois meses. 

No início do quadro, com a hipótese diagnóstica de ecze-
ma atópico, foi realizado tratamento com pimecrolimo 
creme 1%, ao qual apresentou melhora discreta e momen-
tânea. Entretanto, houve progressão das lesões eczematoi-
des, com pústulas na face e couro cabeludo. Na anamnese 
havia relato de tratamento prévio (corticoide e antibióti-
co tópico, cafalexina via oral e corticosteroide injetável); 
antecedentes pessoais e familiares de rinite alérgica (am-
bos os pais) e eventos estressantes coincidentes ao início 
do quadro.

Revistos a história clínica e o exame dermatológico, as 
hipóteses foram: tinha do couro cabeludo e tinha da face 
(Figuras 1 e 2). Foram coletadas duas amostras de ma-
terial purulento das lesões para exame micológico direto 
e cultura. O segundo exame micológico direto apresentou 
esporos sugestivos de dermatófito, entretanto, as culturas 
apresentaram resultado negativo.

Instituiu-se o tratamento com terbinafina, 125 mg/dia, 
por oito semanas, com cura das lesões faciais e couro ca-
beludo (Figura 3).

tabela 1. Resultado da busca sistematizada em bases de dados com os descritores em saúde (Decs) e Medical subheadings 
(MesH), realizada em 6 de novembro de 2013

Estratégia de busca Base de dados Artigos obtidos Artigos relacionados

(Tinea OR Tineas OR 
Dermatophytosis OR Ringworm 
OR Dermatophytoses OR 
Trichophytosis OR Trichophytoses 
OR Epidermophytosis OR 
Epidermophytoses) AND 
(Incognita)

PubMed via NCBI (National 
Center for Biotechnology 

Information)

Celi  e cols.1

Turk e cols.2

Körner e cols.4

Lencastre e cols.5

Morales-Cardona e cols.6

Celi  e cols.1

Turk e cols.2

Demais artigos encontrados 
não foram utilizados, pois não 
apresentavam texto em inglês 

completo disponível

Bvs via Bireme

Turk e cols.2

Körner e cols.4

Morales-Cardona e cols.6

Act e cols.7

Araníbar e cols.8

Holubar e cols.9

Lencastre e cols.10

Martínez Roig e cols.11

vargas12

–

Nenhum dos artigos 
encontrados apresentava texto 
em inglês completo disponível

Cochrane via Bireme – –
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discUssÃo

O termo tinha, ou dermatofitose, refere-se a infecções 
fúngicas por dermatófitos que se dividem em três gêneros: 
Trichphyton, Microsporum e Epidermophyton. A transmissão 
ocorre por contato direto com lesões infectadas de pessoas, 
animais ou superfícies contaminadas. As dermatofitoses 
são classificadas de acordo com a principal localização da 
infecção (couro cabeludo, pele glabra, inguinocrural, pés e 
unhas). A apresentação clínica caracteriza-se por máculas 
eritematosas com discreta borda eritematosa e descamativa, 
por vezes vésico-bolhosa, crescimento centrífugo e hipocro-
mia central.13 

A tinha incógnita é resultado da modificação de uma der-
matofitose após tratamento incorreto com imunossupresso-
res, geralmente corticosteroides tópicos, que mascara suas 
características típicas e favorece a progressão lenta da 
doença. A corticoterapia tópica reduz o eritema e a infiltração, 
mas  leva ao agravamento das lesões cutâneas, o que geral-
mente leva à aplicação de mais corticoide tópico, promovendo 
um círculo vicioso, sem tratamento efetivo da infecção.

Qualquer agente causador de dermatofitose pode causar a 
tinha incógnita, entretanto, o mais frequente é o T. rubrum.2,3 
A apresentação clínica da tinha incógnita, quando compara-
da à tinha não tratada previamente, apresenta bordas menos 
descamativas e elevadas, maior extensão e menor sensação 
de prurido. As lesões podem também apresentar alterações 
secundárias causadas pela utilização prolongada de corticos-
teroides tópicos (atrofia, estrias, telangiectasias e púrpuras).

A confirmação diagnóstica é realizada pelo exame mico-
lógico. O local mais adequado para a coleta do material clí-
nico é a borda ativa da lesão, pois permite a visualização de 
mais elementos fúngicos no exame direto e diminui o risco 
de falsos negativos. É importante ressaltar a necessidade de 
suspender a corticoterapia tópica alguns dias antes da reali-
zação do exame.

O tratamento baseia-se na suspenção da corticoterapia e 
aplicação de antifúngicos tópicos, exceto em: casos extensos, 
evolução superior a três meses ou formas inflamatórias e su-
purativas.13 Nessas situações, a terapêutica antifúngica sistê-
mica é outra opção.

concLUsÕEs

O diagnóstico da tinha incógnita é difícil devido à sua 
apresentação clínica atípica. Assim, é importante considerar 
e pesquisar infecções por dermatófitos em casos de doenças 
eczematosas recalcitrantes e não responsivas ao tratamento, 
particularmente com acometimento do couro cabeludo.

Figura 2. Área de alopecia eritematosa com a presença de 
crostas e micropústulas.

Figura 1. Aspecto clínico da lesão. Áreas eczematosas com 
pústulas, simulando impetiginização.

Figura 3. Aspecto da paciente após dois meses de 
tratamento com antifúngico.
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intRodUÇÃo

Fundamentos 
Aspargo é uma planta da família Asparagaceae, gênero 

Asparagus. É um alimento muito apreciado na culinária eu-
ropeia. O aspargo é nutritivo por conter diversas vitaminas e 
minerais. Também é fonte de um antioxidante, a glutationa.1 
O  seu uso na alimentação remonta a séculos e expandiu-se 
para outros continentes em um uso menos rotineiro. Na evo-
lução do tempo de seu uso, o aspargo foi colocado em um pata-
mar além do nutricional, galgando propriedades anticancero-
sas, propagadas na literatura apócrifa. Os leigos que acessam 
a internet impressionam-se com a quantidade de opiniões que 
levam a crer em propriedades miraculosas, principalmente 
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resumo
Introdução: O aspargo é tido popularmente como suplemento alimentar eficaz no tratamento do câncer.  Objetivo: Avaliar a eficiência da suplementa-
ção de aspargo no  tratamento ou na prevenção de câncer. Métodos: Por meio de uma revisão sistematizada da literatura (Lilacs, Medline, Colaboração 
Cochrane, PubMed), procurou-se evidência, em artigos científicos, da ação do aspargo no tratamento do câncer. Não houve restrição a idade, idioma 
ou tipo de câncer, assim como o tipo de publicação não ficou restrito aos de melhores qualidades metodológicas. Resultados: Não foram encontrados 
estudos. Conclusão: Não há evidência, na literatura mundial, da eficácia da suplementação de aspargo no tratamento ou prevenção do câncer.

Palavras-chave: Aspargo, câncer, medicamentos fitoterápicos, alopatia, medicina baseada em evidências

contra o câncer. Acontece que esses artigos na realidade pro-
vêm de opiniões mal alicerçadas através do tempo.

oBJEtiVo

Avaliar a eficiência da suplementação de aspargo no trata-
mento ou na prevenção de câncer.

MÉtodos

Foi realizada busca sistematizada nos sites científicos na 
área da saúde listados na Tabela 1. Não houve restrição a 
idade, idioma ou tipo de câncer, assim como o tipo de publi-
cação não ficou restrito aos artigos de melhores qualidades 

NUTROLOGIA
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metodológicas. As bases de dados pesquisadas e as estratégias 
de busca estão mostradas na Tabela 1.

REsULtados

Não houve análise de resultados em virtude da falta de 
estudos.

discUssÃo

É bastante conhecido na história da saúde que muitos ve-
getais têm propriedades específicas comprovadas na saúde 
humana.2-30 Muitos deles foram industrializados e transfor-
mados em cápsulas para consumo como fitoterápicos.7,16,22  De 
outros foi extraído o princípio ativo e eles foram industrializa-
dos e incorporados à alopatia.10 

Sabemos que todos os seres vivos vegetais têm, em meno-
res ou maiores quantidades e proporções, vitaminas, minerais e 

Tabela 1. Resultados da busca na literatura

Base de dados Pesquisa
referências 
encontradas

Lilacs (Literatura 
Latino-Americana 
e do Caribe em 
Ciências da saúde)

“AsPARGO” or “AsPARGO/” or “AsPARGO/GE” or “AsPARGO/PH” or “AsPARGUs” 
or “AsPARGUs/” or “AsPARGUs/GE” or “AsPARGUs/PH” [Palavras] and “CANCER/TH” 
[Descritor de assunto] and “ENsAIO CLÍNICO” or “ENsAIO CLÍNICO CONTROLADO” or 
“ENsAIO CLÍNICO CONTROLADO ALEATÓRIO” or “EsTUDO COMPARATIvO” or “EsTUDO 
MULTICÊNTRICO” or “METANÁLIsE” [Tipo de publicação]

0

Medline (Medical 
Literature Analysis 
and Retrieval 
system Online)

“AsPARAGUs” [Words] and “CANCER” or “CANCER/DH” or “CANCER/TH” or “THERAPY-
RELATED CANCER/” or “THERAPY-RELATED CANCER/TH” [subject descriptor] and “CLINICAL 
TRIAL” or “CONTROLLED CLINICAL TRIAL” or “META-ANALYsIs” or “MULTICENTER sTUDY” or 
“RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL” [Publication type]

0

The Cochrane 
Collaboration

((((“asparagus plant/drug effects”[MesH Terms] OR “asparagus plant/therapeutic use”[MesH 
Terms]))) AND ((“cancer” OR “cancer/diet in”))) AND ((“clinical trial”[Publication Type] OR 
“comparative study” [Publication Type] OR “controlled clinical trial” [Publication Type] OR “meta 
analysis” [Publication Type] OR “multicenter study” [Publication Type] OR “randomized controlled 
trial” [Publication Type]))

0

outras substâncias importantes para o organismo humano. 
Entretanto, estamos na era da ciência comprovada, distan-
te da “opinologia”, e não podemos aceitar indicações não 
comprovadas de tratamento, muitas delas distantes das 
condições tecnológicas atuais. O uso inadequado de trata-
mentos alardeados por ignorância ou interesses comerciais 
pode atrasar ou inviabilizar um tratamento efetivo já con-
tabilizado, principalmente no câncer.  

Por essa razão, embora não tendo encontrado estudos a res-
peito do aspargo, encontramos relevância na publicação deste 
artigo. Aos que apregoam a suplementação de aspargo no cân-
cer, sugerimos a realização de estudos comparativos com boa 
qualidade metodológica que comprovem sua eficácia.

concLUsÃo

Não existem evidências na literatura científica que justifi-
quem o uso do aspargo no tratamento do câncer.
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Fumantes que abandonam 
o tabagismo tornam-se 

menos ansiosos
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QUEstÃo cLÍnica 

O abandono do tabagismo aumenta a ansiedade em 
fumantes?

REsUMo 

Os resultados desse estudo1 contradizem o senso comum 
de que o tabagismo é apaziguador do estresse psicológico e, 
portanto, de que a cessação aumenta a ansiedade. Os fuman-
tes que foram capazes de parar tiveram redução significativa 
nos escores médios de ansiedade em seis meses, enquanto 
os que tiveram recidivas da dependência tiveram pontua-
ções aumentadas. Isso pode ter implicações sobre campa-
nhas contra o tabagismo e sobre a maneira como nós, médi-
cos, orientamos nossos pacientes.

dEsEnHo do EstUdo

Estudo de coorte prospectivo.
Nível de evidência: 2b.2

casUÍstica 

Adultos atendidos em serviços de atenção primária para 
tratamento do tabagismo.

discUssÃo

Nesse estudo de coorte,1 os pesquisadores avaliaram a an-
siedade em 491 pacientes recrutados em serviços de atenção 
primária que receberam terapia comportamental, orientações 
e reposição de nicotina durante oito semanas como auxílio 
para abandonar o tabagismo. Aproximadamente 18% dos 
pacientes relataram que fumavam principalmente “para en-
frentar a vida”, enquanto cerca de 22% relataram fumar prin-
cipalmente “por prazer” e o restante relatou “ambos”, como as 
suas motivações para o hábito. A ansiedade foi medida com 
o uso do Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI-6). 
O status de tabagismo após seis meses foi determinado com 
base na autoavaliação e na validação bioquímica (dosagem de 
cotinina salivar) e 14% dos pacientes estavam em abstinência 
prolongada. Em uma escala de 60 pontos, após ajustes para 
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idade, grau de dependência, consumo de cigarros e reposição 
de nicotina, as pontuações de ansiedade aferidas nesse mo-
mento foram 11,8 pontos menores nos pacientes que tinham 
parado  de fumar em comparação com aqueles que haviam 
recaído (intervalo de confiança, IC, de 95%: 7,7-16,0). Ao iní-
cio do estudo, os 14,7% dos pacientes que acabaram por 

abandonar o tabagismo ao sinal foram designados como ten-
do “alta ansiedade” e essa percentagem diminuiu para 10,3% 
após seis meses. Já entre os pacientes que não permaneceram 
abstinentes, 23,7% haviam sido classificados como altamente 
ansiosos ao início e essa percentagem aumentou para 31,0% 
ao final do estudo (P = 0,009).
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coMEntÁRio

Como ocorre em qualquer estudo observacional, esse não é 
capaz de estabelecer relação de causalidade entre o status de ta-
bagismo e a ansiedade. Uma hipótese que se pode levantar para 
explicar seus achados é a de que os pacientes que são bem suce-
didos em interromper esse hábito talvez sejam aqueles mais ca-
pazes de desenvolver competências para o controle da ansiedade.

Esse estudo tem algumas limitações, como a alocação 
da amostra não descrita, a perda de acompanhamen-
to maior que 20% e o número relativamente pequeno de 
participantes que permaneceram abstinentes, o que re-
duz a força de associação. Mas pode ser relevante para os 
pacientes a informação de que, ao contrário do que eles 
percebem, o cigarro provavelmente está aumentando seus 
níveis de ansiedade. 
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Nenhuma associação observada 
entre uso de anti-inflamatórios não 

esteroidais em doses-padrão 
e progressão da doença renal 

crônica moderada
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QUEstÃo cLÍnica 

Os pacientes que têm doença renal crônica precisam se 
abster completamente do uso de drogas anti-inflamatórias 
não esteroidais?

REsUMo 

Doses baixas ou moderadas de medicamentos anti-inflamató-
rios não esteroidais (AINEs) parecem ser seguras para os pacien-
tes com doença renal crônica moderada, com taxa de filtração 
glomerular estimada entre 30 e 90 mL/min. Altas doses de AINEs 
devem ser evitadas. Dadas as limitações desta evidência — base-
ada em dados de sete estudos observacionais e não em ensaios 
clínicos randomizados —, a cautela ainda é recomendada, sendo 
de bom senso o uso da menor dose e duração possíveis  .1 Por ou-
tro lado, para os pacientes com osteoartrite grave, por exemplo, o 
uso consciencioso de AINEs pode valer a pena frente ao pequeno 
risco de progressão da doença renal crônica.

dEsEnHo do EstUdo

Revisão sistemática de estudos de coorte.
Nível de evidência: 2a.2

casUÍstica 

Adultos com insuficiência renal crônica moderada.

discUssÃo

Embora os pacientes com doença renal crônica sejam 
aconselhados a evitar AINEs, não se conhece bem a força da 
evidência que apoia esse conselho.2 Os autores dessa revisão 
sistemática1 realizaram uma busca cuidadosa da literatura e 
identificaram cinco estudos de coorte, um estudo transver-
sal e um estudo de caso-controle que abordaram essa ques-
tão. Os números de participantes variaram de 801 a mais 
de 1,5 milhão, com média de idade dos participantes entre 
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45 anos e 76 anos. A progressão da doença renal crônica foi 
definida como uma diminuição de mais de 15 mL por mi-
nuto por 1,73 m2 na taxa de filtração glomerular estimada 
(TFG). Entre os pacientes com estágios entre 2 e 3 da doença 
renal crônica (TFG entre 90 e 30mL/min), o uso de AINEs 
em doses padrão não foi associado a um aumento no risco 
de progressão da doença. Houve modesta associação entre 

NSAIDs em altas doses e a progressão (risco relativo = 1,26; 
intervalo de confiança, IC, de 95% 1,06-1,50). Não houve as-
sociação com AINEs em doses moderadas (odds ratio = 0,96; 
IC de 95%  0,86-1,07), embora a definição de dose alta em 
relação à moderada não tenha sido claramente explicitada 
pelos autores. Os três estudos de coorte que apoiaram essa 
conclusão incluíram mais de 55 mil pacientes.
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Há temas sobre os quais pouco se fala ou pouco se pergunta —  
eles podem ter caducado, saído da moda, tomados por óbvios e 
implícitos, desprovidos de importância, ser de interesse restri-
to ou ainda estar relegados ao afastamento por outras razões. 
Estudiosos, entre eles médicos e diferentes especialistas, inter-
pretaram razões (inclusive tabus, mitos) pelas quais não se fala 
ou não se pergunta sobre um assunto. Pensadores, a partir de 
perguntas não feitas ou esquecidas, podem vir a elaborar o pen-
samento muito elevado;1 cientistas fizeram2 e fazem o mesmo.

Ainda que os tempos atuais possam ser concebidos como a 
era da informação, do conhecimento, da sociedade científica, 
aberta e de livre acesso, pode-se formular a hipótese que cada 
momento histórico também pode incorrer em não se falar ou 
não se perguntar sobre temas, ainda que façam parte do co-
tidiano. Se algum deles é porventura mencionado, pode até 
causar perplexidade, como acontecia com temas interditos.

Algumas dessas aporias chegam a ser percebidas no coti-
diano e reflexões sobre o tema são estimuladas.

Tempo – nossa cultura permanentemente conectada acos-
tuma-se com a ideia de que tudo está imediatamente acessível, 
a um clique sobre o mouse; no caráter imediato e online, a variá-
vel “tempo” encolheu-se a ponto de se considerar quase inexis-
tente ou uma dimensão superada da realidade, e da qual pouco 
se fala no que diz respeito a diferentes processos (ainda que 
existam processos computacionais muito lentos e demorados). 

Se por um lado é verdadeiro que há processos que podem 
ser espantosamente muito rápidos, por outro lado, há outros 

cujos requisitos dependem de serem feitos com mais vagar.  
A velocidade que tais processos exigem não aumentou na mes-
ma medida da transmissão de informações por meios eletrôni-
cos. Tome-se como exemplos o ouvir, o pensar, a elaboração do 
pensamento (principalmente os complexos), o enunciar, o escre-
ver (não o copiar-colar), seja qual for o meio disponível da escrita.

O ouvir em geral não é imediato — não é possível muitas 
vezes que ouçamos mais rápido do que aquilo que para nós 
está sendo enunciado. Não conseguimos encurtar o tempo do 
que estamos a ouvir. Pessoas muito dotadas, desde que ou-
çam, conseguem compreender rapidamente, mas mesmo nes-
ta circunstância não se dispensa o ouvir.

O conjunto de ações ouvir-pensar-elaborar-enunciar-escrever 
são situações tempo-dependentes, permeiam tanto o meio social 
quanto a prática clínica e não podem ser encurtadas aquém de 
um limiar mínimo. Quando aquém desse mínimo, esvaziaria e 
provocaria um vácuo nas interações humanas, transformando-as  
em sua natureza. 

Se esse tempo não for computado como importante e o mí-
nimo não for respeitado, outros “ganhos” de tempo perdem a 
conexão com a realidade e a relevância. Vez por outra, pacien-
tes fazem comentários sobre essa natureza do tempo do qual 
não se fala e do qual se dá a impressão de que não mais existe. 

Caráter artesanal – fazer qualquer ação bem feita às vezes 
consome fração a mais de tempo chamada de “demora” (às ve-
zes, poucos segundos ou minutos; < 0,05 do tempo). A “demo-
ra” para fazer bem feito pode ser entendida como artesanal e 
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individual, o que pode ser tomado como afronta em uma cul-
tura de natureza industrial, rápida (apressada) e padronizada.

Há muitos setores nos quais a elaboração é percebida 
como parte da qualidade (e dos custos), por exemplo, pianos 
Steinway. Em outros setores, essa percepção — por exemplo, a 
descrição de um fato do cotidiano (um sintoma, por exemplo) —  
uma vez tendo escapado, pode não ser percebida e não ser 
recuperada posteriormente. 

Abrangência e profundidade – especialista em meios 
eletrônicos de educação chamou a atenção em palestra re-
cente para duas características de certo contexto cultural: 
falta de abrangência e falta de profundidade. Reflexão con-
soante também veio de discussões com colegas mais jovens.

A falta de abrangência pode fazer com que algumas áre-
as do conhecimento sejam consideradas estranhas, alheias, 
desnecessárias, e non-sense. Significaria uma forma de res-
trição ao conhecimento. Às vezes permite-se a impressão de  
que discorrer longamente sobre um tema possa ser sinal  
de abrangência.

A profundidade depende da realidade observada e da 
capacidade do observador. A observação superficial tam-
bém restringe o conhecimento. Às vezes permite-se a im-
pressão de que discorrer longamente sobre um tema pode 
ser sinal de profundidade. 

Enunciado – enunciar com propriedade o pensamento 
é uma dimensão fundadora da cultura e tem sido enfatiza-
da há muito tempo (uma das acepções aceitas de logos),3 e  
re-enfatizada constantemente – uma professora de mate-
mática do ensino público colegial relatou na sua vivência 
a dificuldade no aprendizado de matemática pela falta de 
domínio da língua e do enunciado. Desnecessário lembrar 
o quanto esses enunciados fazem parte do sistema de re-
gistro e de informação dos profissionais de saúde de modo 
geral, e dos médicos em especial, a respeito de pacientes.

Fragmentação – a fragmentação do conhecimento é 
às vezes interpretada como necessidade da categorização, 
da sistematização, do aspecto operacional (dito “prático”). 
Também resvala no conceito de “especialista”, que não de-
veria ser entendida como conhecimento restrito, fragmen-
tado, mas como conhecimento aprofundado. Na cultura 
laica há em alguns setores a ideia de que médicos já se 
formam “especialistas” em determinada área no final da 
graduação. A fragmentação, quando trata do ser humano, 
pode limitar a compreensão da realidade que se apresenta 
à observação. 

