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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: Papel e definições  

EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE: Role and definitions 

 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: Rol y definiciones 

 

João Paulo Figueiredo 

 

FIGUEIREDO, João Paulo. Vigilância epidemiológica: papel e definições. Revista International 

Integralize Scientific, Ed.11, n.1, p. 08 – 14, abril/2022. ISSN/2675 – 5203.  

 
RESUMO 

A sociedade como conhecemos é decorrente do conjunto de tomadas de decisões ocorridas anteriormente, por 

meio das informações e ferramentas disponíveis em cada época. Em relação a vertente da saúde e da atenção à 

saúde, tem-se uma série de ações e descobertas que levaram ao conhecimento disponíveis até o momento deste 

trabalho, neste caso, destaca-se a vigilância epidemiológica, que age como ferramenta de controle e prevenção do 

aparecimento de doenças, não apenas em pessoas de forma isolada, mas, considera a população, isto é, a 

preservação e manutenção da vida das pessoas. Foi o segmento responsável pela erradicação de doenças como a 

poliomielite, em território brasileiro inicialmente e posteriormente, em todo o continente americano, por meio do 

engajamento dos envolvidos, que realizaram a imunização e o controle desta e de outras doenças, motivo que leva 

a cada vez mais desenvolvimento multidisciplinar voltado a prevenção e controle das doenças. Dessa forma, este 

trabalho objetiva discutir o papel e conceitos deste segmento, para tal, foi feito um levantamento bibliográfico de 

natureza qualitativa, sobre a literatura que aborda o tema. Concluindo-se que, a vigilância epidemiológica, é uma 

área multidisciplinar e multisetorial, assim como, é uma ferramenta indispensável para se garantir o estado de 

saúde populacional, contudo, ainda se faz necessários estudos sobre a relação entre a vigilância epidemiológica e 

as ferramentas que associadas podem levantar maiores resultados em relação a prevenção das doenças de natureza 

crônica e congênita. 

Palavras-Chave: Vigilância. Epidemiologia. Sanitaristas. Prevenção. 

 

ABSTRACT 

Society as we know it is a result of the set of decision-making that took place previously, through the information 

and tools available at each time. Regarding health and health care, there are a series of actions and discoveries that 

led to the knowledge available until the moment of this work, in this case, epidemiological surveillance stands out, 

which acts as a control and prevention tool. of the appearance of diseases, not only in people in isolation, but