Por outro lado, há forças poderosas que fazem parte 
da cultura, que necessariamente delimitam para se es-
truturar, entre elas projetos de marketing de interesse 
específico, como venda de produtos, delimitação de ter-
ritórios de atuação e mesmo a pesquisa dita científica. 

As  contribuições advindas de tal fragmentação podem 
ampliar o conhecimento desde que recontextualizadas 
(para médicos, nas implicações conceituais, práticas ou 
clínicas); o fato de serem fortes isoladamente não significa 
que sejam abrangentes.

Etiologia – o estudo da causa das doenças é um dos 
pilares da Medicina moderna (conforme Décourt). Quando 
as doenças infecciosas eram as mais frequentes na po-
pulação, a importância do agente etiológico era clara, 
pois permitia o diagnóstico, o tratamento e a avaliação 
prognóstica. 

Nas doenças crônico-degenerativas que atualmen-
te alcançaram as dimensões de saúde pública pela sua 
alta prevalência, há conjunto de fatores em operação de 
modo que menos se fala de uma etiologia específica, sob 
pena de reducionismo indevido. Resulta que os mecanis-
mos e as classificações clínicas estruturam e orientam 
o tratamento e menos se fala de aspectos etiológicos ou 
considera-se como causa o agente epidemiologicamente 
predominante. 

Dogmas – há alguns princípios que têm atualmen-
te quase a força de dogmas; estes se sustentam também 
no poder que detêm, constroem, elaboram e perpetuam.  
Reflexões a respeito desses dogmas podem ser mal-enten-
didas, não como dizendo respeito aos conteúdos de que 
tratam, mas como refutação ao poder que os sustenta. 

Pode-se tomar como exemplo o dogma “tudo que é novo 
é bom ou melhor”. Em alguns casos, é verdadeiro ou pelo 
menos necessário, particularmente nas áreas nas quais 
não há opções eficazes de diagnóstico ou tratamento.  
Mas já fomos ensinados que algumas tecnologias, que vão 
de equipamentos, intervenções a medicamentos, sofreram 
revisão e a expectativa favorável inicial não se confirmou 
na evolução. Para tanto, a experiência clínica atenta con-
tribui sobremaneira e a relação pode ser ampliada com  
outros exemplos, seja na experiência clínica, seja na lite-
ratura científica. Às vezes surge quem discuta conceitos 
tidos como firmes4 ou firmemente propalados5 com um 
ponto de vista ou achados diferentes. 

Ruído – o ruído muitas vezes excessivo, particularmen-
te o de máquinas e equipamentos, foi incorporado ao coti-
diano, às vezes mesmo em ambientes de tratamento. Boa 
contribuição para o ruído é a onipresente televisão — esta, 
além do ruído, inebria os espectadores e os satura com 
imagens editadas e inesgotáveis mensagens de marketing. 
A saturação de imagens provoca um ruído inaudível. 

Finalizando, nunca é demais lembrar que a experiência 
de muitos colegas pode contribuir para a maior abrangên-
cia e profundidade dessas reflexões sobre temas sobre os 
quais pouco se nota. 
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Vale a pena?
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Ao escrever sobre ensino médico e a excelência do proces-
so ensino-aprendizagem no Brasil de hoje, não se pode evi-
tar a sensação de inutilidade ou de perda de tempo que talvez  
tenham experimentado os primeiros cristãos ao pregar valores e 
virtudes em cidades como Roma ou Corinto que eram verdadeiros 
prostíbulos urbanos. Será que vale a pena? A resposta mais sim-
ples seria o surradíssimo bordão do “Mar Português” de Fernando 
Pessoa: “Tudo vale a pena, se a alma não é pequena”. No entanto, 
este bordão não responde à questão e ainda acrescenta outra va-
riável incômoda em que o “valer a pena” está ligado à grandeza de 
alma, magnanimidade, condição raríssima de se encontrar em nos-
so meio e que vai rareando na medida em que aumenta o poder de 
decisão pública ou a responsabilidade de dar exemplo à população.

Decisões centrais e potencialmente fatais em termos de 
saúde pública são tomadas com desfaçatez por governantes 
jejunos, sem se dar ao trabalho de ouvir qualquer especialista 
sério em ensino médico (...vai que, de repente, alguém resolva 
falar a verdade...). Por outro lado, associações médicas aceitam 
com voracidade um prato de lentilhas ou uma citação remota 
oferecida e posteriormente vetada sobre carreira de estado de 
médicos para abrir mão de sua obrigação de denunciar o inacei-
tável. Finalmente muitos modulam sua reação à possibilidade 
de ganho pessoal em termos de prestígio, poder ou dinheiro, na 
filosofia do “o que eu levo nisso?” Para esses, efetivamente não 
parece valer a pena a publicação deste tipo de consideração.

Martin Heidegger afirma, sarcasticamente que “a luz do 
público obscurece tudo” (Das Licht der Öffentlichkeit verdunkelt 
alles),1 numa melancólica definição do mundo em que vivemos. 

Dificilmente o filósofo poderia definir melhor a situação em 
que a medicina é espezinhada e a população, principalmente 
a mais carente, tratada como massa de manobra eleitoral por 
marqueteiros e governantes insensíveis para os quais o achin-
calhamento e a calúnia aos médicos e às escolas médicas são 
instrumentos aceitáveis em sua volúpia de poder e benesses. 
O mais ridículo é que esses mesmos querem fornecer e, se pos-
sível, cobrar por sua luz escurecedora.

Como ensinar medicina nestas condições? Como respon-
der com realidade às decepções e dúvidas dos alunos? O que 
pode o médico esperar em nosso meio?

A primeira condição necessária é a de se voltar aos valores 
essenciais do ser humano, às virtudes, muitas vezes incômo-
das e difíceis, que constituem a grandeza de alma, fugindo da 
mediocridade avassaladora e potencialmente fatal em sua fa-
cilidade adocicada.

Hanna Arendt, conhecida e celebrada filósofa do século XX, 
teve a oportunidade de acompanhar em Jerusalém, como en-
viada de “The New Yorker”, o julgamento de Adolf Eichmann, 
conhecido criminoso de guerra nazista, responsabilizado por 
milhares de mortes.2 A filósofa, que talvez esperasse encon-
trar um monstro diabólico, encarnação do mal, viu-se à fren-
te de um homem cujo maior interesse durante a prisão era 
cuidar com carinho de seu canário. Na verdade, tratava-se, no 
diagnóstico da escritora, de um burocrata medíocre que foi 
abrindo mão aos poucos de valores morais em troca de ga-
nhos funcionais e de poder até atingir, superados os valores 
éticos mais elementares, o grau de poder maléfico que o levou 
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às ações mais abjetas. A partir daí, Arendt formulou o concei-
to da banalidade do mal ao qual todos nós estamos sujeitos 
à custa de abrir mão lenta e progressivamente de valores mo-
rais, numa condição que nossos ancestrais já definiam no co-
nhecido aforisma: “Por onde passa um boi, passa uma boiada”.

Eichmann não se considerava culpado, pois afirmava nunca 
ter matado ninguém. Sua função era tornar possível enviar, em 
trens de gado, o maior número possível de prisioneiros para serem 
eliminados. Considerava-se apenas um expert em transportes.

Quantos burocratas, com os traseiros comodamente apoia-
dos em almofadas e ao abrigo dos elementos em salas com ar 
condicionado, tomam decisões que vão afetar gente que eles 
não conhecem em temas nos quais não têm competência?

Parece gritante, nesta condição, que os alunos que quei-
ram, a sério, estudar medicina devam ser treinados não ape-
nas em informações, facilmente encontráveis nas redes, ou 
em habilidades facilmente treináveis em laboratórios ou hos-
pitais, mas em conhecimento real da população e nas virtudes 
de caráter para entendê-la e oferecer soluções que valorizem 
a pessoa humana que trata e a que é tratada; em resumo, para 
que tenham grandeza de alma.

Para esses, e só para esses, terá valido a pena.
Afinal, mesmo os que não têm fé ou não têm qualquer in-

teresse religioso deverão reconhecer que, do ponto de vista 
histórico e sociológico, a pregação de valores às portas de me-
retrícios acabou mudando o mundo.
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Taquicardia por 
reentrada nodal incomum

Antonio Américo FriedmannI, Alfredo José da FonsecaII, José GrindlerIII,  
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Uma paciente de 72 anos, com queixa de palpitações inter-
mitentes, foi atendida no Hospital das Clínicas de São Paulo. 
Durante a realização do eletrocardiograma (ECG), a paciente 
referiu palpitações. O traçado (Figura 1) revelou alterações 
inespecíficas da repolarização ventricular, e no D2 longo foi 
registrada uma extrassístole ventricular seguida de taquicar-
dia supraventricular. 

Realizou-se novo ECG com traçado de um minuto da de-
rivação D2 (Figura 2), que registrou outra taquicardia supra-
ventricular precedida por extrassístole. Após muita discussão, 
diagnosticou-se taquicardia paroxística supraventricular por 
reentrada nodal — forma incomum. A paciente foi encami-
nhada para o ambulatório de arritmias cardíacas para avaliar 
indicação de estudo eletrofisiológico e ablação.
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Figura 1. Eletrocardiograma com 12 derivações em ritmo sinusal. A onda P, o intervalo PR e o complexo QRs são normais. 
A onda T está achatada nas derivações do plano frontal. Na última tira (D2 longo), surge uma extrassístole ventricular seguida de 
taquicardia supraventricular com frequência cardíaca de 136 bpm. 
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discUssÃo

Quando uma taquicardia é desencadeada por uma extras-
sístole, o mecanismo deve ser de reentrada. Este tipo de ta-
quicardia ocorre quando há duas vias de condução paralelas 
com velocidades de condução e períodos refratários diferen-
tes (Figura 3). As vias mais rápidas geralmente apresentam 
período refratário mais longo, enquanto nas lentas, o período 
refratário é mais curto. Quando surge uma extrassístole, esse 
batimento prematuro encontra a via rápida em período re-
fratário e progride pela via lenta. Esse mesmo estímulo pode 
retornar pela via rápida, agora fora do período refratário (blo-
queio unidirecional), e, em seguida, reentrar pela via lenta e 
provocar mais uma ou várias despolarizações (taquicardia).1

A modalidade mais comum de taquicardia supraventricu-
lar por reentrada é a taquicardia por reentrada nodal. A reen-
trada nodal ocorre devido à proximidade de fibras de condu-
ção rápida (feixe de His e tratos internodais) com as células 
de condução lenta do nó atrioventricular. Esta dupla via de 
condução nodal constitui o substrato anatômico para ocor-
rência de reentrada.2

Quando cessada a taquicardia, o ECG revela, em ritmo 
sinusal, intervalo PR curto e QRS alargado por onda delta, 

Figura 2. Eletrocardiograma de um minuto na derivação D2. O ritmo inicial é sinusal. Na terceira linha, surge novamente uma 
extrassístole ventricular, que deflagra outra taquicardia supraventricular apresentando ondas P negativas entre dois complexos 
QRs. O intervalo RP mede 240 ms e o PR 200 ms.

Figura 3. Esquema de um circuito de reentrada: A: duas 
vias: uma lenta (com menor período refratário) e outra 
rápida (com maior período refratário); B: o impulso de 
extrassístole é bloqueado na via rápida (em período 
refratário) e segue pela via lenta; C: o estímulo volta em 
sentido retrógrado pela via rápida, agora fora do período 
refratário, e se perpetua (reentrada). 
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trata-se do fenômeno de pré-excitação ventricular. Neste 
caso, o mecanismo é o de reentrada atrioventricular por via 
acessória e o diagnóstico é síndrome de Wolff-Parkinson-
White. Todavia, a ausência de sinais de pré-excitação não 
afasta a possibilidade de taquicardia atrioventricular; 
pode haver uma via acessória oculta que só permite a con-
dução no sentido ventrículo-atrial. Durante a taquicardia, 
podem-se observar ondas P negativas logo após o QRS 
(P retrógradas) e o intervalo RP (do início do QRS ao início 
da onda P) é curto, menor do que o PR (RP < PR).3

Se durante a taquicardia o intervalo RP é longo (RP > PR), 
há três possibilidades diagnósticas: taquicardia atrial, taqui-
cardia por reentrada nodal incomum ou taquicardia atrio-
ventricular de Coumel.

A taquicardia atrial pode ser causada por mecanismo de 
hiperautomatismo ou de reentrada. Nesta eventualidade, po-
rém, a extrassístole que desencadeia a taquicardia é supra-
ventricular (atrial). 

A taquicardia por reentrada nodal comum é tipicamente 
iniciada por uma extrassístole atrial cujo estímulo é bloque-
ado na via rápida, que está em período refratário, prossegue 
em sentido anterógrado pela via lenta e retorna rapidamente 
pela via rápida após o término do período refratário. Como o 
circuito de reentrada é pequeno (microrreentrada), átrios e 
ventrículos são despolarizados simultaneamente e, no ECG, 
a onda P, coincidindo com o QRS, não é visível. Entretanto, 
muitas vezes pode-se evidenciar o término da onda P (des-
polarizada em sentido retrógrado) na porção final do QRS 

simulando onda s (pseudo s) nas derivações D2, D3 e aVF, ou 
onda r’ (pseudo r’) em V1.4 

Na taquicardia por reentrada nodal incomum, geralmente 
desencadeada por extrassístole ventricular, o estímulo 
passa pela via lenta em sentido retrógrado e depois volta 
pela via rápida, fechando o circuito. Entretanto, como o 
percurso no sentido ventrículo-atrial é lento, os átrios são 
despolarizados mais tardiamente e o intervalo RP no ECG 
é longo, maior do que o PR.5 Esse deve ser o mecanismo do 
caso apresentado.

A taquicardia atrioventricular descrita por Coumel6 é 
uma forma de taquicardia atrioventricular em que a cone-
xão anômala apresenta a propriedade de diminuir a velo-
cidade de condução (condução decremental) semelhante 
à do nó atrioventricular. Mas ocorre preferencialmente em 
crianças e se caracteriza clinicamente por ser incessante. 

concLUsÃo

Este exemplo mostra um caso de taquicardia paroxís-
tica supraventricular por reentrada nodal incomum que 
pode ser diagnosticada pelo ECG. Discute-se o diagnós-
tico diferencial com outras taquicardias supraventricula-
res. Com o aprimoramento do estudo eletrofisiológico e 
das técnicas de ablação para o tratamento das taquiarrit-
mias, é importante que o clínico tenha conhecimento das 
taquicardias e de seus mecanismos para encaminhamen-
to dos pacientes. 
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resumo
Contexto e objetivo: Descrever o estado da arte e avaliar criticamente as Overviews de Revisões Sistemáticas (OoRs) Cochrane publicadas. 
Desenho e local: Estudo descritivo realizado no Centro Cochrane do Brasil. Métodos: As OoRs identificadas através do filtro desenvolvido 
na parte I deste estudo foram avaliadas por cinco domínios: qualidade metodológica; qualidade da evidência; implicações para a prática; 
perfil geral das OoRs; e tempo de execução. Resultados: As 13 OoRs incluídas apresentaram alta qualidade metodológica. Algumas OoRs 
não apresentavam dados suficientes para julgar a qualidade da evidência; com a análise de sensibilidade, a qualidade evidência nas 
OoRs aumentou. Implicações para prática foram julgadas como benéficas ou danosas em 64% das intervenções, em 36% das intervenções 
há evidências insuficientes para o julgamento. É esperado (com intervalo de confiança de 95%) que uma OoR inclua entre 9.462 e 64.469 
pacientes, 9 a 29 revisões sistemáticas (RSs), 80 a 344 estudos primários, avaliem entre 6 e 21 intervenções; que 34 a 84% das OoRs realizem 
metanálise. As OoRs geraram entre 2 e 26 metanálises em um período de 18 a 31 meses. Discussão: As OoRs sintetizam/integram grande 
quantidade de intervenções para uma condição, reduzindo as incertezas para a tomada de decisão em um único documento. Entretanto, há 
ainda necessidade de estabelecer e padronizar os métodos deste novo tipo de estudo. Conclusão: As OoRs apresentam alta qualidade me-
todológica; a qualidade da evidência tende a ser alta/moderada; as intervenções, em sua maioria, foram julgadas como benéficas/danosas; 
o tempo de execução foi de 24 meses em média. O perfil das OoRs potencializa a tomada de decisão.

Palavras-chave: Revisão, cacterísticas dos estudos, tomada de decisões, prática clínica baseada em evidências, medicina baseada em evidências

intRodUÇÃo

A Overview de Revisões Sistemáticas (OoRs) representa 
novo tipo de estudo proposto pela Colaboração Cochrane 
para compilar evidências de múltiplas revisões sistemáti-
cas (RSs) em um único documento, acessível e útil. Cada 
OoRs tem o foco em um problema ou condição de saúde 

para o qual há duas ou mais RSs que abordam potenciais 
intervenções e seus desfechos.1-6

Uma única revisão sistemática (RS) raramente abor-
da todas as potenciais intervenções para uma condição e 
os decisores de saúde podem ter dificuldades para encon-
trar, avaliar, comparar e sintetizar as informações de todas 
RSs relevantes.3,4 Assim, o objetivo principal de uma OoRs 

Medicina baseada eM evidências
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Nós utilizamos cinco itens para avaliar criticamente as 
OoRs: (1) Qualidade metodológica, utilizando a ferramenta 
AMSTAR (Assessing the Methodological Quality of Systemathic 
Reviews);8 (2) Qualidade da evidência, avaliada por meio da 
ferramenta GRADE (Grades of Recommendation, Assessment, 
Development, and Evaluation) ou qualquer outro método re-
portado pelas OoRs; (3) Implicações para a prática (catego-
rizadas em: a evidência sustenta benefício da intervenção; a 
evidência sustenta malefício/risco da intervenção; ausência de 
evidência suficiente para uma recomendação); (4) Perfil geral 
das OoRs incluídas (Pacientes/OoR, RSs/OoR, Estudos/OoR, 
Intervenções/OoR, Metanálise/OoR e Estratégia de Busca); (5) 
Tempo de execução para publicar as OoRs (em anos) a partir da 
data de registro de título (via Archie), data de publicação do pro-
tocolo da OoR e da OoR completa (via The Cochrane Library).

A síntese dos dados foi realizada por meio de estatística 
descritiva. Tabelas de contingência foram usadas para resumir 
os dados dicotômicos em frequências e proporções. Os dados 
quantitativos foram resumidos por média e desvio padrão. 
Análises de sensibilidade foram realizadas para avaliar a robus-
tez dos resultados.

REsULtados

O filtro de busca para OoRs desenvolvido na parte I1,2 deste 
estudo foi atualizado, validado9 [sensibilidade = 1.00 (inter-
valo de confiança, IC 95% = 0.86, 1.00); especificidade = 0.99 
(IC 95% = 0.99, 1.00)] e executado (05 de novembro de 2013), 
recuperando 1207 títulos, dos quais 95% foram excluídos 
por não estarem publicados no diretório Cochrane Database 
of Systematic Reviews (CDSR) da The Cochrane Library; 93 

Figura 1. Fluxograma das Overviews de Revisões sistemáticas 
Cochrane (OoRs).

Estudos identi�cados na 
The Cochrane Library 

(n = 1207) 

Estudos identi�cados na Cochrane  
Database of Systematic Reviews 

(n = 93) 

OoRs avaliadas para inclusão 
(n = 41) 

OoRs incluídas para análise
 (n = 13)26,35-46 

Não publicados na Cochrane  
Database of Systematic 

Reviews 
(n =  1143) 

OoRs excluídas por serem
protocolos  (n = 25)10-34

 

não serem OoRs
Estudos excluídos por  

(n = 52) 

é o de servir como frente final amigável (do inglês: friendly 
front end) da Colaboração Cochrane para a tomada de decisão 
em saúde. As RSs relevantes são integradas e/ou sintetizadas  
em um único documento, uma OoRs. Isso, em tese, permite ao 
leitor um resumo integrado de uma grande lista de estudos incluídos 
nas RSs Cochrane.1-6 Por isso, o público principal das OoRs são 
decisores de saúde, como profissionais de saúde, formuladores 
de políticas e consumidores informados, que buscam por meio 
da The Cochrane Library evidências sobre tratamentos para di-
versas condições de saúde.1,2

A primeira parte1,2 desta série de três artigos sobre OoRs focou 
no crescimento das publicações com melhor nível de evidência 
disponível para a tomada de decisão em saúde, justificando o 
motivo desse novo tipo de estudo ter sido elaborado, bem como 
quem é o seu público-alvo. Além disso, foi apresentado e aplicado 
um filtro desenvolvido para a busca de OoRs específico para a 
The Cochrane Library.

A segunda parte dá continuidade à série e descreve o esta-
do da arte (estado do conhecimento) das OoRs da Colaboração 
Cochrane, por meio de avaliação crítica das OoRs Cochrane. 
Na parte III, nova hierarquia da pirâmide de evidências será pro-
posta considerando esse novo tipo de estudo. 

oBJEtiVo

Avaliar criticamente as Overviews de Revisões Sistemáticas 
Cochrane, analisando as características desse tipo de estudo, 
abordagens e aspectos metodológicos.

MÉtodo

Este estudo descritivo foi desenvolvido no Centro Cochrane 
do Brasil e no Programa de Pós-Graduação em Medicina Interna 
e Terapêutica da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Nós realizamos uma busca por OoRs na The Cochrane Library, 
conforme descrito na parte I1,2 desta série de artigos, e o fluxo-
grama das OoRs encontradas está apresentado na Figura 1. Os 
critérios de inclusão foram: ser uma OoRs e estar publicada na 
Cochrane Database of Systematic Reviews — um dos seis diretó-
rios da The Cochrane Library.7 Os protocolos de OoRs publicados 
foram excluídos.

Após a seleção das OoRs, dois autores (AJG e VS) fizeram a 
leitura das OoRs, a extração dos dados e avaliaram criticamente 
as OoRs. As divergências entre as coletas de informação foram 
resolvidas por consenso.

Os dados extraídos de cada OoRs foram organizados em 
um formulário próprio com informações sobre: pergunta de 
pesquisa e objetivo, data da busca, número de estudos inclu-
ídos, participantes, intervenções, principais desfechos, quali-
dade metodológica da revisão, qualidade da evidência e con-
clusão dos autores.
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citações foram checadas, contudo, 52 eram revisões sistemá-
ticas e foram excluídas; outras 26 potenciais OoRs10-35 foram 
excluídas por estarem em fase de protocolo. Ao final da sele-
ção, treze OoRs26,35-46 foram incluídas, tiveram os dados extra-
ídos e avaliadas criticamente. A Figura 1 apresenta o fluxo-
grama das OoRs encontradas.

As características das 13 OoRs26,35-46 incluídas neste estudo 
são descritas em detalhes no Apêndice 1, que inclui as prin-
cipais conclusões para as condições abordadas em cada um 
desses estudos. A síntese dos dados extraídos das 13 OoRs26,35-46  
com a avaliação global é apresentada na Tabela 1.

Todas as OoRs incluídas26,35-46 apresentaram alta qualidade 
metodológica, atingindo entre 9 e 11 pontos dos 11 possíveis 
no AMSTAR (Tabela 1). Contudo, algumas OoRs perderam 
pontos da qualidade metodológica pelas seguintes razões: 
não apresentar o protocolo36 ou citar, porém não disponibi-
lizá-lo;38 ter incluído nas buscas somente a CDSR;26,35-37,39,43,44,46 
não ter considerado a qualidade da evidência para a formular 
as conclusões;46 não ser possível “metanalisar” os dados;40,42,43,46 
não ter avaliado o risco de viés das revisões incluídas.36

Ao julgar a qualidade da evidência, houve uma grande 
quantidade de desfechos/estudos que não estavam claros, 
tornando baixa a proporção de estudos/desfechos com qua-
lidade de evidência alta. Ao excluir as OoRs40,42,46 com mais de 
10% de estudos/desfechos que não estavam claros para julgar 
a qualidade da evidência, a proporção de estudos/desfechos 
com alta qualidade aumentou mais de duas vezes. A análise 
de sensibilidade também alterou drasticamente a proporção 
das demais categorias da qualidade de evidência (Tabela 1).

Através do desfecho implicações para a prática, foi possí-
vel verificar que cerca de 64% das intervenções foram julga-
das como benéficas ou danosas, porém, há evidências insufi-
cientes para julgar as intervenções em 36% (Tabela 1).

Em relação aos aspectos gerais, com um intervalo de con-
fiança de 95% é esperado que cada nova OoRs inclua entre 
9.462 e 64.469 pacientes, entre 9 a 29 RSs, entre 80 e 344 estu-
dos primários, avaliando entre 6 e 21 intervenções, e entre 34 
e 84% das OoRs agruparam os dados de forma quantitativa, 
gerando entre 2 e 26 metanálises. Detalhes adicionais podem 
ser analisados na Tabela 1.

A maior parte das OoRs (62%) conduziram buscas por 
revisões sistemáticas apenas na Cochrane Database of 
Systematic Reviews (CDSR), contudo, aquelas que realizaram 
buscas externas, adicionalmente à CDSR, usaram entre 1 e 10 
bases de dados (Tabela 1).

Ainda conforme a Tabela 1, a partir da data de registro do títu-
lo de uma OoRs, os autores despendem cerca de dois anos (cerca 
de um ano planejando/preparando o protocolo e mais um ano 
para a execução do estudo completo) até a data de publicação.

Apenas 23% (3/13) das OoRs identificaram o tipo de estudo já 
no título; o mesmo aconteceu nos protocolos das OoRs (22/28).

Tabela 1. Avaliação global das Overviews de Revisões 
sistemáticas Cochrane (OoRs)

Avaliação global

Qualidade metodológicaa

Classificação da 
qualidade

Análise geral

% (n/N) média (dp); 
min-max; N

- Alta (8 a 11) 100% (13/13)
9.8 (0.9);  
8-11; 13

- Média (4 a 7) 0% (0/13)

- Baixa (≤ 3) 0% (0/13)

Qualidade da evidênciab
Análise geral

% (n/N)

Análise de 
sensibilidadec

% (n/N)

Alta 11% (232/2141) 21% (171/801)

Moderada 16% (348/2141) 30% (242/801)

Baixa 20% (425/2141) 31% (251/801)

Muito baixa 11% (246/2141) 16% (128/801)

Não estava clara para julgar 42% (890/2141) 1% (9/801)

implicações para a práticad % (n/N)

Intervenção benéfica 52% (26/50)

Intervenção danosa 12% (6/50)

Evidência insuficiente 36% (18/50)

Perfil geral média (dp); min-max; N

Pacientes/OoRe 36965.7 (40939.6);  
2323-117501; 11

Estudos/OoR e 211.9 (207.8); 21-700; 12

Rss/OoR e 18.9 (16.3); 3-54; 12

Intervenções/OoR 13.3 (10.2); 3-38; 13

Metanálise/OoR
% (n/N)

média (dp); 
min-max; Nf

61.5% (8/13) 13.5 (14.4); 
5-46; 8

Buscas adicionaisg

% (n/N)
média (dp); 

min-max; Nh

39% (5/13) 5.8 (3.5);  
2-11; 5

Execução (meses) média (dp); min-max; N

Tempo total para publicar 24.5 (10.3); 8-43; 13

Para publicar o protocoloi 13.8 (8.4); 5-30; 11

Para publicar a OoR i 12.4 (8.4); 3-25; 11

aRealizado pelo AMSTAR;8 bFrequência baseada no número de desfechos 
ou estudo avaliados; cAs OoRs41,43,48 com mais de 10% de estudos/desfechos 
que não estavam claros para julgar a qualidade da evidência foram excluídos 
na análise de sensibilidade; d Julgamentos feitos com base nas conclusões 
dos desfechos principais; eAlguns dados não puderam ser determinados 
(pacientes/OoR,39,41 RSs/OoR42 e Estudos /OoR41), mesmo ao buscá-los 
na tabela de achados das OoRs ou RSs incluídas, reduzindo o N de OoRs 
na análise; fOs estudos que não realizaram metanálises37,41,43-45 não foram 
incluídos; gBuscas adicionais à CDSR (Cochrane Database of Systematic 
Reviews); hApenas as OoRs39,41-43,46 que realizaram buscas adicionais a CDSR 
foram incluídas na análise; iO protocolo das OoRs37,39 não foi encontrado 
na The Cochrane Library ou no Archie 4.2 (http://archie.cochrane.org/), 
reduzindo o N de OoRs na análise. 
dp = desvio padrão; Min-Max = mínimo-máximo.
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discUssÃo

As OoRs da Colaboração Cochrane são supervisionadas 
por um dos 16 grupos de métodos, o Grupo de Métodos de 
Comparações de Múltiplas Intervenções (Comparing Multiple 
Interventions Methods Group, <http://cmimg.cochrane.org>). 
Esse grupo de métodos da Colaboração Cochrane foi criado 
em 2004 e, inicialmente, tinha o nome de Grupo de Trabalho de 
Revisões Guarda-Chuva (Umbrella Reviews Working Group).47

Outros marcos durante o desenvolvimento da metodo-
logia das OoRs ocorreram em 1996, 1997, 1998 e 2005. Entre 
fevereiro de 1997 e dezembro de 1998, uma série das qua-
tro primeiras OoRs48-51 relacionadas a gravidez foi publica-
da por pesquisadores do Centro Cochrane do Reino Unido 
e Organização Mundial de Saúde. Em 1996, Julian Higgins e 
Anne Whitehead publicaram o primeiro artigo a descrever a 
abordagem padrão bayesiana de metanálise de múltiplos tra-
tamentos (MTM).52 Em 2005, no XIII Colóquio da Cochrane, 
em Melbourne, Georgia Salanti em coautoria com Julian 
Higgins e Valeria Marinho, fez uma apresentação metodoló-
gica sobre MTM,53 ganhou o prêmio de melhor apresentação 
oral e ajudou a popularizar a técnica.

Neste contexto, esta revisão sistemática descreve até onde o 
conhecimento do seleto grupo de OoRs26,35-46 Cochrane publica-
das na CDSR chegou. Apesar de incluirmos apenas 13 OoRs,26,35-46 
os estudos publicados na CDSR pela Colaboração Cochrane se 
destacam pelo rigor metodológico. Isso foi demonstrado em dois 
estudos54,55 que compararam o rigor metodológico das revisões 
sistemáticas Cochrane e não Cochrane. Em reconhecimento à 
contribuição à saúde dada pela Colaboração Cochrane,56 no dia 
24 de janeiro de 2011, a Organização Mundial de Saúde a agra-
ciou como organização não governamental com assento na 
Assembleia Mundial de Saúde e direito a voto para ajudar a gerir 
a saúde mundial.

A exemplo das revisões sistemáticas Cochrane,54,55 todas as 
OoRs incluídas35-46 nesta revisão apresentaram alta qualidade 
metodológica e, portanto, menor risco de viés, conforme os resul-
tados obtidos no AMSTAR.8 Contudo, as razões pelas quais nem 
todas as OoRs incluídas obtiveram a pontuação máxima devem 
ser discutidas:
1.  Os protocolos de duas OoRs36,38 não foram encontrados na The 

Cochrane Library ou no Archie, apesar de uma delas mencio-
nar o protocolo.38 O registro do protocolo de uma OoR, assim 
como no caso dos ensaios clínicos e revisões sistemática, além 
de permitir a avaliação da qualidade metodológica, oferece 
transparência na condução do estudo e minimiza a ocorrên-
cia de viés de publicação ou de relato seletivo dos desfechos.

2.  Oito OoRs26,35-37,39,43,44,46 restringiram a busca a uma única base 
de dados, a CDSR. Apesar disso, não consideramos que essa 
seja uma potencial fonte de viés, haja vista os métodos de bus-
ca das revisões sistemáticas são rigorosos e abrangentes (não 

incluem nenhuma restrição de data, status de publicação ou 
idioma), portanto, com alta probabilidade de incluir todos os 
estudos primários relevantes.

3.  Quatro OoRs40,42,43,46 não puderam combinar nenhuma das 
revisões sistemáticas incluídas nas sínteses quantitativas 
através de metanálises diretas ou indiretas, sintetizando e in-
tegrando as evidências qualitativamente.

4.  Uma OoR36 não avaliou ou discutiu o risco de viés de publica-
ção entre as revisões sistemáticas incluídas.

Embora o AMSTAR8 tenha sido desenvolvido para avaliar 
a qualidade metodológica de revisões sistemáticas, e apesar 
de as OoRs serem estudos diferentes, deve ser considerado 
que muitos itens das revisões sistemáticas estão presentes 
nas OoRs. Apesar dessa limitação, o AMSTAR8 pode ser con-
siderado uma ferramenta análoga para a avaliação de OoRs, 
preservando a validade externa. O desenvolvimento de um ins-
trumento para julgar o rigor metodológico e consistência das 
OoRs será importante para reduzir as incertezas nas tomadas 
de decisão a partir deste estudo.

Um desafio identificado neste estudo foi a falta de padro-
nização no método de avaliação da qualidade da evidência. As 
OoRs26,35-46 usaram diferentes métodos de avaliação (e.g. GRADE,57 
ferramenta de risco de viés da Cochrane,58,59 Jadad,60 ou mesmo 
critérios próprios) ou quando usaram o mesmo método descre-
veram-nos de formas variadas, tornando o julgamento incerto. 
Neste contexto, duas OoRs40,42 merecem destaque. Apesar de 
o estudo de Ryan e cols.40 ter qualidade metodológica alta, os 
autores apenas descreveram como as revisões sistemáticas in-
cluídas avaliaram a qualidade da evidência, tornando muito di-
fícil a avaliação deste desfecho; muitos dos estudos/desfechos 
(890/2141) não puderam ter a qualidade da evidência julgada. Na 
segunda OoR, Jones e cols.42 usaram a ferramenta de risco de viés 
da Cochrane58,61 para avaliar a qualidade da evidência nas revi-
sões Cochrane e, para as não-Cochrane, usaram a Jadad e cols.;60 
apesar de diferenças nos conceitos de qualidade da evidência e 
qualidade metodológica (o que não cabe essa discussão nesse 
trabalho), relataram a proporção de estudos com alta qualidade. 
Assim, a descrição não foi padronizada ou clara para realizar um 
julgamento da qualidade da evidência de maneira global.

Para a avaliação da qualidade da evidência, o método 
mais consistente entre as OoRs26,35-46 avaliadas foi o GRADE.57 
Basicamente, a ferramenta classifica a evidência em quatro ní-
veis: (1) qualidade alta – é pouco provável que pesquisas futu-
ras mudem a estimativa do efeito; (2) qualidade moderada – as 
pesquisas futuras podem ter impacto importante na estima-
tiva do efeito e mudar os resultado; (3) qualidade baixa – as 
pesquisas futuras são muito propensas para terem um impacto 
importante na estimativa de efeito e mudarem os resultados; 
(4) qualidade muito baixa – não há nenhuma certeza na es-
timativa. Na abordagem GRADE, a classificação da evidência 
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pode ser rebaixada ou elevada de acordo com determinados 
aspectos metodológicos. Limitações metodológicas, inconsis-
tência nos resultados, imputações de evidências, imprecisão 
dos resultados e viés de publicação rebaixam a qualidade da 
evidência. A magnitude do efeito, controle de variáveis de con-
fusão e gradientes de dose-resposta são aspectos metodológi-
cos que elevam o nível da evidência.

Mesmo havendo críticas sobre a falta de rigor metodológico 
nesse tipo de estudo,62,63 todas as OoRs Cochrane35-46 avaliaram 
a qualidade metodológica, permitindo julgar os efeitos das in-
tervenções com base nas conclusões dos desfechos principais. 
Cerca de dois terços das OoRs26,35-46 apresentaram evidências 
para julgar como benéficas ou danosos os desfechos principais. 
Esses resultados são baseados em diversas revisões sistemáti-
cas e, portanto, integram e sintetizam as evidências de diversas 
intervenções para uma condição a partir de um número real-
mente elevado de ensaios clínicos e pacientes. As evidências 
dessas OoRs26,35-46 foram divulgadas em um período de cerca de 
dois anos a partir do registro do título até a data de publica-
ção. No futuro será importante determinar também o tempo 
despendido para a atualização das OoRs, visto que isso pode 
representar uma limitação.

Além disso, comparando descritivamente os resultados desta 
revisão sistemática de OoRs com outros estudos publicados62,63 
que avaliaram esse novo tipo de estudo, as OoRs Cochrane apa-
rentam ter maior qualidade e rigor metodológico do que as OoRs 
não Cochrane. Para a redução da inconsistência das OoRs, é im-
portante que os autores sigam recomendações metodológicas 
existentes.3,5,61

Ao extrair os dados, dois pontos chamam a atenção: (1) Três 
OoRs37,39,43 não declararam o tipo de estudo no título do trabalho, 
i.g. “overview of reviews” (proporção similar dos protocolos de 
OoRs faz o mesmo: 22/28), e esse pode ser um fator limitante para 
leitores identificarem com facilidade o tipo de estudo; (2) Singh e 
cols.41 incluíram somente estudos primários a partir da lista de 
referências das revisões sistemáticas e realizaram estratégias em 
bases de dados bibliográficas.

Outro aspecto que pode representar um desafio para a condu-
ção desse tipo de estudo são os métodos estatísticos complexos 
para integrar e sintetizar as evidências. As network metanalysis 
(metanálises em rede), metanálises de múltiplos tratamentos 
e comparações de tratamentos mistos e indiretos tiveram sua 
base metodológica estabelecida em 1996.52 Diante do desafio 
de implementar essas técnicas estatísticas, a Research Synthesis 
Methods, em 2012, publicou uma edição especial sobre o tema. 
Para os pesquisadores que desejam realizar uma OoRs, é alta-
mente recomendado consultar as informações disponibilizadas 
pelo Comparing Multiple Interventions Methods Group 
<http://cmimg.cochrane.org> e o site Multiple-Treatments 
Meta-analysis <http://www.mtm.uoi.gr/>, adicionalmente a edi-
ção especial da Research Synthesis Methods.

Certamente esse novo tipo de estudo atrai a atenção de todos, 
conforme demonstrado com dados da Evid Based Child Health.5 
Em 2009, as OoRs foram baixadas 3.05 vezes mais que os outros 
artigos. Há ainda uma tendência para o crescimento deste valor 
ao longo dos anos (2006 versus 2009) de 1,84 vezes. O grande in-
teresse do público ajuda a compreender a importância desse tipo 
de estudo.

Apesar das limitações do pequeno número de OoRs in-
cluídas e da ausência de algumas informações, que não 
puderam ser obtidas, este estudo apresenta potenciais 
benefícios: (1)  para os consumidores, permite conhecer e 
entender os conceitos e aplicação das OoRs como estudos 
capazes de integrar e sintetizar diversas intervenções para 
uma doença ou condição de saúde; (2) para os decisores em 
saúde, a síntese de todas as intervenções em um único do-
cumento permite manter-se atualizado frente à globaliza-
ção da informação,1,2 servindo como frente final e amigável 
para a tomada de decisão em saúde baseada na melhor evi-
dência disponível, modificando as práticas profissionais e 
políticas de saúde; (3) para pesquisadores permite conhecer 
as lacunas, os pontos fracos e fortes de cada estudo e pensar 
em estratégias futuras de pesquisa baseando-se naquilo que 
ainda precisa ser explorado.

Na parte III, uma nova hierarquia da pirâmide de evidências 
será proposta considerando este novo tipo de estudo.

concLUsÃo

As OoRs apresentam alta qualidade metodológica e com 
a qualidade da evidência avaliada como alta em geral. Além 
disso, cerca de dois terços das conclusões tinham evidências 
insuficientes para julgar como benéficas ou danosas as im-
plicações para a prática. Para isso, despendem um tempo de 
execução de 24 meses em média. O perfil das OoRs reduz a 
incerteza na tomada de decisão. Esse novo tipo de estudo 
demonstra ser capaz de compilar múltiplas evidências de re-
visões sistemáticas em um único documento acessível e útil, 
sendo capaz de abordar todas as potenciais intervenções 
para uma condição, permitindo aos decisores de saúde loca-
lizar, avaliar, comparar e sintetizar as evidências de revisões 
sistemáticas ou estudos primários.

Apesar de as OoRs serem capazes de integrar e sintetizar 
múltiplas intervenções para um problema em um único do-
cumento, há ainda a necessidade de padronizar os métodos 
desse novo tipo de estudo.

agRadEciMEntos

Os autores VS, APVC, ALCM e AJG agradecem a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), pela concessão da bolsa.

diagn tratamento. 2014;19(1):29-41. 33

Valter Silva | Antonio José Grande | Alan Pedrosa Viegas de Carvalho | Ana Luiza Cabrera Martimbianco | Rachel Riera



REFERÊncias

1.  Silva V, Grande AJ, Martimbianco ALC, Riera R, Carvalho AP. 
Overview of systematic reviews – a new type of study. part I: why 
and for whom? Sao Paulo Med J. 2012;130(6):398-404.

2.  Silva V, Grande AJ, Martimbianco ALC, Riera R, Carvalho APV. 
Overview de revisões sistemáticas – um novo tipo de estudo. 
Parte I: Por que e para quem? [Overview of systematic reviews 
- a new type of study. Part I: Why and for whom?] Diagn 
Tratamento. 2012;17(4):195-200.

3.  Becker LA, Oxman AD. Chapter 22: Overviews of reviews. In: Higgins 
JPT, Green S, editors. Cochrane Handbook for Systematic Reviews 
of Interventions Version 5.1.0. The Cochrane Collaboration; 2011. 
Disponível em: http://handbook.cochrane.org/chapter_22/22_
overviews_of_reviews.htm. Acessado em 2013 (22 nov) 

4.  Becker LA. Cochrane Overviews of Reviews. Cochrane Umbrella 
Reviews Working Group; 2007. Disponível em: https://www.
socialtext.net/overviews/cochrane_overviews_of_reviews. 
Acessado em 2013 (22 nov) 

5.  Thomson D, Russell K, Becker L, Klassen T, Hartling L. The 
evolution of a new publication type: Steps and challenges of 
producing overviews of reviews. Research Synthesis Methods. 
2010;1(3-4):198-211. Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/jrsm.30/abstract. Acessado em 2013 (22 nov).

6.  Salanti G, Becker L, Caldwell D, et al. Evolution of Cochrane 
Intervention Reviews and Overviews of Reviews to better 
accommodate comparisons among multiple interventions. 
Report from a meeting of the Cochrane Comparing Multiple 
Interventions Methods Groups; Milan. March 2011; Disponível 
em:http://cmimg.cochrane.org/sites/cmimg.cochrane.org/
files/uploads/CMIMG%20summary%20of%20meeting%20
Milan%20March%202011.pdf. Acessado em 2013 (22 nov).

7.  The Cochrane Library. About the Cochrane Library. 
Disponível em: http://www.thecochranelibrary.com/view/0/
AboutTheCochraneLibrary.html. Acessado em 2013 (22 nov).

8.  Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, et al. Development of AMSTAR: 
a measurement tool to assess the methodological quality of 
systematic reviews. BMC Med Res Methodol. 2007;7:10.

9.  Silva V, Puga MES, Grande AJ, et al. Search filter for retrieving 
overviews of systematic reviews in The Cochrane Library. In: 21st 
Cochrane Colloquium, Auckland, 2013. Disponível em: http://
colloquium.cochrane.org/abstracts/search-filter-retrieving-overviews-
systematic-reviews-cochrane-library. Acessado em 2013 (22 nov).

10.  Amato L, Del Giovane C, Ferri M, et al. Acceptability, efficacy and 
safety of pharmacological interventions for cocaine dependence: 
an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database of 
Systematic Reviews. 2012;(3):CD009696. Disponível em: http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009696/abstract. 
Acessado em 2013 (22 nov).

11.  Brown J, Farquhar C, Dias S. Endometriosis: an overview of 
Cochrane Reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews. 
2012;(1):CD009590. Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/14651858.CD009590/abstract. Acessado em 
2013 (22 nov).

12.  Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological 
interventions for  smoking cessation: an overview and network 
meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 
2013;(5):CD009329. Disponível em: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009329.pub2/abstract. 
Acessado em 2013 (22 nov).

13.  Cates CJ, Wieland LS, Oleszczuk M. Safety of regular formoterol or 
salmeterol in adults with asthma: an overview of Cochrane reviews. 
Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013;(1):CD010314. 
Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.
CD010314/abstract. Acessado em 2013 (22 nov).

14.  Disler RT, Inglis SC, Davidson PM. Non-pharmacological 
management interventions for COPD: an overview of Cochrane 
systematic reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews. 
2013;(2):CD010384. Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/14651858.CD010384/abstract. Acessado em 
2013 (22 nov).

15.  Dumville JC, O’Meara S, Bell-Syer SEM. Dressings for treating foot 
ulcers in people with diabetes: an overview of systematic reviews. 
Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013;(4):CD010471. 
Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.
CD010471/abstract. Acessado em 2013 (22 nov).

16.  Evans JR, Virgili G, Gordon I, et al. Interventions for neovascular 
age-related macular degeneration. Cochrane Database 
Systematic Reviews. 2009;(1):CD007650. Disponível em: http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007650/
abstract. Acessado em 2013 (22 nov).

17.  Filippini G, Del Giovane C, Vacchi L, et al. Immunomodulators 
and immunosuppressants for multiple sclerosis: a network 
meta-analysis. Cochrane Database Systematic Reviews. 
2011;(1):CD008933. Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/14651858.CD008933/abstract. Acessado em 
2013 (22 nov).

18.  Guay J, Choi P, Suresh S, et al. Neuraxial blockade for the 
prevention of postoperative mortality and major morbidity: an 
overview of Cochrane systematic reviews. Cochrane Database of 
Systematic Reviews. 2012;(9):CD010108. Disponível em: http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010108/
abstract. Acessado em 2013 (22 nov).

19.  Hazlewood GS, Barnabe C, Tomlinson G, Marshall D, 
Bombardier C. Methotrexate monotherapy and methotrexate 
combination therapy with traditional and biologic disease 
modifying anti-rheumatic drugs for rheumatoid arthritis: A 
network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic 
Reviews. 2013;(1):CD010227. Disponível em: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010227/abstract. Acessado 
em 2013 (22 nov).

20.  Hughes RAC, Lunn MPT, Frost C, van Schaik IN. Treatments for 
chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy 
(CIDP): an overview of systematic reviews. Cochrane Database of 
Systematic Reviews. 2013;(2):CD010369. Disponível em: http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010369/
abstract. Acessado em 2013 (22 nov).

21.  Kew KM, Li T. Long-acting inhaled therapy (beta-agonists, 
anticholinergics and steroids) for COPD: an overview and 
network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic 
Reviews. 2013;(10):CD010178. Disponível em: http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010178.pub2/
abstract. Acessado em 2013 (22 nov).

22.  Lockhart P, Holland NJ, Swan I, Teixeira LJ. Interventions for 
Bell’s Palsy (idiopathic facial paralysis). Cochrane Database of 
Systematic Reviews. 2011;(2):CD008974. Disponível em: http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008974/
abstract. Acessado em 2013 (22 nov).

diagn tratamento. 2014;19(1):29-41.34

Overview de revisões sistemáticas – um novo tipo de estudo. Parte II



23.  Moore RA, Derry CJ, Derry S. Sumatriptan (all routes of 
administration) for acute migraine attacks in adults: an overview 
of Cochrane reviews. Cochrane Database of Systematic 
Reviews. 2011;(5):CD009108. Disponível em: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009108/abstract. Acessado 
em 2013 (22 nov).

24.  Moore RA, Derry S, McQuay HJ. Topical analgesics for acute 
and chronic pain in adults. Cochrane Database of Systematic 
Reviews. 2010;(7):CD008609. Disponível em: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008609/abstract. Acessado 
em 2013 (22 nov).

25.  Moore RA, Wiffen PJ, Derry S, et al. Non-prescription (OTC) 
oral analgesics for acute pain- an overview of Cochrane 
reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews. 
2013;(10):CD010794. Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/14651858.CD010794/abstract. Acessado em 
2013 (22 nov).

26.  O’Connell NE, Wand BM, McAuley J, Marston L, Moseley GL. 
Interventions for treating pain and disability in adults with 
complex regional pain syndrome. Cochrane Database Syst 
Rev. 2013;(4):CD009416. Disponível em: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009416.pub2/abstract. 
Acessado em 2013 (22 nov).

27.  Ota E, Souza JP, Tobe-Gai R, et al. Interventions during the 
antenatal period for preventing stillbirth: an overview of 
Cochrane systematic reviews. Cochrane Database of Systematic 
Reviews. 2012;(1):CD009599. Disponível em: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009599/abstract. Acessado 
em 2013 (22 nov).

28.  Roqué i Figuls M, Martínez García L, Martinez-Zapata MJ, et 
al. Interventions for treating overweight or obesity in adults: 
an overview of systematic reviews. Cochrane Database of 
Systematic Reviews. 2013;(8):CD010665. Disponível em: http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010665/
abstract. Acessado em 2013 (22 nov).

29.  Shah PB, Meleveedu R, Elayaraja S, James S, Sathiyasekaran BWC. 
Interventions for treating community-acquired pneumonia: an 
overview of Cochrane systematic reviews. Cochrane Database of 
Systematic Reviews. 2011;(10):CD009343. Disponível em: http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009343/
abstract. Acessado em 2013 (22 nov).

30.  Shah PB, Meleveedu R, James S, Elayaraja S, Sathiyasekaran 
BWC. Interventions for treating hospital-acquired pneumonia: 
an overview of Cochrane systematic reviews. Cochrane Da-
tabase of Systematic Reviews. 2011;(10):CD009370. Disponí-
vel em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.
CD009370/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userI
sAuthenticated=false. Acessado em 2013 (22 nov).

31.  Udell JE, Drahota A, Dean TP, Sander R, Mackenzie H. 
Interventions for preventing falls in older people: an overview of 
Cochrane Reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews. 
2011;(4):CD009074. Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/14651858.CD009074/abstract. Acessado em 
2013 (22 nov).

32.  Visser J, McLachlan MH, Fergusson P, Volmink J, Garner P. 
Supplementary feeding for food insecure, vulnerable and 
malnourished populations - an overview of systematic reviews. 
Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013;(6):CD010578. 
Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.
CD010578/abstract. Acessado em 2013 (22 nov).

33.  Welsh EJ, Spencer S, Saba T, Evans DJ, Fowler SJ. Interventions 
for bronchiectasis: an overview of Cochrane systematic reviews. 
Cochrane Database of Systematic Reviews. 2013;(2):CD010337. 
Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.
CD010337/abstract. Acessado em 2013 (22 nov).

34.  Wiffen PJ, Derry S, Moore RA, et al. Antiepileptic drugs for 
neuropathic pain and fibromyalgia – an overview of Cochrane 
reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2013;11:CD010567.

35.  Singh JA, Christensen R, Wells GA, et al. Biologics for rheumatoid 
arthritis: an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database 
Syst Rev. 2009;(4):CD007848.

36.  Keus F, Gooszen HG, van Laarhoven CJ. Open, small-incision, 
or laparoscopic cholecystectomy for patients with symptomatic 
cholecystolithiasis. An overview of Cochrane Hepato-Biliary 
Group reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(1):CD008318.

37.  Amato L, Minozzi S, Davoli M. Efficacy and safety of 
pharmacological interventions for the treatment of the 
Alcohol Withdrawal Syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 
2011;(6):CD008537.

38.  Flodgren G, Eccles MP, Shepperd S, et al. An overview of reviews 
evaluating the effectiveness of financial incentives in changing 
healthcare professional behaviours and patient outcomes. 
Cochrane Database Syst Rev. 2011;(7):CD009255.

39.  Moore RA, Derry S, McQuay HJ, Wiffen PJ. Single dose oral 
analgesics for acute postoperative pain in adults. Cochrane 
Database Syst Rev. 2011;(9):CD008659.

40.  Ryan R, Santesso N, Hill S, et al. Consumer-oriented 
interventions for evidence-based prescribing and medicines 
use: an overview of systematic reviews. Cochrane Database Syst 
Rev. 2011;(5):CD007768.

41.  Singh JA, Wells GA, Christensen R, et al. Adverse effects of 
biologics: a network meta-analysis and Cochrane overview. 
Cochrane Database Syst Rev. 2011;(2):CD008794.

42.  Jones L, Othman M, Dowswell T, et al. Pain management for 
women in labour: an overview of systematic reviews. Cochrane 
Database Syst Rev. 2012;3:CD009234.

43.  Payne C, Wiffen PJ, Martin S. Interventions for fatigue and 
weight loss in adults with advanced progressive illness. 
Cochrane Database Syst Rev. 2012;1:CD008427.

44.  Farquhar C, Rishworth JR, Brown J, Nelen WL, Marjoribanks 
J. Assisted reproductive technology: an overview of Cochrane 
Reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2013;8:CD010537.

45.  Cates CJ, Oleszczuk M, Stovold E, Wieland LS. Safety of 
regular formoterol or salmeterol in children with asthma: an 
overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 
2012;10:CD010005.

46.  Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological 
interventions for smoking cessation: an overview and network 
meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 
2013;(5):CD009329. Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/14651858.CD009329.pub2/abstract. Acessado em 
2013 (22 nov).

47.  Becher L, Thomson D, Caldwell D. Addressing multiple treatments I: 
Cochrane Overviews. Basic Workshops; 2009. Disponível em: http://
cmimg.cochrane.org/sites/cmimg.cochrane.org/files/uploads/
Becker%20-%20Intro%20to%20Overviews%20Keystone.pdf. 
Acessado em 2013 (22 nov).

48.  Gülmezoglu M, de Onis M, Villar J. Effectiveness of interventions 
to prevent or treat impaired fetal growth. Obstet Gynecol Surv. 
1997;52(2):139-49.

diagn tratamento. 2014;19(1):29-41. 35

Valter Silva | Antonio José Grande | Alan Pedrosa Viegas de Carvalho | Ana Luiza Cabrera Martimbianco | Rachel Riera



49.  de Onis M, Villar J, Gülmezoglu M. Nutritional interventions 
to prevent intrauterine growth retardation: evidence from 
randomized controlled trials. Eur J Clin Nutr. 1998;52  
Suppl 1:S83-93.

50.  Villar J, Gühnezoglu AM, de Onis M. Nutritional and 
antimicrobial interventions to prevent preterm birth: an 
overview of randomized controlled trials. Obstet Gynecol Surv. 
1998;53(9):575-85.

51.  Kulier R, de Onis M, Gülmezoglu AM, Villar J. Nutritional 
interventions for the prevention of maternal morbidity. Int J 
Gynaecol Obstet. 1998;63(3):231-46.

52.  Higgins JP, Whitehead A. Borrowing strength from external 
trials in a meta-analysis. Stat Med. 1996;15(24):2733-49.

53.  Salanti G, Higgins J, Marinho V. How to determine the best 
treatment: a mixed-treatment-comparisons meta-analysis 
(MTM) of trials of topical fluoride therapies for the prevention of 
dental caries. In: Proceedings of the XIII Cochrane Colloquium; 
2005 Oct 22-26; Melbourne, Australia; 2005. Disponível em: 
http://www.mtm.uoi.gr/Howtodeterminethebesttreatment.pdf. 
Acessado em 2013 (22 nov).

54.  Collier A, Heilig L, Schilling L, Williams H, Dellavalle RP. Cochrane 
Skin Group systematic reviews are more methodologically 
rigorous than other systematic reviews in dermatology. Br J 
Dermatol. 2006;155(6):1230-5.

55.  Moseley AM, Elkins MR, Herbert RD, Maher CG, Sherrington 
C. Cochrane reviews used more rigorous methods than non-
Cochrane reviews: survey of systematic reviews in physiotherapy. 
J Clin Epidemiol. 2009;62(10):1021-30.

56.  Bero L, Ghersi D. Making systematic reviews global. Cochrane 
Database Syst Rev. 2011;(8):ED000020. 

57.  Schünemann HJ, Oxman AD, Vist GE, et al. Chapter 12: 
Interpreting results and drawing conclusions. In: Higgins JPT, 
Green S, editors. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 
Interventions Version 5.1.0. The Cochrane Collaboration; 2011. 
Disponível em: http://handbook.cochrane.org/chapter_12/12_
interpreting_results_and_drawing_conclusions.htm. Acessado 
em 2013 (22 nov).

58.  Higgins JPT, Altman DG, Sterne JAC. Chapter 8: Assessing risk 
of bias in included studies. In: Higgins JPT, Green S, editors. 
Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 
Version 5.1.0. The Cochrane Collaboration, 2011. Disponível em: 
http://handbook.cochrane.org/chapter_8/8_assessing_risk_of_
bias_in_included_studies.htm. Acessado em 2013 (22 nov).

59.  Carvalho APV, Silva V, Grande AJ. Avaliação do risco de viés de 
ensaios clínicos randomizados pela ferramenta da colaboração 
Cochrane [Assessment of risk of bias in randomized controlled 
trials by the Cochrane Collaboration tool]. Diagn Tratamento. 
2013;18(1):38-44.

60.  Jadad AR, Moore RA, Carroll D, et al. Assessing the quality 
of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? 
Control Clin Trials. 1996;17(1):1-12.

61.  Smith V, Devane D, Begley CM, Clarke M. Methodology 
in conducting a systematic review of systematic reviews of 
healthcare interventions. BMC Med Res Methodol. 2011;11(1):15.

62.  Pieper D, Buechter R, Jerinic P, Eikermann M. Overviews of 
reviews often have limited rigor: a systematic review. J Clin 
Epidemiol. 2012;65(12):1267-73.

63.  Hartling L, Chisholm A, Thomson D, Dryden DM. A descriptive 
analysis of overviews of reviews published between 2000 and 
2011. PLoS One. 2012;7(11):e49667.

diagn tratamento. 2014;19(1):29-41.36

Overview de revisões sistemáticas – um novo tipo de estudo. Parte II



Apêndice 1. Características das Overviews de Revisões sistemáticas Cochrane (OoRs) incluídas.
Singh e cols.35 

Pergunta da revisão/objetivo Qual a eficácia e segurança dos biológicos para a artrite reumatoide?
Busca Busca conduzida até 30 de maio de 2009. Base de dados: Cochrane Database of systematic Reviews.
Estudos incluídos 6 revisões sistemáticas Cochrane.
Participantes Adultos a partir de 18 anos, com artrite reumatoide segundo critérios de classificação do American 

College of Rheumatology de 1987. 
intervenções Biológicos modificadores de doença antirreumáticas (DMARDs) (incluindo abatacept, adalimumab, 

anakinra, etanercept, infliximab, rituximab e outros DMARDs biológicos) sozinhos e/ou combinados 
com outros biológicos/DMARD tradicionais (em doses aprovadas) em comparação com placebo 
sozinho, ou placebo mais biológico/DMARD tradicional.

Desfechos principais Binário: ACR50 definido como melhoria de 50%, no inchaço do número de articulações e melhoria de 
50% em três das cinco variáveis: avaliação global do paciente, avaliação global do médico, escores de 
dor, escore do Questionário de Avaliação de saúde (HAQ), e de reagentes de fase aguda (velocidade 
de hemossedimentação (vHs) e proteína C-reativa (CRP) ACR50 foi apresentado como evidência clínica 
e estatística sendo desfecho preferido de AR para ensaios clínicos contemporâneos; desistência devido 
a eventos adversos foi usado como uma medida de segurança.

Qualidade da oor Alta qualidade (10 pontos no AMsTAR).
Qualidade da evidência Os resultados foram classificados como “moderados” utilizando a ferramenta GRADE.
Conclusão dos autores Na ausência de comparações diretas de biológicos DMARDs em pacientes com AR, os profissionais 

se deparam com um dilema ao escolher os biológicos DMARDs. Anakinra foi menos eficaz do que 
os outros cinco biológicos e etanercept levou a taxas de desistências mais baixas, devido a eventos 
adversos em comparação com adalimumab, etanercept e influximab. ECR futuros são necessários e 
devem utilizar comparações individuais diretas de agentes biológicos em pacientes com AR.

Keus e cols.36 
Pergunta da revisão/objetivo Quais são os efeitos de diferentes técnicas de colecistectomia em pacientes com colecistolitíase sintomático?
Busca Até o volume 4 – 2009 (CDsR e DARE).
Estudos incluídos 3 revisões sistemáticas.
Participantes Pacientes que sofrem de colecistolitíase sintomática.
intervenções Apenas os tratamentos cirúrgicos. Três técnicas diferentes para colecistectomia foram reconhecidas: 

aberta, pequena incisão, e colecistectomia laparoscópica.
Desfechos principais Mortalidade, complicações (incluindo subcategorias); alívio dos sintomas.
Qualidade da oor Alta qualidade (8 pontos no AMsTAR).
Qualidade da evidência A qualidade geral dos estudos randomizados incluídos variou de acordo com a maioria dos estudos 

com várias deficiências metodológicas.
Conclusão dos autores Não houve diferenças estatisticamente significativas nas medidas dos desfechos mortalidade e 

complicações entre as cirurgias aberta, pequena incisão, e colecistectomia laparoscópica. Não havia 
dados sobre o alívio dos sintomas. Complicações na colecistectomia eletiva são elevados. Houve 
recuperação mais rápida dos pacientes tanto na colecistectomia laparoscópica e quanto na pequena 
incisão em comparação com os pacientes em colecistectomia aberta. Pesquisas devem se concentrar 
em desfechos que são relevantes para os pacientes em vez de focar nos desfechos que são de 
interesse, principalmente, dos cirurgiões.

Amato e cols.37 
Pergunta da revisão/objetivo Qual a eficácia e a segurança de intervenções farmacológicas para o tratamento da síndrome de 

abstinência alcoólica?
Busca Até 30 de dezembro de 2010.
Estudos incluídos 5 revisões sistemáticas.
Participantes Pacientes dependentes de álcool diagnosticados de acordo com critérios padronizados adequados.
intervenções Intervenções farmacológicas isoladamente ou em combinação com outras drogas ou placebo, outras 

intervenções farmacológicas.
Desfechos principais Crises de abstinência de álcool, delírio de abstinência de álcool, sintomas de abstinência de álcool 

medido por escalas pré-especificados (como o escore CIWA-Ar); medido por escalas validadas; eventos 
adversos, eventos adversos graves com risco de vida.

Qualidade da oor Alta qualidade (10 points in the AMsTAR).
Qualidade da evidência A maioria dos desfechos dos estudos foi classificado como baixa ou muito baixa qualidade,  

utilizando o GRADE.
Conclusão dos autores Entre os quatro tratamentos considerados, os benzodiazepínicos mostraram benefício de proteção 

contra os sintomas de abstinência de álcool, em particular convulsões. Estudos posteriores devem 
testar fármacos alternativos, e devem investigar melhor o desempenho da benzodiazepina para o 
tratamento da síndrome da abstinência de álcool e o efeito relativo a dose-resposta.

Continua...
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Flodgren e cols.38 
Pergunta da revisão/objetivo Quais é o impacto de incentivos financeiros sobre o comportamento profissional e os desfechos dos 

pacientes?
Busca Até janeiro de 2010.
Estudos incluídos 4 revisões sistemáticas.
Participantes Médicos, dentistas, enfermeiros e outras profissões de saúde (como fisioterapeutas, fonoaudiólogos 

etc.) envolvidos na prestação da assistência direta ao paciente. Os profissionais de saúde poderiam ser 
orientados de forma individual ou em nível institucional no qual eles trabalhavam.

intervenções Pagamento para trabalhar por um período de tempo especificado (por exemplo, um salário, pagamento 
de sessões), pagamento para cada serviço, episódio ou visita (preço-por-serviço), o pagamento pela 
prestação de cuidados a um paciente ou população específica (por exemplo, capitação), pagamento 
para fornecimento de um nível pré-determinado ou mudança de atividade ou qualidade do 
atendimento (por exemplo, pagamentos específicos, bônus), mistos e outros sistemas (com mais de um 
dos grupos acima, ou não classificados).

Desfechos principais Medidas de comportamento clínico do profissional de saúde, como as taxas de realização de 
prevenção, diagnóstico e tratamento de comportamentos (por exemplo, vacinação, medição de 
pressão arterial, prescrição, encaminhamento); medidas de utilização dos serviços de saúde pelos 
pacientes, tais como as taxas de participação em programas de imunização ou programas de triagem 
mamográfica; custos de saúde, ou combinados com medidas de comportamento profissional de saúde, 
a qualidade dos cuidados ou desfechos de saúde para produzir medidas de eficiência não combinada, 
incluindo os custos de (i) introdução de incentivos, (ii) transação, (iii) sistemas de informação necessários 
para implementar o incentivo financeiro, (iv) monitoramento.

Qualidade da oor Alta qualidade (10 pontos no AMsTAR).
Qualidade da evidência Os resultados foram classificados como de baixa a moderada qualidade interpretando os estudos 

incluídos na revisão sistemática.
Conclusão dos autores Os incentivos financeiros podem ser eficazes na mudança da prática profissional em saúde. Os 

estudos têm sérias limitações metodológicas e também são muito limitados em sua abrangência e 
generalização. Nós não encontramos nenhuma evidência que avaliou o efeito dos incentivos financeiros 
sobre os desfechos dos pacientes. Estudos futuros devem utilizar design robusto e avaliação do risco de 
viés, avaliações dos dados e avaliações econômicas.

moore e cols.39 
Pergunta da revisão/objetivo Qual a eficácia de intervenções farmacêuticas para dor aguda em adultos após cirurgia?
Busca Informação não apresentada.
Estudos incluídos 35 revisões sistemáticas.
Participantes Participantes adultos com dor, pelo menos de intensidade moderada após a cirurgia.
intervenções Analgésicos moderados, tais como o paracetamol, e os medicamentos anti-inflamatórios não-

esteroidais (NsAIDs) tais como ibuprofeno e celecoxib; opióides mais fracos, tais como a codeína; 
opioides fortes, tais como fentanil e oxicodona.

Desfechos principais TOTPAR; sPID, o tempo de nova medicação; AE.
Qualidade da oor Alta qualidade (10 pontos no AMsTAR).
Qualidade da evidência A qualidade da evidência foi boa.
Conclusão dos autores A principal implicação para a prática é o conhecimento de que existe um corpo de evidências confiáveis 

sobre a eficácia de 46 drogas/dose ou combinações na dor aguda. Haverá alguns casos em que 
existe um corpo de informação de tal conjunto de dados clinicamente homogêneo e parece ser uma 
oportunidade ideal para testar novos métodos de meta-análise, como a metanálise em rede.

ryan e cols.40 
Pergunta da revisão/objetivo Quais são os efeitos de intervenções orientadas para o consumidor para a prescrição baseada em 

evidências e o uso de medicamentos?
Busca Até o volume 3 de 2008 (CDsR eDARE).
Estudos incluídos 37 revisões sistemáticas.
Participantes Os consumidores, definidos como qualquer pessoa usando a medicamento(s), seja um paciente, 

portador ou ambos, classificados em indivíduos ou grupo. Os profissionais de saúde que prescreveram 
ou monitoraram medicamentos também foram incluídos.

intervenções O fornecimento de informações ou educação; facilitação na comunicação e/ou tomada de decisão; 
aquisição de habilidades e competências; apoio a mudança de comportamento; minimizar os riscos ou 
danos; melhorar a qualidade e a participação dos consumidores.

Desfechos principais Desfechos orientados aos consumidores, tais como conhecimento e compreensão, aquisição de 
competências, e estado de saúde e bem-estar; desfechos orientados ao provedor, incluindo o 
conhecimento e compreensão, avaliação do cuidado; desfechos orientados aos serviços de saúde, 
incluindo os desfechos de uso dos serviços e custos.

Qualidade da oor Alta qualidade (10 pontos no AMsTAR).

Apêndice 1. Continuação.

Continua...

diagn tratamento. 2014;19(1):29-41.38

Overview de revisões sistemáticas – um novo tipo de estudo. Parte II



Qualidade da evidência No geral, incluem estudos de qualidade metodológica variável e isto pode, em alguns casos predispor 
os resultados a vieses. Quando as revisões tinham falhas metodológicas óbvias, buscou-se ajustar para 
baixo as declarações de eficácia.

Conclusão dos autores O que fica claro a partir desta evidência acumulada é que não há uma abordagem única que parece 
eficaz em todas as situações clínicas ou para todos os desfechos. Da mesma forma, nem todas as 
intervenções complexas são mais eficazes do que as estratégias simples para melhorar o uso de 
medicamentos. Mais pesquisas são necessárias em uma série de intervenções adicionais para melhorar 
o uso seguro e eficaz de medicamentos pelos consumidores.

Singh e cols.41 
Pergunta da revisão/objetivo Quais são os efeitos adversos dos biológicos?
Busca Até janeiro de 2010.
Estudos incluídos 46 estudos abertos; 160 ensaios clínicos controlados e randomizados.
Participantes Adultos (16 anos ou mais) com qualquer doença (exceto HIv/AIDs).
intervenções Abatacept, adalimumab, anakinra, pegol, pegol, etanercept, golimumab, infliximab, rituximab, e 

tocilizumabe sozinho ou combinado com outras terapias para qualquer condição médica (exceto  
HIv/AIDs) em comparação com qualquer outra terapia ou placebo.

Desfechos principais Número de eventos adversos graves; desistências devido a eventos adversos, número de eventos 
adversos, número de infecções graves, tuberculose, leucemia ou linfoma, insuficiência cardíaca congestiva.

Qualidade da oor Alta qualidade (11 pontos no AMsTAR).
Qualidade da evidência Os resultados foram classificados como ‘moderado’, usando o GRADE.
Conclusão dos autores Resultados devem ser interpretados com cautela, dadas as limitações do estudo. Em estudo 

randomizado controlado de curta duração (duração média seis meses), a utilização global de biológicos 
foi associada a risco significativamente maior de eventos adversos totais, desistências devido a eventos 
adversos, infecções graves e reativação da tuberculose em comparação com o controle. Há uma 
necessidade urgente de mais pesquisas sobre a segurança a longo prazo de biológicos comparando a 
segurança de diferentes biológicos.

Jones e cols.42 
Pergunta da revisão/objetivo Qual a eficácia e a segurança de intervenções não-farmacológicas e farmacológicas para controlar a dor 

no trabalho de parto?
Busca Até o volume 5 – 2011 (CDsR e DARE).
Estudos incluídos 18 revisões sistemáticas.
Participantes Mulheres em dor durante o trabalho de parto.
intervenções Hipnose, biofeedback, injeção intradérmica ou subcutânea de água estéril; imersão em água, 

aromaterapia, técnicas de relaxamento (yoga, música, áudio), acupuntura ou acupressure, massagem, 
reflexologia e outros métodos manuais; TENs; analgesia inalatória; opióides, medicamentos não-
opióides, bloqueio local anestésico nervoso; epidural.

Desfechos principais Intensidade da dor; satisfação com o alívio da dor, sensação de controle no trabalho de parto, 
satisfação com a experiência do parto; efeito (negativo) sobre interação mãe/bebê, amamentação, 
parto vaginal assistido; cesariana; efeito adverso; Admissão especial ao cuidado do bebê na unidade 
intensiva neonatal; índice de Apgar menor que sete em cinco minutos; desfechos pobres no 
acompanhamento de longo prazo.

Qualidade da oor Alta qualidade (10 pontos no AMsTAR).
Qualidade da evidência A maioria das 15 revisões sistemáticas da Cochrane era de baixo risco de viés. Três não-Cochrane 

tiveram escores de baixo risco de viés.
Conclusão dos autores A maioria dos métodos não-farmacológicos de controle da dor são não-invasivos e parece ser seguro 

para a mãe e o bebê, no entanto a sua eficácia não é clara devido as limitadas evidências de alta 
qualidade. Há mais evidências para apoiar a eficácia dos métodos farmacológicos, mas estes também 
têm efeitos adversos bem conhecidos. Assim, a analgesia epidural fornece alívio efetivo da dor, mas 
aumenta a intervenção médica, incluindo aumento da incidência de parto vaginal instrumental. Mais 
estudos são necessários principalmente para métodos não-farmacológicos de controle da dor.

Payne e cols.43 
Pergunta da revisão/objetivo Qual é a eficácia das intervenções utilizadas no tratamento da fadiga e/ou perda de peso involuntária 

em adultos com doença progressiva avançada?
Busca Até o volume 8 – 2010 (CDsR and DARE).
Estudos incluídos 27 revisões sistemáticas.
Participantes Adultos de 18 anos ou mais, com doença progressiva avançada conhecida por ter fadiga clinicamente 

significativa e/ou perda de peso nos últimos estágios da doença.
intervenções Intervenções farmacológicas; intervenções não farmacológicas.
Desfechos principais Melhorias clinicamente significativas na perda de peso fadiga e/ou não intencional, a melhoria na 

qualidade de vida das pessoas que têm perda de peso fadiga e/ou não intencional; Levantamentos 
devido a eventos adversos.
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Qualidade da oor Alta qualidade (9 pontos no AMsTAR).
Qualidade da evidência Apenas um foi julgado como de alta qualidade e para as demais revisões faltaram informações para o 

julgamento.
Conclusão dos autores Existe falta de evidência robusta para intervenções para controlar a fadiga e/ou perda de peso não 

intencional no estágio avançado de doenças progressivas tais como câncer avançado, insuficiência 
cardíaca, insuficiência pulmonar, fibrose cística, esclerose múltipla, doença do neurónio motor, doença 
de Parkinson, demência e aids. Pesquisadores devem melhorar a qualidade metodológica dos estudos 
futuros mascarando os avaliadores dos desfechos. Adotar mecanismos de informação uniformes para 
a fadiga e medidas de desfechos como perda de peso também permitiria a oportunidade de meta-
análise de estudos pequenos.

Cahill e cols.46

Pergunta da revisão/objetivo Qual a eficácia e segurança das intervenções farmacológicas delineadas para dar suporte as tentativas 
de parar de fumar?

Busca Até o volume 11 – 2012 (CDsR).
Estudos incluídos 12 revisões sistemáticas.
Participantes Adultos fumantes que estivessem em algum tratamento farmacológico para parar de fumar.
intervenções As intervenções incluem a terapia de reposição de nicotina (TRN), antidepressivos (bupropiona e 

nortriptilina), receptor de nicotina parcial agonistas (vareniclina e cytisine), ansiolíticos, tipo seletivo. 
Um antagonista dos receptores de canabinóides (rimonabant), clonidina, Lobelina, dianicline, 
mecamilamina, nicobrevin, antagonistas opiáceos, vacinas contra a nicotina, e acetato de prata; 
sozinhas ou combinadas.

Desfechos principais Abstinência ao cigarro por seis meses ou mais; redução nos sintomas de recaída; redução no desejo de fumar.
Qualidade da oor Alta qualidade (11 pontos no AMsTAR).
Qualidade da evidência Alta qualidade; 81% das revisões incluídas foram classificadas como baixo risco de viés e todas foram 

de alta qualidade no AMsTAR. 
Conclusão dos autores Eficácia dos tratamentos, bupropiona e vareniclina é bem estabelecida, por alta qualidade das evidências. 

Há poucas evidências sobre cytisine e nortriptilina, mas os resultados atuais indicam que elas também 
melhoram as chances de parar de fumar. Os perfis de eventos adversos são menos definidos e dependem 
mais de monitoramento e sistemas de vigilância do que em dados de estudos clínicos.

o’Connell e cols.26

Pergunta da revisão/objetivo Qual a eficácia de qualquer intervenção utilizadas para reduzir a dor, distúrbio em adultos com 
síndrome de dor regional complexa?

Busca Até outubro de 2011 nas bases: DARE, MEDLINE, EMBAsE, CINAHL, LILACs e PEDro.
Estudos incluídos 19 revisões sistemáticas.
Participantes Adultos com síndrome de dor regional complexa
intervenções Qualquer intervenção destinada a reduzir a dor, disfunção, ou ambos, para sDRC.
Desfechos principais Intensidade da dor ou gravidade; disfunção, contagem de eventos adversos graves.
Qualidade da oor Alta qualidade (11 pontos no AMsTAR).
Qualidade da evidência Muito baixa ou baixa para para a maioria dos estudos utilizando o GRADE.
Conclusão dos autores Há evidências de baixa ou muito baixa qualidade para a eficácia de uma variedade de terapias de 

sDRC. Embora toda esta evidência, positiva e negativa, devem ser interpretadas com cautela e não 
ajuda de forma confiável na tomada de decisão clínica.

Cates e cols.45

Pergunta da revisão/objetivo Qual a segurança de formoterol regular ou salmeterol, como monoterapia ou como terapia de 
combinação, em crianças com asma?

Busca Até o volume 5 - 2012 (CDsR).
Estudos incluídos 6 revisões sistemáticas.
Participantes Crianças com asma.
intervenções 1. Monoterapia formoterol regular versus placebo.

2. Monoterapia com salmeterol regular versus placebo.

3. Formoterol regular em combinação com ICs em relação a mesma dose de ICs.

4. salmeterol regular em combinação com o ICs em relação a mesma dose de ICs.

5. Formoterol regular contra salmeterol regulares.

6. Formoterol regular em combinação com ICs contra  salmeterol em combinação com o ICs.
Desfechos principais Mortalidade por todas as causas ou eventos adversos sérios não fatais. Asma relacionada e morte ou 

asma não relacionada a eventos adversos não fatais.
Qualidade da oor Alta qualidade (11 pontos no AMsTAR).
Qualidade da evidência Alta qualidade utilizando o AMsTAR e baixo risco de viés utilizando a risk of bias tool.
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Conclusão dos autores A monoterapia com formoterol ou salmeterol normal não é mais defendida nos guidelines. se 
inaladores são utilizados separados como LABA e ICs, a crianças corre o risco deixar de tomar ICs e 
continuar tomando LABA.

Terapia de combinação regular é provável que seja mais segura do que a monoterapia em crianças com 
asma, mas não podemos dizer que a combinação é isenta de riscos. Há provavelmente três crianças 
por 1.000 em três meses que sofrem um sério evento adverso não-fatal na terapia de combinação, em 
comparação com o ICs. Esta é atualmente a melhor estimativa do risco do uso de combinação LABA 
em crianças e tem que ser equilibrada com o benefício sintomático obtido para cada criança.

Farquhar e cols.44

Pergunta da revisão/objetivo Quais os procedimentos e as opções de tratamento disponíveis para casais com infertilidade passando 
por tecnologia de reprodução assistida?

Busca Até 2012 (CDsR).
Estudos incluídos 54 revisões sistemáticas.
Participantes Mulheres com endometriose, mulheres baixa resposta anterior ou perdas gestacionais recorrentes, e 

casais submetidos a ciclos de embriões congelados de substituição, ciclos de doação de óvulos ou ambos.
intervenções Comentários de fertilização in vitro (FIv) e esperma intracitoplasmática injeção (ICsI). 
Desfechos principais Nascimento; gravidez clínica, gravidez múltipla, síndrome da hiperestimulação ovariana e aborto.
Qualidade da oor Alta qualidade (11 pontos no AMsTAR).
Qualidade da evidência 47 revisões apresentaram alta qualidade pelo AMsTAR.
Conclusão dos autores Esta Overview pode ser utilizada na escrita de guidelines sobre fertilização com o objetivo de melhorar 

a prática clínica.
GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation; AMSTAR: A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews; DARE: Database 
of Abstracts of Reviews of effects.
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O termo gênero e 
suas contextualizações

Giancarlo SpizzirriI, Carla Maria de Abreu PereiraII, Carmita Helena Najjar AbdoIII
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Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Quando se pesquisa em algumas bases eletrônicas de da-
dos cientificas, como, por exemplo, o PubMed, verifica-se que 
há 707.692 entradas com o termo gênero e 132.824 empre-
gando o termo diferenças de gênero. No dicionário Aurélio da  
Língua Portuguesa, gênero é definido como: “s.m. Grupo  
da classificação dos seres vivos que reúne espécies vizinhas, 
aparentadas, afins, por apresentarem entre si semelhanças 
constantes; maneira de ser ou de fazer: é esse o seu gênero de 
vestir-se; gênero literário, variedade da obra literária, segundo 

o assunto e a maneira de tratá-lo, o estilo, a estrutura e as ca-
racterísticas formais da composição; gênero humano, a espé-
cie humana. Gênero de vida, modo de viver, de proceder”.1

A palavra gênero foi incluída no contexto social após a 
II  Guerra Mundial em decorrência dos movimentos sociais 
feministas, que fundamentavam as distinções sociais relacio-
nadas ao sexo biológico (do nascimento). Esses movimentos 
ganharam força na década de 1960 em função da desigual-
dade de poder entre o masculino e feminino: preconizavam a 
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resumo
A palavra gênero foi incluída no contexto social após a II Guerra Mundial em decorrência dos movimentos sociais feministas, que fundamentavam 
as distinções sociais relacionadas ao sexo biológico (do nascimento). Esses movimentos ganharam força na década de 1960 em função da desi-
gualdade de poder entre o masculino e o feminino: preconizavam a mudança da condição feminina, sexo frágil, oprimido, submisso e excluído 
da sociedade. No campo das ciências da saúde, Robert Stoller, em 1968 no livro “Sex and Gender”, introduziu a palavra gênero para diferenciar 
do termo sexo, que estava tão somente associado às condições biológicas. O termo gênero começou a fazer parte do Manual Diagnóstico e 
Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM) da Associação Psiquiátrica Americana (APA), em 1994. O DSM-5 (2013) ampliou a visão sobre gênero 
e sexo: sexo refere-se tanto a masculino quanto a feminino, relacionado aos aspectos biológicos e de reprodução; gênero é utilizado para designar 
o papel social, menino ou menina, homem ou mulher e na maioria das pessoas relacionado ao sexo de nascimento. Entretanto, o desenvolvimento 
individual do gênero sofre influências biopsicossociais e nem todos os indivíduos perceber-se-ão como homens ou mulheres. Na atualidade os 
estudiosos do assunto questionam: o termo gênero está dissociado do sexo biológico? Há dois tipos de gêneros, masculino e feminino, somente? 
O gênero está ou não associado a fatores ambientais? O gênero é uma característica individual? Faz parte do corpo? É fundamental classificar o 
indivíduo em algum gênero? As experiências adquiridas ao longo do nosso desenvolvimento interferem na aquisição da identidade de gênero?

Palavras-chave: Sexo, identidade de gênero, feminismo, sexismo, pessoas transgênero
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mudança da condição feminina, sexo frágil, oprimido, submis-
so e excluído da sociedade profissional e política.2

As mulheres que participavam desses movimentos diferen-
ciavam-se das demais por estarem envolvidas em tarefas tidas 
como masculinas na ocasião, surgindo, dessa forma, a catego-
ria gênero como sinônimo de mulher.3 Na mesma época, histo-
riadores relatavam que características comportamentais não 
necessariamente estavam associadas ao sexo de nascimento.4 

Os movimentos feministas, na década de 1980, passaram a 
empregar o termo gênero ao invés de sexo, reforçando a ideia 
de que as diferenças entre homens e mulheres não dependiam 
do sexo biológico, e sim dos fatores culturais nos quais as pes-
soas estavam inseridas.5

O emprego da palavra gênero facilitou a observação dos pa-
péis sociais e das relações entre feminino e masculino e foi pon-
to de apoio na composição de subjetividades políticas, públicas 
e/ou relacionais.2,6 Há um consenso entre os historiadores de 
que as mudanças oriundas das guerras mundiais proporciona-
ram autonomia financeira e conquista de direitos políticos às 
mulheres, alterando a hierarquia entre elas e os homens.3,5,7

No campo das ciências da saúde, Robert Stoller, em 1968 
no livro “Sex and Gender”, introduziu a palavra gênero para 
diferenciar do termo sexo, que estava tão somente associado 
às condições biológicas. Esse livro trata de intervenções cirúr-
gicas em pessoas intersexuais e transgêneros, para adaptar a 
anatomia genital ao gênero desejado. Para Stoller, o sentimen-
to de ser mulher ou homem era mais importante do que as 
características anatômicas.8 

Thomas Laqueur, historiador da medicina, publicou em 
1992 o livro “Making sex – body and gender from the greeks to 
Freud”, o qual afirmava que era o gênero que constituía o sexo.9 
Isto é, as diferenças entre os sexos eram uma invenção que re-
montava ao século XVIII. Até aquela época, havia o registro 
de um único sexo – o masculino; a mulher era considerada 
um macho incompleto. A partir de então, as diferenças foram 
reforçadas e o registro de dois sexos foi instituído.5,9 

Nesse mesmo período, Judith Butler questionou a catego-
ria gênero como sexo biológico, iniciou uma discussão críti-
ca sobre as relações binárias, gênero/sexo, homem/mulher, 
sujeito/outro, confrontando os conceitos que pensam sobre 
as identidades como sendo fixas. Para essa autora, gênero é a 
estilização repetida do corpo, um conjunto de atos que sofrem 
mudanças durante a vida do indivíduo. Butler reconheceu que 
gênero se confronta com diversas modalidades de identida-
des, não estando relacionado à orientação sexual e tampouco 
a outros aspectos da sexualidade.10 

Para Joan Scott, uma das mais importantes teóricas sobre 
o uso da categoria gênero, essa definição de gênero tem vários 
aspectos, os quais estão interligados, enfatizando que gênero é 
um elemento constitutivo das relações sociais fundamentado 

nas diferenças percebidas entre os sexos, sendo uma forma 
inicial de identificar as relações de poder.2 

Como elemento constitutivo das relações sociais baseadas 
nas diferenças percebidas entre os sexos, o gênero implica em 
quatro elementos relacionados entre si:2 
•	 símbolos	culturalmente	disponíveis	que	evocam	represen-

tações múltiplas e frequentemente contraditórias; 
•	 conceitos	normativos	que	colocam	em	evidência	interpre-

tações do sentido dos símbolos que tentam limitar e con-
ter as suas possibilidades metafóricas. Esses conceitos são 
expressos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas, 
políticas e jurídicas e tipicamente tomam a forma de uma 
oposição binária: afirmam, de forma categórica, o sentido 
do masculino e do feminino;

•	 representação	binária	dos	gêneros;
•	 identidade	subjetiva.		

Joan Scott reconhece que o uso do termo gênero coloca 
ênfase sobre todo um sistema de relações que pode incluir o 
sexo, mas que não é diretamente determinado por ele e nem 
determina a sexualidade do indivíduo.2,5 

As contribuições de todos esses autores têm incorporado 
discussões sobre o termo gênero, evidenciando as diferenças 
entre sexo e gênero.5

gÊnERo E ManUaL diagnóstico 
E EstatÍstico dos tRanstoRnos 

MEntais (dsM)

O termo gênero começou a fazer parte do Manual Diagnóstico 
e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM) da Associação 
Psiquiátrica Americana (APA), em 1994. Sua primeira edição, 
DSM-I, foi publicada em 1952, a segunda em 1968. O DSM-III, de 
1980, foi um divisor de águas na Psiquiatria Contemporânea, uma 
vez que os modelos psicanalíticos esboçados de alguns distúrbios 
psiquiátricos descritos no DSM-I e no DSM-II foram abandona-
dos e incluídos critérios mais detalhados para realizar o diagnós-
tico dos transtornos. O texto revisado do DSM III foi publicado 
em 1987 (DSM III-TR). Ambos não abordavam o termo gênero.11 
No DSM-IV (1994), gênero aparece, pela primeira vez, para au-
xiliar na identificação de indivíduos que não estão confortáveis 
com o seu sexo de nascimento e/ou apresentam a necessidade 
de serem considerados como membros do sexo oposto. Ou seja, 
a identidade de gênero de um indivíduo não está somente rela-
cionada com a sua genitália. O DSM-IV-TR (2000) considera a 
identidade de gênero um complexo sistema de crenças sobre a 
autossubjetividade em relação à masculinidade e feminilidade, e 
culturalmente prescritas funções atribuídas. A identidade de gê-
nero se apresenta de acordo com a expressão do sexo (ou seja, 
como as pessoas exteriorizam sua masculinidade e/ou feminilidade 
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na vida cotidiana), como as pessoas se sentem em relação ao seu 
sexo biológico e ao seu corpo físico, e também como as pessoas 
percebem as respostas dos outros para suas expressões, sejam 
masculinas ou femininas.12

O DSM-5 (2013) amplia a visão sobre gênero e sexo: sexo 
refere-se tanto a masculino quanto a feminino, relacionado 
aos aspectos biológicos e de reprodução; gênero é utilizado 
para designar o papel social, menino ou menina, homem ou 
mulher e na maioria das pessoas relacionado ao sexo de nas-
cimento. Entretanto, o desenvolvimento individual do gênero 
sofre influências biopsicossociais e nem todos os indivíduos 
perceber-se-ão como homens ou mulheres.13

A identidade de gênero é uma categoria da identidade 
social e refere-se à identificação do indivíduo como ho-
mem ou mulher, ou, ocasionalmente, com alguma catego-
ria diferente de homem ou mulher. Transgênero refere-se 
ao amplo espectro de indivíduos que transitoriamente ou 
persistentemente não se identificam com o seu sexo de 
nascimento. Transexual é quem não se identifica com o 
seu sexo de nascimento e que procura adequar, ou passou 
por uma adequação para o gênero desejado, o que em vá-
rios, mas não em todos os casos, envolve uma transição 
somática por tratamento hormonal e cirurgia genital (ci-
rurgia de redesignação sexual).13,14 

Disforia de gênero refere-se à incongruência entre o sexo 
de nascimento versus como ele é percebido e manifestado no 
comportamento do indivíduo, o que vem acompanhado por 
angústia. Embora, nem todos os indivíduos venham a sentir 
desconforto como resultado de tal incongruência, muitos sen-
tirão, se as intervenções desejadas sobre o físico, por meio de 
hormônios e/ou cirurgias, não estiverem disponíveis.13,15  

Por essas razões, a Disforia de gênero parece ser um termo 
mais adequado que o anterior (Transtorno de identidade de 
gênero), uma vez que foca na disforia como o problema clíni-
co e não no gênero por si.13,16,17 

considERaÇÕEs Finais

Na atualidade, os estudiosos do assunto questionam: o termo 
gênero está dissociado do sexo biológico? Há dois tipos gêneros, 
masculino e feminino, somente? O gênero está ou não associado 
a fatores ambientais? O gênero é uma característica individual? 
Faz parte do corpo? É fundamental classificar o indivíduo em 
algum gênero? As experiências adquiridas ao longo do nosso de-
senvolvimento interferem na aquisição da identidade de gênero?

Tais questionamentos demonstram que a diversidade se-
xual se impõe neste momento histórico, o qual revoluciona o 
conceito de gênero, dissociando-o do biológico.
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Radiobiologia: princípios 
básicos aplicados à prática clínica

Gustavo Nader MartaI

Serviço de Radioterapia do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês

Após as descobertas dos raios X (Wilhem Conrad Röntgen, 
1895), e da radioatividade natural do urânio (Henri Becquerel, 
1896), e obtenção de seus produtos, como polônio e radio, 
(Pierre e Marie Curie, 1898) a radiação ionizante passou a ser 
empregada na medicina para o tratamento de doenças.1

Do ponto de vista prático, as radiações podem ser divididas 
em ionizantes e não ionizantes. As primeiras são hábeis em 
promover o fenômeno da ionização, ou seja, ao interagir com 
o meio, promovem a ejeção de elétrons da órbita do átomo; as 
segundas não têm energia capaz de realizar ionização.2 A ra-
dioterapia utiliza radiação ionizante para o tratamento de 
doenças malignas e das benignas. Existem, basicamente, duas 
formas de radioterapia:
•	 Teleterapia (tele do latim “a uma distância”), conhecida 

como radioterapia externa, é realizada com uso de acele-
radores lineares, aparelhos de cobalto, entre outros. Nessa 
técnica, existe uma distância física entre o paciente e a fon-
te da radiação.

•	 Braquiterapia (brachys do grego “em contato”), em que 
geralmente usam-se fontes de radiação em contato direto 
com os tecidos a serem irradiados.

O objetivo da radioterapia é destruir o tecido doente e pre-
servar, tanto quanto possível, as estruturas normais adjacen-
tes. O conhecimento dos mecanismos envolvidos nos efeitos 
biológicos das radiações ionizantes tem auxiliado no desen-
volvimento de tratamentos cada vez mais seguros e eficazes.

MEcanisMo dE aÇÃo 
da RadiaÇÃo ioniZantE

A radiação ionizante interage com células e tecidos ba-
sicamente de duas formas. A primeira ocorre após absor-
ção da energia da radiação pelo meio biológico, ejeção de 
elétrons e interação direta dos elétrons ejetados com com-
ponentes celulares, como DNA, proteínas e lipídios, provo-
cando alterações estruturais e funcionais; esse é chamado de 
efeito direto e corresponde a cerca de 30% do efeito biológico 
total. O outro mecanismo, que é o predominante, deve-se à 
interação da radiação e ejeção de elétrons da água, um dos 
principais componentes de nossas células, levando à produ-
ção de radicais livres, e denominado efeito indireto. O prin-
cipal radical livre oxidante, resultante da radiólise da água, é 
a hidroxila. A dupla hélice do DNA pode ser danificada pela 
ação dos radicais livres, que quebram as ligações químicas 
em busca de um elétron que lhes confira equilíbrio eletrôni-
co, exatamente por se encontrarem em estado desbalancea-
do eletricamente. A presença do oxigênio induz à formação 
de radicais livres peroxidantes que não retornam à estrutura 
química original. Assim, considera-se que o oxigênio “fixa” a 
lesão radioinduzida, aumentando a radiossensibilidade. Por 
esta razão, deve-se corrigir a anemia antes de submeter os 
pacientes à radioterapia.1,2

O DNA é um dos principais alvos da radiação e a quebra 
das fitas de dupla hélice pode ser irreversível, levando à morte 
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celular. A lesão que causa esse dano irreversível é chamada 
de letal, diferente da subletal, quando existe possibilidade de 
reparo, dependendo da dose de radiação e do volume irra-
diado. Além das quebras, podem também ocorrer rearranjos 
cromossômicos, resultando em fragmentos acêntricos, dicên-
tricos e anéis (aberrações instáveis) além de translocações e 
inversões (aberrações estáveis).2,3 Ainda, a peroxidação lipídi-
ca nas membranas celulares pode resultar em alterações fun-
cionais e ativação da sinalização de morte celular. 

RadiaÇÃo ioniZantE, 
cicLo cELULaR E MoRtE cELULaR 

A sensibilidade à radiação é diferente em cada fase do ciclo 
celular. As fases G2 e mitose (M) são as mais sensíveis; a maior 
fixação do dano deve-se à grande compactação da cromati-
na, o que resulta em maior probabilidade de interação com 
a radiação, dificulta o acesso de enzimas de reparo, e leva a 
consequente aumento da radiossensibilidade.1,2 

Em contrapartida, a fase de síntese (S) é a de menor sen-
sibilidade, muito provavelmente em função da duplicidade 
e descompactação do DNA, e ao “pico” da enzima DNA-PKc 
envolvida no reparo de quebras duplas.2 As fases G1 e G2 são 
os chamados checkpoints do ciclo celular, onde as células po-
dem reparar lesões antes da duplicação do DNA e da mitose 
respectivamente.

A radiação induz a morte clonogênica e a morte programa-
da, sendo a apoptose um dos principais mecanismos. A morte 
clonogênica ocorre quando a célula irradiada se divide uma 
ou duas vezes, transmite aberrações letais para as células “fi-
lhas”, que ficam estéreis e incapazes de realizar mitoses. Para 
tecidos com baixa atividade proliferativa, considera-se morte 
clonogênica a perda de função. As células ficam com aspecto 
morfológico normal por um tempo antes de serem fagocita-
das. A morte clonogênica impede a repopulação do tumor e é 
relevante para o controle local da doença. Quanto à apopto-
se radioinduzida, a sinalização via p53 constitui importante 
mecanismo, apesar de existirem caminhos independentes da 
ativação desta proteína. Após detecção das quebras duplas, a 
proteína p53 é ativada, atua como fator de transcrição e induz 
proteínas (bax, por exemplo) iniciando, o processo apoptóti-
co. Sabe-se que baixas doses de radiação induzem a apoptose; 
altas doses, a morte não apoptótica.1,2,4

A resposta dos tecidos à radiação pode ser precoce (agu-
da) ou tardia. Tecidos de resposta rápida apresentam alte-
rações nas primeiras semanas após iniciada a radioterapia, 
possuem alto índice de proliferação celular, alta suscetibili-
dade à morte clonogênica e/ou à apoptose. São alguns exem-
plos desses tecidos: pele, mucosas, tecido hematopoiético, 
tecido linfoide, aparelho digestivo e tumores malignos.1,5

Os tecidos de resposta lenta apresentam alterações em 
meses a anos após o término da irradiação. São tecidos que 
apresentam baixa atividade mitótica, capacidade de reparo 
desde que a tolerância seja respeitada e menor susceptibili-
dade à apoptose. A resposta lenta está mais associada à mor-
te clonogênica, à perda da atividade metabólica e à alteração 
vascular que leva à diminuição do oxigênio. Alguns exemplos 
são: tecidos nervoso, muscular e ósseo.2,5 

Quanto à radioterapia, os campos de radiação são, na gran-
de maioria das vezes, localizados, porém, é inevitável que 
porções de tecido normal estejam contidas na área a ser irra-
diada. Dessa forma, é fundamental respeitar a tolerância dos 
tecidos normais adjacentes para minimizar a probabilidade 
de danos irreversíveis. A dose de tolerância depende do tecido 
envolvido, do volume irradiado, do tipo de radiação e do fra-
cionamento da dose empregados.1,6

PRincÍPios do FRacionaMEnto 
da dosE dE RadiaÇÃo

O fracionamento da dose total de radiação é uma forma 
de dividir em menores porções diárias a alta dose final ne-
cessária; busca-se, assim, menor toxicidade com alta efeti-
vidade do tratamento.  

O fracionamento está fundamentado nos chamados “5 Rs” 
da radiobiologia: reparação, redistribuição, repopulação, reo-
xigenação e radiossensibilidade.5,7

Reparação
Refere-se ao reparo da lesão subletal que ocorre com 

maior eficácia nos tecidos normais, uma vez que as células 
tumorais, de modo geral, têm maior quantidade de mitoses 
do que as células normais que as originaram, descontrole do 
ciclo celular e da ativação dos checkpoints para reparo. Dessa 
forma, o fracionamento oferece condições para otimização 
do tratamento, ao possibilitar o reparo dos tecidos normais. 

Redistribuição
Conforme já apontado anteriormente, a sensibilidade das 

células à radiação tem relação com a fase do ciclo celular 
em que se encontram. Imediatamente após irradiação, as 
células “congelam” a progressão do ciclo celular e ativam os 
checkpoints para reparo; se este não for possível, ocorre mor-
te celular. Espera-se induzir dano irreversível (morte) nas 
células que estejam nas fases mais sensíveis (G2 e mitose); 
depois de um tempo, as células que estavam nas outras fa-
ses do ciclo voltam a progredir para G2/mitose e têm chance 
de morrer com nova fração de dose de radiação. Dessa for-
ma, com o fracionamento da dose, consegue-se um ganho 
terapêutico, ao se permitir redistribuição no ciclo celular das 
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células clonogênicas malignas sobreviventes, que possuem 
potencial proliferativo e menor capacidade de reparo em re-
lação ao tecido normal. 

Repopulação
A repopulação refere-se à capacidade de crescimento das 

células clonogênicas tumorais que “escaparam” da morte ra-
dioinduzida. Assim, a radioterapia deve respeitar o protocolo 
adotado quanto ao tempo de duração e não se estender por 
longo período, para que as células clonogênicas sejam erradi-
cadas e não repopulem o tumor.

Reoxigenação
Estima-se que os tumores humanos possuem cerca de 

30% de células hipóxicas (distribuição vascular heterogê-
nica), que são mais resistentes à radiação e têm potencial 
para reparo e repopulação do tumor. Dividindo-se a dose 
em frações consegue-se induzir morte nas células tumo-
rais bem oxigenadas (sensíveis à radiação) e, assim, dimi-
nuir consumo de oxigênio. Ao mesmo tempo, permite-se 
o reparo dos vasos (tecidos de resposta lenta), e oferta de 
maior quantidade de oxigênio para as células hipóxicas 
que ao longo do tratamento vão se reoxigenando.  
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Radiossensibilidade
Refere-se às características moleculares intrínsecas das 

células, que envolve expressão de genes e proteínas, capaci-
dade de reparo, programação genética, entre outras. Foi in-
corporado mais recentemente aos clássicos “4Rs” à luz do 
desenvolvimento da biologia celular e molecular. 

Durante a radioterapia, no intervalo entre as frações, ex-
plora-se a reparação, redistribuição e reoxigenação. A repo-
pulação refere-se ao tempo total de tratamento. 

considERaÇÕEs Finais

A radioterapia é um tipo de tratamento em que se 
empregam radiações do tipo ionizantes com o objetivo 
de promover a morte ou inibir o crescimento de células 
anormais tumorais. É uma especialidade que constitui 
um dos pilares do tratamento oncológico, ao lado da ci-
rurgia e da quimioterapia. 

O conhecimento básico de radiobiologia é fundamental 
para todos os profissionais que estão envolvidos no tratamen-
to de pacientes oncológicos a fim de garantir a compreensão 
global dos efeitos terapêuticos relacionados às radiações bem 
como suas possíveis reações adversas.
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REsUMo

Introdução: A fruta cranberry tem sido amplamente usada 
há várias décadas para a prevenção e tratamento de infecções 
do trato urinário (ITU). Esta é a terceira atualização de nossa 
revisão, publicada pela primeira vez em 1998 e atualizada em 
2004 e 2008. 

Objetivo: Avaliar a efetividade de produtos de cranberry na 
prevenção de ITUs em populações suscetíveis.

Métodos:
Métodos de busca: Foi realizada uma busca no Medline, 

Embase, no Cochrane Central Register of Controlled Trials 
(Central in The Cochrane Library) e na internet. Entrou-se 
em contato com empresas envolvidas com a promoção e dis-
tribuição de concentrados de cranberry e foram avaliadas as 
listas de referências de artigos de revisão e dos estudos rele-
vantes. Data da busca: julho de 2012.

Critério de seleção: Todos os ensaios clínicos randomiza-
dos (ECR) ou quasi-randomizados que avaliaram o uso de 
produtos derivados de cranberry para a prevenção de ITUs. 

Coleta de e análise dos dados: Dois autores avaliaram e ex-
traíram os dados de forma independente. Foram coletadas in-
formações sobre os métodos, os participantes, as intervenções 
e os desfechos (incidência de ITUs sintomáticas, resultados 

positivos das culturas, efeitos colaterais, e aderência à tera-
pia). Os riscos relativos (RR) foram calculados quando isso era 
apropriado; nos outros casos foi feita uma síntese narrativa 
dos estudos. A qualidade dos estudos foi avaliada utilizando o 
instrumento de avaliação de risco de viés da Cochrane.

Principais resultados: Essa revisão atualizada incluiu um 
total de 24 estudos (seis estudos cross-over, 11 estudos de gru-
po paralelo com dois braços; cinco com três braços, e dois es-
tudos com um desenho fatorial) com 4.473 participantes no 
total. Dez estudos foram incluídos na atualização de 2008, e 14 
estudos foram acrescentados nesta última atualização. Treze 
estudos (2.380 participantes) avaliaram somente o suco/con-
centrado de cranberry; nove estudos (1.032 participantes) 
avaliaram somente pastilhas/cápsulas de cranberry; um estu-
do comparou suco e pastilhas de cranberry; e um estudo com-
parou cápsulas e pastilhas de cranberry. Os braços de com-
paração/controle eram placebo, nenhum tratamento, água, 
hipurato de metenamina, antibióticos, ou lactobacilos. Onze 
estudos não foram incluídos na metanálise porque o desenho 
era crossover e os dados não foram descritos separadamente 
para a primeira fase, ou porque faltaram dados relevantes. Os 
dados incluídos na metanálise mostraram que, em compara-
ção com o placebo, água ou nenhum tratamento, os produtos 
de cranberry não reduziram significativamente a ocorrência 

DESTAQUES COCHRANE
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geral de ITU sintomática (RR 0.86, 95% intervalo de confian-
ça, IC 0.71-1.04) ou para quaisquer dos subgrupos estudados: 
mulheres com ITUs recorrentes (RR 0.74, 95% IC 0.42-1.31); 
pessoas idosas (RR 0.75, 95% IC 0.39-1.44); mulheres grávidas 
(RR 1.04, 95% IC 0.97-1.17); crianças com ITUs recorrentes 
(RR 0.48, 95% IC 0.19-1.22); pacientes de câncer (RR 1.15, 95% 
IC 0.75-1.77); ou pessoas com bexiga neurogênica ou lesão me-
dular (RR 0.95, 95% IC 0.75-1.20). A heterogeneidade geral foi 
moderada (I2 = 55%). A efetividade da cranberry não foi signifi-
cantemente diferente dos antibióticos em mulheres (RR 1.31, 
95% IC 0.85-2.02) e em crianças (RR 0.69, 95% IC 0.32-1.51).  
Também não houve diferença significativa na ocorrência de 
efeitos adversos gastrointestinais nos participantes que usa-
ram produtos de cranberry comparados com aqueles que 
usaram placebo/nenhum tratamento (RR 0,83, 95% IC 0,31-
2,27). Muitos estudos relataram baixa taxa de aderência e 
altas taxas de abandono/desistência que foram atribuídas 
ao sabor aceitabilidade dos produtos, especialmente ao suco 
de cranberry. A maioria dos estudos com pastilhas ou cápsu-
las de cranberry não informaram qual era a concentração do 
princípio ativo presente, portanto é possível que esses produ-
tos não tivessem concentração suficiente da substância para 
serem eficazes. 

Conclusões dos autores: Antes da atual atualização, pare-
cia existir alguma evidência de que o suco de cranberry pode-
ria diminuir o número de ITUs sintomáticas ao longo de um 
período de 12 meses, especialmente para mulheres com ITUs 
recorrentes. A adição de 14 novos estudos à revisão mostrou 
que o suco de cranberry é menos eficaz do que se pensava 
originalmente. Apesar de alguns estudos menores terem de-
monstrado um benefício pequeno para mulheres com ITU de 
repetição, isso não ficou evidente quando os resultados de um 
grande estudo foram incluídos. De acordo com os achados de 
três pequenos estudos, produtos de cranberry não foram sig-
nificativamente melhores do que antibióticos na prevenção 
de infecções do trato urinário. Devido ao grande número de 

desistências/exclusão de participantes (atribuído principal-
mente à falta de aceitação dos produtos de cranberry, prin-
cipalmente sucos por longos períodos), e as evidências mos-
trando pouco benefício para a prevenção de ITU, no presente 
estudo o suco de cranberry não pode ser recomendado para 
a prevenção de ITU. Outras formas do produto (por exemplo, 
em pó) ainda precisam ser analisadas por meio de métodos 
laboratoriais consagrados para verificar sua potência e se con-
têm quantidades suficientes do princípio “ativo”, para então 
serem testadas em futuros estudos clínicos ou recomendadas 
para uso. 
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coMEntÁRios

O uso de cranberries como fruto in natura ou sob a forma 
de suco de cranberry (em português seria “suco de oxicoco”) 
vem sendo utilizado por mulheres portadoras de infecção uri-
nária recorrente. Essa prática teve início nos Estados Unidos1 
e chegou a meu conhecimento através das próprias pacientes 
há cerca de uns 10 anos.

Em minha experiência pessoal o “suco” de cranberry alivia 
os sintomas, mas não há comprovação de sua eficácia na pre-
venção de infecções urinárias. Tenho observado grande alívio 
dos sintomas em mulheres portadoras de cistite intersticial.  
A dosagem bem como o tempo de consumo do suco de cran-
berry são totalmente aleatórios.
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REsUMo

Introdução: Alguns entusiastas sugerem que o trabalho de 
parto e o parto na água aumentariam o relaxamento materno, 
reduziriam a necessidade de analgesia e promoveriam o mo-
delo de assistência das parteiras. Os críticos apontam para os 
riscos de inalação da água pelo recém-nascido e de infecção 
materna/neonatal.

Objetivo: Avaliar as evidências existentes, baseadas em 
ensaios clínicos randomizados, sobre os efeitos do trabalho 
de parto e do parto na água sobre desfechos maternos, fetais, 
neonatais e de interesse dos cuidadores.

Métodos:
Métodos de busca: A busca foi realizada na base de da-

dos Cochrane Pregnancy and Childbirth Group’s Trials 
Register (30 de junho de 2011) e nas listas de referências 
dos estudos incluídos.

Critérios de seleção: Ensaios clínicos randomizados com-
parando a imersão em qualquer tipo de banheira/piscina 
versus nenhum tipo de imersão, ou outras formas não farma-
cológicas de controle da dor durante o trabalho de parto e/ou 
parto, para mulheres de baixo risco para complicações, segun-
do definição dos autores.

Coleta e análise dos dados: A elegibilidade e a qualidade 
dos estudos foram avaliadas de forma independente por dois 

ICoordenador médico da Obstetrícia e Medicina Fetal, Hospital Albert Eistein.

Tradução e adaptação:
Centro Cochrane do Brasil e Liga de Medicina Baseada em Evidências da Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp)
Rua Pedro de Toledo, 598 – Vila Clementino – São Paulo (SP) – CEP 04039-001
Tel. (11) 5579-0469/5575-2970
E-mail: cochrane.dmed@epm.br – http://www.centrocochranedobrasil.org.br/

Informações:
Este é o resumo de uma Revisão Cochrane publicada na Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) 2009, edição 2, art. No. CD000111. DOI: 
10.1002/14651858.CD000111.pub3 (http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/main.php?lib=COC&searchExp=Immersion%20and%20in%20and%20water%20
and%20in%20and%20labour%20and%20birth&lang=pt). Para citação completa e detalhes dos autores, veja referência 1. 

O resumo completo (em inglês, francês, português e chinês) está disponível gratuitamente em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.
CD000111.pub3/abstract.

revisores. A extração dos dados também foi feita de forma in-
dependente. Um autor tabulou os dados e o outro verificou a 
acurácia da tabulação.

Principais resultados: Esta revisão incluiu 12 estudos 
(3.243 mulheres). Oito estudos analisaram apenas o primei-
ro período do trabalho de parto, um estudo analisou imersão 
precoce versus tardia no primeiro período do trabalho de par-
to, dois estudos analisaram imersão no primeiro e segundo 
períodos do trabalho de parto e um estudo avaliou apenas o 
segundo período do trabalho de parto. Não encontramos ne-
nhum estudo que avaliasse diferentes tipos de banheiras/pis-
cinas, ou que avaliasse a imersão durante o terceiro período 
do trabalho de parto. Os resultados dos estudos sobre imersão 
no primeiro período mostraram redução significativa na taxa 
de analgesia/anestesia peridural/raqui/bloqueio paracervi-
cal no grupo de mulheres alocadas para imersão em água em 
comparação com o grupo controle (478/1254 versus 529/1245; 
risco relativo (RR) 0,90; intervalo de confiança (IC) 95% 0,82-
0,99, seis estudos). Houve também redução significativa na 
duração do primeiro período do trabalho de parto (diferença 
média -32,4 minutos; IC 95%, -58,7 a -6,13). Não houve diferen-
ça significativa na taxa de parto vaginal assistido (RR 0,86, IC 
95% 0,71 a 1,05, sete estudos), na taxa de cesarianas (RR 1,21, 
IC 95% 0,87 a 1,68, oito estudos), no uso de ocitocina (RR 0,64; 
IC 95% 0,32-1,28, cinco estudos), nem nas taxas de trauma 
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perineal ou de infecção materna. Não houve diferença signi-
ficativa na taxa de Apgar no quinto minuto menor que 7 (RR 
1,58, IC 95% 0,63 a 3,93, cinco estudos), na taxa de admissão 
na unidade neonatal (RR 1,06, IC 95% 0,71 a 1,57, três estudos), 
ou na taxa de infecção neonatal (RR 2,00, IC 95% 0,50 a 7,94, 
cinco estudos). Dentre os três estudos que compararam imer-
são em água durante o segundo período do trabalho de parto 
versus nenhuma imersão, um estudo apontou que o nível de 
satisfação materna quanto à experiência do parto foi signifi-
cativamente mais elevado no grupo de mulheres com imersão 
(RR 0,24; IC 95%, 0,07 a 0,80). A falta de dados para algumas 
comparações impediu conclusões robustas. Mais pesquisas 
são necessárias.

Conclusões dos autores: As evidências sugerem que a 
imersão em água durante o primeiro período do trabalho de 
parto reduz o uso de analgesia peridural/raqui e a duração 
do primeiro período do trabalho de parto. Devido à variabi-
lidade nas intervenções e nos desfechos analisados, existem 
poucas informações quanto aos benefícios da imersão duran-
te o primeiro e segundo períodos do trabalho de parto para 
outros desfechos. Não existe evidência de que a imersão em 
água durante o trabalho de parto ou parto aumentem os ris-
cos de efeitos adversos para o feto/recém-nascido ou para a 
mulher. Entretanto, os estudos são muito diferentes e existe 
grande heterogeinidade para alguns desfechos. Mais estudos 
são necessários.

REFERÊncia

1.  Cluett ER, Burns E. Immersion in water in labour and birth. 
Cochrane Database Syst Rev. 2009;(2):CD000111.

coMEntÁRios

De longa data já é sabido pelos obstetras e obstetrizes 
que banho morno de imersão é um método eficaz de anal-
gesia não farmacológica durante o trabalho de parto. Esta 
ação provoca relaxamento da parturiente e reduz o tempo 
do primeiro estágio do parto. A metanálise em questão levou 
em conta 12 trabalhos randomizados que demonstraram re-
dução média do primeiro estágio em 32,4 minutos e menor 
necessidade de anestesia peridural (10%), porém sem altera-
ção no que tange taxa de infecção, cesárea, uso de extrator a 
vácuo ou fórceps, admissão em unidade de terapia intensiva 
(UTI) neonatal.

Uma crítica que pode se feita a esse levantamento é a he-
terogeneidade dos trabalhos levantados e diferentes proto-
colos, porém a redução do tempo para dilatação e descida e 
a menor necessidade de anestesia são constantes em todos 
os trabalhos, podendo então ser uma recomendação nível A 
o uso de banheiras para banho de imersão em maternidades 
que se disponham a oferecer métodos não farmacológicos de 
analgesia de parto para os seus pacientes.
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Análise morfológica e morfométrica de placentas 
expostas ao alcoolismo crônico
Flávia Fazzio Barbin, Lígia Maria Manzoli Torres, Suzana 
Guimarães Moraes

Faculdade de Medicina de Sorocaba, Pontifícia Universidade Católica, São Paulo

Introdução: Sabe-se que o álcool tem a capacidade de atravessar a placen-
ta, comprometendo o desenvolvimento dessa estrutura e, por conseguinte, o de-
senvolvimento e crescimento fetal. Efeitos importantes do álcool sobre o feto têm 
sido apontados em diversos estudos, podendo ser exemplificados pela síndrome 
alcoólica fetal e pelos efeitos alcoólicos fetais. 

Objetivo: Analisar alterações morfológicas e morfométricas de placentas 
expostas ao alcoolismo crônico. 

Métodos: Camundongos Mus musculus domesticus foram postos para aca-
salamento, com verificação da prenhez por meio de tampão vaginal nas fêmeas 
no dia seguinte (primeiro dia da prenhez). Administrou-se álcool e/ou água nas fê-
meas de acordo com cada um dos três grupos estabelecidos: G1: acesso ad libitum 
a água, no pré-natal e durante a gestação; G2: acesso ad libitum a solução alcoólica 
(10% v/v), um mês antes do acasalamento e durante toda gestação; G3: acesso ad 
libitum a solução alcoólica (10% v/v) apenas durante toda gestação. O sacrifício 
das fêmeas foi realizado no décimo nono dia de prenhez com posterior análise 
morfológica e morfométrica das placentas das fêmeas dos três grupos. 

Resultados: Verificaram-se ao microscópio óptico importantes alterações 
placentárias (edema no labirinto, glicogênio no labirinto, infiltrado linfocitário na 
decídua, espessamento da decídua) nas fêmeas submetidas ao alcoolismo crôni-
co e considerável diferença morfométrica entre as placentas das fêmeas de cada 
grupo, com maior diâmetro e peso nas fêmeas submetidas ao alcoolismo crônico. 

Conclusão: O presente trabalho mostrou que o alcoolismo crônico pode 
alterar a histoarquitetura placentária, o que pode comprometer o crescimento e 
desenvolvimento fetal.

avaliação cognitiva dos idosos da unidade básica 
de Saúde Cambará
Irene Cristina de Paula Takahashi, Mariana Taniguchi, Beatriz 
Borusiewicz Tavares, Evelyn de Cássia Prete, Loiane Zagui 
Lourenço, Eduardo Corazza, Marcus Vinicius Assad Medeiros, 
Andrea Coscelli Ferraz

Unidade Básica de Saúde Cambará, Guarulhos, São Paulo

Introdução: A demência é uma síndrome de natureza crônica causada por 
uma diversidade de doenças mentais, que afetam em geral a memória, o raciocí-
nio, o comportamento e a capacidade de fazer atividades cotidianas. Essa doença 
afeta pessoas em todos os países, sendo que nas regiões mais pobres as principais 
vítimas são as que têm mais de 50 anos. 

Objetivo: O objetivo foi avaliar a influência de variáveis sociodemográficas, 
especialmente a idade e a escolaridade, e doenças preexistentes na performance 
no Miniexame do Estado Mental (MEEM), em idosos residentes em uma comuni-
dade da Unidade Básica de Saúde (UBS) Cambará, Guarulhos (SP).

Métodos: No período entre fevereiro e maio de 2013, foram feitas avaliações 
de 39 idosos com idade superior a 60 anos durante visitas domiciliares na área 
de abrangência da UBS. Nessas visitas, aplicou-se uma versão em português do 
MEEM e foram inquiridas as morbidades preexistentes no idoso.

Resultados: Dos 39 indivíduos analisados, 20 (51,2%) eram do sexo femi-
nino e 19 (48,7%) do sexo masculino, sendo demenciados 9 (45%) e 17 (89,5%) 
respectivamente; média de idade 68 anos. Em cada faixa etária estudada há um 
número grande de idosos demenciados. Somente 2,6% declararam ter entre 9 
e 11 anos de escolaridade, 56,4% tinham de 1 a 4 anos de escolaridade e 25,6% 
eram analfabetos. 

Conclusão: Por meio do questionário MEEM conclui-se que os idosos en-
trevistados tiveram perda cognitiva ligada principalmente a idade e a escolarida-
de, já que a maioria possuía déficit escolar (1 a 4 anos de estudos). Portanto, há a 
necessidade de intervenção preventiva dessa população, que se encontra acima 
dos 60 anos e que possui baixa escolaridade, por meio de atividades promotoras 
de cognição, como bingos, danças e pinturas.

Experiência dos pacientes atendidos por 
estudantes de medicina nas ligas acadêmicas de 
clínica médica e neurologia
Stéfano Franco Minohara, Adriana de Arruda Falcão Peixe, 
Egidio Lima Dórea, Ana Cláudia Piccolo

Ambulatório das Ligas Acadêmicas de Clínica Médica e Neurologia da Universidade Cidade de 
São Paulo (UNICID), São Paulo 

Introdução: As ligas acadêmicas (LAs) são frequentes nas escolas médicas 
atuais, caracterizando-se como ferramenta de aprendizagem, na qual a participa-
ção do paciente é fundamental.

Objetivo: Caracterizar as opiniões dos pacientes quanto ao atendimento 
feito por alunos e modelo de discussão de caso aluno-professor-paciente. 

Métodos: Estudo transversal com aplicação de questionários aos pacientes 
com no mínimo duas consultas nas LAs de Clínica Médica e Neurologia da Uni-
versidade Cidade de São Paulo (UNICID), entre setembro de 2012 e junho de 2013.

Resultados: Dos 63 pacientes, 63,5% eram do sexo feminino e 36,5%, do 
sexo masculino. A faixa etária predominante era de 50 a 59 anos (38%) e a maioria 
dos pacientes possuía o ensino fundamental (49%). O principal motivo que levou 
os pacientes a procurarem o atendimento pelas LAs foi a gratuidade do serviço 
(52,3%) e 96,8% qualificaram como boa a presença dos alunos durante a consulta. 
Neste estudo, 93,6% dos pacientes afirmaram que não sentiram desconforto ao 
ouvir a discussão do caso entre o professor e alunos. Todos os pacientes relataram 
que a queixa principal foi devidamente investigada; que os alunos foram respeito-
sos durante a anamnese e o exame físico, que sentiram confiança ao serem aten-
didos por alunos, que o atendimento atendeu as expectativas, que indicariam o 
serviço para outra pessoa. Quatro pacientes (6,3%) sentiram-se envergonhados 
ao se expor para alunos. 

Conclusão: As ligas acadêmicas representam parte importante no modelo 
de ensino médico. Não existem muitos estudos que avaliam a percepção dos pa-
cientes sobre esse modelo de atendimento. Este estudo mostrou que a presença 
dos alunos foi bem aceita. A maioria dos pacientes não se mostrou desconfortável 
ao ouvir a discussão clínica, assim como não sentiu desconforto ao ser examinado 
por estudantes. O atendimento oferecido pelas ligas acadêmicas beneficia tanto 
os alunos quanto os pacientes.

Fatores associados à não realização do exame de 
Papanicolaou segundo a percepção de mulheres 
da comunidade atendida pela unidade básica de 
Saúde Cambará
Irene Cristina de Paula Takahashi, Milene Ciaramello Borsarelli, 
Paula Verônica Martini, Andrea Coscelli Ferraz

Unidade Básica de Saúde Cambará, Guarulhos, São Paulo

Introdução: O câncer de colo de útero é um problema de saúde públi-
ca nos países em desenvolvimento, como o Brasil. A realização do exame de 
Papanicolaou é recomendada por organizações nacionais e internacionais de 
saúde para as mulheres que já tenham iniciado a atividade sexual, como forma 
de prevenção de câncer uterino. 
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Objetivo: Identificar os fatores associados a não realização do exame Papa-
nicolaou na comunidade da Unidade Básica de Saúde (UBS) Cambará, localizada 
na cidade de Guarulhos, São Paulo. 

Métodos: Trata-se de pesquisa prospectiva clínica com abordagem quan-
titativa, com amostra não probabilística por conveniência caracterizada por 80 
mulheres, entre 18 e 70 anos, sendo o critério de inclusão na amostra a não 
realização do exame Papanicolaou e o aceite do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Foi utilizada entrevista estruturada para a coleta de dados. 

Resultados: Quanto aos principais motivos encontrados para as mulheres 
se recusarem a realizar o exame de Papanicolaou, encontrou-se: dificuldade de 
acesso ao serviço de saúde (36%) e vergonha/constrangimento (35%). Das 80 en-
trevistadas 38% relataram já terem feito o exame, porém 63% afirmaram nunca 
tê-lo realizado. 

Conclusão: A principal justificativa da não realização do Papanicolaou no 
presente estudo foi a dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Essa razão tam-
bém é relatada em outros estudos que apontam como as principais dificuldades 
das mulheres brasileiras os horários de agendamento, a demora ou o mau atendi-
mento. Concluímos que, para o êxito do rastreamento do câncer cervicouterino, 
é de suma importância a atuação diferenciada dos profissionais da saúde com 
respeito à intimidade e privacidade da mulher e ao seu direito de conhecer e con-
versar sobre o câncer de colo uterino e a prevenção.

hábitos de vida e doenças crônicas: estudo em 
um grupo de idosos vinculados a uma operadora 
de planos de saúde
Marcos Vinicius Maia da Mata, Talita Dias Maciel, Maria Elisa 
Gonzalez Manso 

Centro Universitário São Camilo

Introdução: O país vem passando tanto por um processo de envelhe-
cimento populacional quanto de aumento da prevalência de doenças crôni-
cas não transmissíveis (DCNT). Hábitos de vida tais como má alimentação, 
inatividade física, tabagismo, entre outros, contribuem para o surgimento 
dessas doenças. 

Objetivo: Apresentar os hábitos de vida de um grupo de idosos portado-
res de DCNT.

Métodos: Estudo exploratório, transversal, realizado com idosos vincu-
lados a uma operadora de planos de saúde, selecionados aleatoriamente e 
contatados por via telefônica. 

Resultados: Foram entrevistados 906 idosos no período de oito meses. 
A idade média encontrada foi de 73 anos, sendo 65% mulheres. A maioria dos 
idosos (72%) apresentava ensino médio ou superior. A hipertensão arterial 
foi a doença mais referida, por 449 dos idosos pesquisados (50%), seguida 
pelo diabetes e a dislipidemia, com 134 casos (15%) cada. A atividade física 
era hábito para 60% dos idosos pesquisados. O maior número de sedentários 
encontra-se entre as mulheres hipertensas e em homens com diabetes, que 
também referiram alimentação inadequada. Chama a atenção o achado de 
89 idosos (13%) com baixo peso.

Discussão: A DCNT de maior prevalência encontrada foi hiperten-
são arterial, consoante outros estudos do gênero. A combinação desta 
com a diabetes e a dislipidemia, associada ao sedentarismo e tabagismo, 
torna este grupo de alto risco não só para o desencadeamento de doen-
ças cardiovasculares como para o aparecimento de suas complicações. 
Observa-se ainda significante número de idosos com baixo peso, o que 
predispõe à fragilidade.  

Conclusão: Sendo as DCNT as principais causas de mortalidade prema-
tura no mundo, trabalhar com o foco na mudança de hábitos populacionais 
trará significativa melhoria na prevenção e controle dessas doenças, amplian-
do a qualidade de vida das pessoas.

hemorragia intestinal por ruptura de fístula entre 
apêndice cecal e pseudoaneurisma de enxerto 
após transplante de pâncreas
Julia Leonor Bertolucci, Eduardo Tomohissa Yamashita, Alisson 
Paulino Trevizol, Adriana Costa, Wagner Kenro Takahashi, Katia 
Santana Santos, Tercio Genzini

Grupo HEPATO/Centro Avançado de Endoscopia Digestiva e Terapêutica (CAEDT), Hospital 
Santa Helena

Introdução: Complicações vasculares são causas importantes de morbida-
de após transplante de pâncreas (TP), podendo resultar em perda do enxerto e 
óbito. Uma rara complicação é a formação de fístula entre artéria do enxerto pan-
creático e estruturas adjacentes. Relata-se neste trabalho caso raro de fístula entre 
pseudoaneurisma de artéria do enxerto (PAE) e apêndice cecal (AC) após TP. 

Relato de caso: Paciente de 48 anos, masculino, branco, portador de diabe-
tes mellitus insulinodependente (DMID) e insuficiência renal crônica não dialíti-
ca. Foram realizados transplantes de rim e pâncreas simultâneos para tratamento 
da DMID. O paciente apresentava história de sangramento intestinal há quatro 
meses e anemia. Realizou-se endoscopia digestiva alta e baixa, sem visualização 
da origem do sangramento. Procedeu-se ao exame de enteroscopia de balão úni-
co, sendo observada secreção sanguinolenta com aspecto de sangue vermelho 
vivo, junto ao óstio apendicular. Não foram observadas outras lesões sangrantes 
no restante do exame. Optou-se pela realização de laparotomia exploratória, onde 
observou-se PAE formando fístula para AC. Seguiu-se com transplantectomia e 
colocação de prótese de Dacron entre artéria ilíaca comum e externa. O paciente 
recebeu alta com correção da anemia e sem sinais de sangramento intestinal. O 
diagnóstico de pseudoaneurisma foi confirmado posteriormente por estudo ana-
tomopatológico da peça cirúrgica. 

Discussão: Devido à proximidade do pedículo arterial do enxerto pancreá-
tico com o AC, formou-se fístula entre as duas estruturas, provocando o sangra-
mento relatado e consequentemente a perda do enxerto. 

Conclusão: Trata-se de caso raro, sem relatos na literatura. 

Pacientes com hipertensão arterial resistente têm 
função endotelial prejudicada e estresse oxidativo 
aumentado em relação aos normotensos e 
hipertensos graus I e II
Isabella Fagian Pansani, Vanessa Fontana, Ana Paula Cabral de 
Faria, Natália Ruggeri Barbaro, Andréa Rodrigues Sabbatini, 
Rodrigo Modolo, Cláudio Pinho, Heitor Moreno

Laboratório de Farmacologia Cardiovascular, Universidade Estadual de Campinas Faculdade 
de Medicina, Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

Introdução: A hipertensão arterial resistente (HAR) caracteriza-se por ní-
veis de pressão arterial (PA) acima da meta apesar do uso de três classes dife-
rentes de anti-hipertensivos em doses máximas, sendo um diurético, ou por PA 
controlada com ≥ 4 drogas. Pacientes com HAR apresentam disfunção endotelial 
apesar do uso de terapia anti-hipertensiva múltipla. Além disso, o estresse oxida-
tivo prejudica a vasodilatação dependente de óxido nítrico, induzindo disfunção 
endotelial, que atua na resistência ao tratamento anti-hipertensivo.

Objetivos: Comparar níveis plasmáticos de 8-isoprostano (8-iso), marca-
dor bioquímico de estresse oxidativo, entre portadores de HAR, hipertensos 
grau I e II (HT) e normotensos (NT) e avaliar sua correlação com a função en-
dotelial em HAR. 

Métodos: 86 pacientes com HAR (4,3 ± 1,2 classes de drogas), 44 HT  
(2,8 ± 0,8) e 16 NT foram recrutados. Os níveis plasmáticos de 8-iso foram determi-
nados por ELISA e a função endotelial foi avaliada pela técnica de vasodilatação 
mediada pelo fluxo (VMF) da artéria braquial. Os níveis de 8-iso foram analisados 



diagn tratamento. 2014;19(1):52-5. 55

 

por meio do teste Kruskal-Wallis e do pós-teste de Dunn, e a correlação entre os 
níveis de 8-iso e VMF foi feita com o teste de Spearman.

Resultados: Foram encontrados níveis maiores de 8-iso no grupo HAR 
em relação aos HT e NT (23,2 ± 11,5 versus 18,3 ± 10,3 versus 11,6 ± 7,0 pg/mL;  
P < 0,05, respectivamente) e correlação negativa entre 8-iso e VMF nos pacientes 
com HAR (r = -0,30; P < 0,05). 

Conclusão: Pacientes com HAR têm maior estresse oxidativo em relação 
aos HT e NT, havendo ainda correlação negativa entre 8-iso e o grau de VMF em 
HAR, o que sugere envolvimento do estresse oxidativo na fisiopatologia da HAR 
relacionado à função endotelial.

Panorama brasileiro das ligas acadêmicas de 
medicina cadastradas na associação brasileira de 
ligas acadêmicas de medicina (ablam)
Vanessa Truda, Jacqueline Menezes, Renata Endo, Fernanda 
Kamimura, José Carlos Arrojo Júnior

Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina

Introdução: As ligas acadêmicas de medicina (LAM) são organizações es-
tudantis que visam complementar a formação médica por meio de atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.

Objetivo: Identificar o panorama nacional das LAM e ajudá-las em sua or-
ganização, desenvolvendo um padrão de qualidade para suas atividades e reco-
nhecimento externo. 

Métodos: Coleta de dados do cadastro das ligas associadas à ABLAM em 
todo o país.

Resultados: Foi observada uma prevalência de 54,61% na região sudeste, 
seguida pelas regiões nordeste (19,39%), norte (10,35%), sul (8,09%) e centro-oes-
te (7,53%). Dentre as ligas cadastradas (33,14% em escolas públicas e 66,10% 
em escolas particulares), 56,68% apresentaram perfil clínico. As principais ati-
vidades de assistência e de extensão realizadas são os atendimentos (48,02%) e 
as campanhas (60,45%). Quanto às atividades de ensino, cerca de 88% promo-
vem palestras sobre temas de suas especialidades. As principais áreas foram: 
Pediatria (11,45%), Cirurgia Geral (6,79%), Clínica Médica (5,63%) e Ginecolo-
gia e Obstetrícia (4,07%). Das especialidades, verifica-se maior prevalência em 
Cardiologia (6,40%), Neurologia (4,66%), Cirurgia Plástica (3,10%), Medicina de 
Urgência (2,71%), seguidas de Medicina da Família, Oncologia e Anestesiologia 
(2,52% cada) e Radiologia (2,13%). Com relação à pesquisa, cerca de 43,12% as 
desenvolvem, com ênfase na pesquisa clínica, na análise de prontuários e em 
relatos de casos. 

Conclusões: Apesar de as LAM apresentarem estruturas relativamente 
diversificadas, é possível estabelecer intersecções na forma de organização das 
suas atividades, com um foco na aprendizagem teórico-prática. A considerável 
porcentagem de LAM que se dedicam ao estudo das quatro grandes áreas médi-
cas, principalmente com relação à Pediatria, por exemplo, mostra um potencial 
espaço para estímulo aos estudantes em optar por uma especialização de impor-
tante demanda na sociedade.

Potencial terapêutico do sulfeto de hidrogênio 
(h2s) na inflamação alérgica pulmonar
Matheus Casagrande Ribeiro, Cristiane Eloiza Venâncio 
Guedes, Jackeline Amaral Mendes, Thalita Rocha, José Aires 
Pereira, Heloisa Helena de Araújo Ferreira

Laboratório de Pesquisa em Inflamação, Universidade São Francisco, campus Bragança Paulista

Introdução: A asma é uma doença inflamatória alérgica caracterizada 
por obstrução intermitente e reversível das vias aéreas, infiltrado inflamatório 
no tecido pulmonar e hiperreatividade da musculatura brônquica. A necessi-

dade de se desenvolverem medidas para o controle da asma leva à investigação 
de produtos com potencial terapêutico vindos de fontes naturais. Pesquisas 
mostraram que o alho (Allium sativum L.) foi a preparação caseira mais utiliza-
da pela população para o controle dessa doença, sendo que seus mais impor-
tantes compostos provêm do enxofre, com destaque para alicina, que estimula 
liberação de sulfeto de hidrogênio (H2S).

Objetivo: Pesquisar a influência do H2S no desenvolvimento da inflamação 
alérgica pulmonar em camundongos.  

Métodos: Pesquisa aprovada pelo CEP/USF (no 0021108). Camundongos 
BALB/C foram sensibilizados e desafiados com ovalbumina. Alguns receberam 
tratamento com doador de H2S, o hidrossulfeto de sódio (NaHS), ou com inibidor 
da síntese de H2S, DL-propargilglicena (PAG) 30 minutos antes do desafio. Após 
48 horas, realizou-se a eutanásia dos animais e foi feito o lavado broncoalveolar 
(LBA). Os pulmões foram fixados em formalina para análises histológicas do infil-
trado de células inflamatórias, degranulação de mastócitos, células caliciformes e 
presença de muco nas vias respiratórias. 

Resultados: O tratamento dos camundongos alérgicos com NaHS pro-
vocou diminuição do número de eosinófilos no LBA e a análise histológica 
apontou diminuição do infiltrado inflamatório, da degranulação de mastóci-
tos, da percentagem de células caliciformes e do muco nas vias aéreas. Todos 
esses efeitos foram revertidos pelo tratamento com PAG. 

Conclusão: Estes resultados sugerem que o tratamento com doadores de 
H2S pode ser eficaz no controle das inflamações alérgicas pulmonares, represen-
tando um novo agente para o tratamento da asma.

Variantes genéticas de marcador angiogênico na 
degeneração macular relacionada à idade
Fernanda Tanaka Iasbeck Gonçalves, Sabrina Mayara Cezario, 
Maria Clara Jéssica Calastri, Marcela Augusta de Souza Pinhel, 
Dorotéia Rossi Silva Souza, Rodrigo Jorge, Carina Costa Cotrim, 
Rubens Camargo Siqueira

Núcleo de Pesquisa em Bioquímica e Biologia Molecular (NPBIM) da Faculdade de Medicina 
de São José do Rio Preto (FAMERP)

Introdução: Degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é uma 
desordem do olho de etiologia multifatorial, que resulta na progressiva e ir-
reversível perda da visão central, afetando a mácula, o epitélio pigmentado 
da retina (EPR), membrana de Bruch (MB) e coriocapilares, sendo uma das 
principais causas de cegueira em idosos. Fatores de risco genéticos têm sido 
associados com a doença, incluindo polimorfismo para o fator de crescimento 
vascular endotelial (VEGF). 

Objetivos: Analisar a distribuição do polimorfismo VEGF-C936T em pa-
cientes com DRMI; avaliar a associação entre DMRI, variantes genéticas para 
VEGF-C936T, hábitos de vida e antecedentes pessoais, como diabetes mellitus, 
hipertensão arterial sistêmica (HAS), tabagismo, etilismo e dislipidemia.

Métodos: Foram estudados 129 indivíduos distribuídos em dois grupos: 
Grupo Estudo (GE): 62 pacientes com DMRI, e Grupo Controle (GC): 67 pa-
cientes sem a doença. O DNA foi extraído de sangue periférico e submetido à 
amplificação por reação em cadeia de polimerase (PCR) e restrição enzimáti-
ca. Foram aplicados os testes exato de Fisher e qui-quadrado, admitindo nível 
de significância para P < 0,05. 

Resultados: O genótipo homozigoto selvagem (CC) prevaleceu em am-
bos os grupos (77% para ambos; P = 0,886). O mesmo ocorreu para o alelo 
C (0,88 para ambos os grupos; P = 0,980). Com relação aos hábitos de vida, 
notou-se maior frequência de uso de tabaco no GE (44%), comparado a GC 
(18%; P = 0,002). As análises para as outras comorbidades e hábitos de vida 
não diferiram nos grupos estudados (P > 0,05).

Conclusões: O polimorfismo VEGF-C936T não se associa com DMRI. Por 
outro lado, o tabagismo parece ser potencial fator de risco para desenvolvi-
mento da doença, o que deve ser confirmado em casuísticas mais numerosas.
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indExaÇÃo E EscoPo

A Revista Diagnóstico & Tratamento (ISSN 1413-9979) tem por objetivo 
oferecer atualização médica, baseada nas melhores evidências disponíveis, 
em artigos escritos por especialistas. Seus artigos são indexados na base 
de dados Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde). São aceitos artigos originais (ensaios clínicos, estudos coorte, 
estudos caso-controle, revisões sistemáticas, estudos transversais, ava-
liações econômicas), relatos de caso, revisões narrativas da literatura 
(artigos de atualização) e cartas ao editor, que devem enquadrar-se nas 
normas editoriais dos manuscritos submetidos a revistas biomédicas (do 
International Committee of Medical Journal Editors1).

PoLÍticas E PRocEdiMEntos da REVista

Após o recebimento do manuscrito pelo setor de Publicações 
Científicas, os autores receberão um número de protocolo que 
servirá para manter o bom entendimento entre os autores e o setor. 
Em seguida, o artigo será lido pelo editor, que verificará se está de 
acordo com a política e o interesse da revista. Em caso afirmativo, 
o setor de Publicações Científicas vai verificar se o texto cumpre as 
normas de publicação expressas nestas Instruções para Autores. Se o 
texto estiver incompleto ou se não estiver organizado como exigido, 
os autores deverão resolver os problemas e submetê-lo novamente. 

Quando o formato estiver aceitável, o setor enviará o trabalho para 
a revisão por pares, na qual os revisores não assinarão seus veredictos 
e não conhecerão os nomes dos autores do trabalho. Cada manuscrito 
será avaliado por dois revisores: um especialista no assunto e um 
consultor ad hoc (que vai avaliar aspectos metodológicos do trabalho); 
as discordâncias serão resolvidas pelos editores. 

Os autores então receberão a avaliação e será solicitado que resol-
vam os problemas apontados. Uma vez que o setor de Publicações 
Científicas receba o texto novamente, o artigo será enviado ao editor 
científico e revisor de provas, que identificará problemas na construção 
de frases, ortografia, gramática, referências bibliográficas e outros. Os 
autores deverão providenciar todas as informações e correções solici-
tadas e deverão marcar , no texto, todos os pontos em que realizaram 
modificações, utilizando cores diferentes ou sistemas eletrônicos de 
marcação de alterações, de maneira que elas fiquem evidentes.

Quando o texto for considerado aceitável para publicação, e só 
então, entrará na pauta. O setor de Publicações Científicas fornecerá 
uma prova, incluindo Tabelas e Figuras, para que os autores aprovem. 
Nenhum artigo é publicado sem este último procedimento. 

instRUÇÕEs PaRa aUtoREs

Diretriz geral: para todos os tipos de artigos
Os artigos devem ser submetidos exclusivamente pela internet para 

o e-mail revistas@apm.org.br e/ou publicacoes@apm.org.br.
O manuscrito deve ser submetido em português e deve conter um 

resumo e cinco palavras-chave em português, que devem ser selecio-
nadas das listas DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), conforme 
explicado em detalhes abaixo (nenhuma outra palavra-chave 
será aceita).

Artigos submetidos devem ser originais e todos os autores precisam 
declarar que o texto não foi e não será submetido para publicação em 
outra revista. Artigos envolvendo seres humanos (individual ou cole-
tivamente, direta ou indireta ou indiretamente, total ou parcialmente, 
incluindo o gerenciamento de informações e materiais) devem ser 
acompanhados de uma cópia da autorização do Comitê de Ética em 
Pesquisa da instituição onde o experimento foi realizado.

Todo artigo submetido deve cumprir os padrões editoriais estabe-
lecidos na Convenção de Vancouver (Requerimentos Uniformes para 
Manuscritos Submetidos a Revistas Biomédicas),1 e as diretrizes de 
qualidade para relatórios de estudos clínicos,2 revisões sistemáticas 
(com ou sem metanálises)3 e estudos observacionais.4 O estilo conhecido 
como “estilo Vancouver” deve ser usado não somente quanto ao formato 
de referências, mas para todo o texto. Os editores recomendam que 
os autores se familiarizem com esse estilo acessando www.icmje.org.

Para a classificação dos níveis de evidência e graus de recomendação 
de evidências, a Revista Diagnóstico e Tratamento adota a nova clas-
sificação elaborada pelo Centro de Medicina Baseada em Evidências 
de Oxford (Centre for Evidence-Based Medicine - CEBM) e disponível 
em http://www.cebm.net/mod_product/design/files/CEBM-Levels-of-
-Evidence-2.pdf  Abreviações não devem ser empregadas, mesmo as 
que são de uso comum. Drogas ou medicações devem ser citadas 
usando-se os nomes genéricos, evitando-se a menção desnecessária 
a marcas ou nomes comerciais. Qualquer produto citado no capítulo 
de Métodos, tal como equipamento diagnóstico, testes, reagentes, 
instrumentos, utensílios, próteses, órteses e dispositivos intraopera-
tórios devem ser descritos juntamente como o nome do fabricante e 
o local (cidade e país) de produção entre parênteses. Medicamentos 
administrados devem ser descritos pelo nome genérico (não a marca), 
seguidos da dosagem e posologia.

Para qualquer tipo de estudo, todas as afirmações no texto que não 
sejam resultado da pesquisa apresentada para publicação à revista 
Diagnóstico & Tratamento, mas sim dados de outras pesquisas já 
publicadas em outros locais, devem ser acompanhadas de citações 
da literatura pertinente. 

Os relatos de caso e as revisões narrativas deverão conter uma 
busca sistematizada (atenção: o que é diferente de uma revisão 
sistemática) do assunto apresentado, realizada nas principais bases 
de dados (Cochrane Library, Embase, Lilacs, PubMed, outras bases 
específicas do tema).

Bolsas, apoios e qualquer suporte financeiro a estudos devem ser 
mencionados separadamente na última página. Agradecimentos, se 
necessário, devem ser colocados após as referências bibliográficas.

A Diagnóstico & Tratamento apóia as políticas para registro de ensaios 
clínicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), reconhecendo a im-
portância dessas iniciativas para o registro e divulgação internacional 
de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, 
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somente serão aceitos para publicação, a partir de 2007, os artigos de 
pesquisa clínicas que tenham recebido um número de identificação 
em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios 
estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis 
no site do ICMJE (http://www.icmje.org/). O número de identificação 
deverá ser registrado ao final do resumo. 

FoRMato 

Primeira página (capa)
A primeira página deve conter: 
1) classificação do artigo (original, revisão narrativa da literatura, relato 

de caso e carta ao editor);
2) o título do artigo, que deverá ser conciso, mas informativo;
3) o nome de cada autor (a política editorial da revista Diagnóstico & 

Tratamento é não utilizar abreviações dos nomes dos autores. Assim, soli-
citamos que os nomes sejam enviados completos), sua titulação acadêmica 
mais alta e a instituição onde trabalha; 

4) o local onde o trabalho foi desenvolvido; 

Segunda página 
Artigos originais: a segunda página, neste caso, deve conter um resumo5 

(máximo de 250 palavras) estruturado da seguinte forma:
1) contexto e objetivo; 
2) desenho e local (onde o estudo se desenvolveu); 
3) métodos (descritos em detalhes); 
4) resultados; 
5) Discussão;
6) conclusões. 
Relatos de caso: devem conter um resumo5 (máximo de 250 palavras) 

estruturado da seguinte forma:
1) contexto; 
2) descrição do caso;
3) discussão;
4) conclusões.
Revisão da narrativa da literatura: deve conter um resumo (máximo de 

250 palavras) com formato livre.
O resumo deve conter cinco palavras-chave, que devem ser escolhidas 

a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), desenvolvidos pela 
Bireme, que estão disponíveis na internet (http://decs.bvs.br/).6

Referências
As referências bibliográficas (no estilo “Vancouver”, como indicado 

pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Biomédicas, ICMJE) 
devem ser dispostas na parte final do artigo e numeradas de acordo com 
a ordem de citação. Os números das citações devem ser inseridos após 
pontos finais ou vírgulas nas frases, e sobrescritos (sem parênteses ou 
colchetes). Referências citadas nas legendas de Tabelas e Figuras devem 
manter a sequência com as referências citadas no texto. Todos os autores 
devem ser citados se houver menos de seis; se houver mais de seis auto-
res, os primeiros três devem ser citados seguidos de “et al.” Para livros, a 
cidade de publicação e o nome da editora são indispensáveis. Para textos 
publicados na internet, a fonte localizadora completa (URL) ou endereço 
completo é necessário (não apenas a página principal ou link), de maneira 
que, copiando o endereço completo em seus programas para navegação na 
internet, os leitores possam ser levados diretamente ao documento citado, 
e não a um site geral. A seguir estão dispostos alguns exemplos dos tipos 

mais comuns de referências:
Artigo em periódico

•	 Lahita	R,	Kluger	J,	Drayer	DE,	Koffler	D,	Reidenberg	MM.	Antibodies	
to nuclear antigens in patients treated with procainamide or 
acetylprocainamide. N Engl J Med. 1979;301(25):1382-5.
Livro

•	 Styne	DM,	Brook	CGD.	Current	concepts	in	pediatric	endocrinology.	
New York: Elsevier; 1987.
Capítulo de livro

•	 Reppert	SM.	Circadian	rhythms:	basic	aspects	and	pediatric	implications.	
In: Styne DM, Brook CGD, editors. Current concepts in pediatric 
endocrinology. New York: Elsevier; 1987. p. 91-125.
Texto na internet

•	 World	Health	Organization.	WHO	calls	for	protection	of	women	and	
girls from tobacco. Disponível em: http://www.who.int/mediacentre/
news/releases/2010/women_tobacco_20100528/en/index.html. 
Acessado em 2010 (8 jun). 
Dissertações e teses

•	 Neves	SRB.	Distribuição	da	proteína	 IMPACT	em	encéfalos	de	
camundongos, ratos e saguis. [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de São Paulo; 2009.
Última página

A última página deve conter: 
1) a data e o local do evento no qual o artigo foi apresentado, se aplicável, 

como congressos ou defesas de dissertações ou teses; 
2) fontes de apoio na forma de suporte financeiro, equipamentos ou drogas 

e número do protocolo; 
3) descrição de qualquer conflito de interesse por parte dos autores; 
4) endereço completo, e-mail e telefone do autor a ser contatado quanto 

à publicação na revista. 
Figuras e tabelas
As imagens devem ter boa resolução (mínimo de 300 DPI) e ser gra-

vadas em formato “.jpg” ou “.tif ”. Imagens não devem ser incluídas em 
documentos do Microsoft PowerPoint. Se as fotografias forem inseridas 
num documento Microsoft Word, as imagens também devem ser enviadas 
separadamente. Gráficos devem ser preparados com o Microsoft Excel 
(não devem ser enviados como imagem) e devem ser acompanhados 
das tabelas de dados a partir dos quais foram gerados. O número de 
ilustrações não deve exceder o número total de páginas menos um.

Todas as figuras e tabelas devem conter legendas ou títulos que 
descrevam precisamente seu conteúdo e o contexto ou amostra a 
partir da qual a informação foi obtida (por exemplo, quais foram os 
resultados apresentados e qual foi o tipo de amostra e local). A legenda 
ou título devem ser curtos, mas compreensíveis independentemente 
da leitura do artigo.

o ManUscRito

# Relatos de caso devem conter Introdução, Descrição do Caso, 
Discussão (contendo a busca sistematizada sobre o tema) e Conclusão. 

# Artigos originais e revisões narrativas devem ser estruturados de ma-
neira que contenham as seguintes partes: Introdução, Objetivo, Método, 
Resultados, Discussão e Conclusão. A Revista publica revisões narrativas 
desde que contenham busca sistematizada da literatura. O texto não 
deve exceder 2.200 palavras (excluindo tabelas, figuras e referências), 
da introdução até o final da conclusão. A estrutura do documento deve 
seguir o formato abaixo:

1. Introdução: as razões para que o estudo fosse realizado devem ser 
explicitadas, descrevendo-se o atual estado da arte do assunto. Deve ser 
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descrito o contexto, o que se sabe a respeito. Aqui não devem ser 
inseridos resultados ou conclusões do estudo. No último parágrafo, 
deve ser especificada a principal questão do estudo e a principal 
hipótese, se houver. Não se deve fazer discussões sobre a literatura 
na introdução; a seção de introdução deve ser curta.  

2. Objetivo: deve ser descrito o principal objetivo do estudo, 
brevemente. Hipóteses pré-estabelecidas devem ser descritas 
claramente. De preferência deve-se estruturar a pergunta do 
estudo no formato “PICO”, onde P é a população ou problema, I 
é intervenção ou fator de risco, C é o grupo controle e O vem de 
“outcome”, ou desfecho.

3. Métodos
3.1. Tipo de estudo: deve-se descrever o desenho do estudo, ade-

quado para responder a pergunta, e especificando, se apropriado, 
o tipo de randomização, cegamento, padrões de testes diagnós-
ticos e a direção temporal (se retrospectivo ou prospectivo). Por 
exemplo: “estudo clínico randomizado”, “estudo clínico duplo-cego 
controlado por placebo”, “estudo de acurácia”, “relato de caso”

3.2. Local: deve ser indicado o local onde o estudo foi desen-
volvido, o tipo de instituição: se primária ou terciária, se hospital 
público ou privado. Deve-se evitar o nome da instituição onde o 
estudo foi desenvolvido (para cegamento do texto para revisão): 
apenas o tipo de instituição deve ficar claro. Por exemplo: hospital 
universitário público.

3.3. Amostra, participantes ou pacientes: devem ser descritos 
os critérios de elegibilidade para os participantes (de inclusão e 
exclusão), as fontes e os procedimentos de seleção ou recruta-
mento. Em estudos de caso-controle, a lógica de distribuição de 
casos como casos e controles como controles deve ser descrita, 
assim como a forma de pareamento. O número de participantes 
no início e no final do estudo (após exclusões) deve ficar claro.

3.4. Tamanho de amostra e análise estatística: descrever o 
cálculo do tamanho da amostra, a análise estatística planejada, 
os testes utilizados e o nível de significância, e também qualquer 
análise post hoc. Descrever os métodos usados para o controle de 
variáveis e fatores de confusão, como se lidou com dados faltantes 
(“missing data”) e como se lidou com casos cujo acompanhamento 
foi perdido (“loss from follow-up”).

3.5. Randomização: descrever qual foi o método usado para 
implementação da alocação de sequência aleatória (por exemplo, 
“envelopes selados contendo sequências aleatórias de números 
gerados por computador”). Adicionalmente, descrever quem gerou 
a sequência aleatória, quem alocou participantes nos grupos (no 
caso de estudos controlados) e quem os recrutou.

3.6. Procedimentos de intervenção, teste diagnóstico ou exposi-
ção: descrever quais as principais características da intervenção, 
incluindo o método, o período e a duração de sua administração 
ou de coleta de dados. Descrever as diferenças nas intervenções 
administradas a cada grupo (se a pesquisa é controlada).

3.7. Principais medidas, variáveis e desfecho: descrever o 
método de medida do principal resultado, da maneira pela qual 
foi planejado antes da coleta de dados. Afirmar quais são os 
desfechos primário e secundário esperados. Para cada variável 
de interesse, detalhar os métodos de avaliação. Se a hipótese 
do estudo foi formulada durante ou após a coleta de dados (não 
antes), isso deve ser declarado. Descrever os métodos utilizados 
para melhorar a qualidade das medidas (por exemplo, múltiplos 
observadores, treinamento etc.). Explicar como se lidou com as 
variáveis quantitativas na análise.

4. Resultados: descrever os principais achados. Se possível, 
estes devem conter os intervalos de confiança de 95% e o exato 
nível de significância estatística. Para estudos comparativos, o 
intervalo de confiança para as diferenças deve ser afirmado.  

4.1. Fluxo de participantes: descreva o fluxo dos participantes em 
cada fase do estudo (inclusões e exclusões), o período de acompa-
nhamento e o número de participantes que concluiu o estudo (ou 
com acompanhamento perdido). Considerar usar um fluxograma. 
Se houver análise do tipo “intenção de tratar”, esta deve ser descrita.

4.2. Desvios: se houve qualquer desvio do protocolo, fora do que 
foi inicialmente planejado, ele deve ser descrito, assim como as 
razões para o acontecimento.

4.3. Efeitos adversos: devem ser descritos quaisquer efeitos ou 
eventos adversos ou complicações.

5. Discussão: deve seguir a sequência: começar com um resumo 
dos objetivos e das conclusões mais relevantes; comparar métodos e 
resultados com a literatura; enfatizar os pontos fortes da metodologia 
aplicada; explicar possíveis pontos fracos e vieses; incluir implicações 
para a prática clínica e implicações para pesquisas futuras. 

6. Conclusões: especificar apenas as conclusões que podem 
ser sustentadas, junto com a significância clínica (evitando ex-
cessiva generalização). Tirar conclusões baseadas nos objetivos 
e hipóteses do estudo. A mesma ênfase deve ser dada a estudos 
com resultados negativos ou positivos. 

caRtas ao EditoR

É uma parte da revista destinada à recepção de comentários e 
críticas e/ou sugestões sobre assuntos abordados na revista ou 
outros que mereçam destaque. Tem formato livre e não segue as 
recomendações anteriores destinadas aos artigos originais, relatos 
de casos e revisão da literatura.
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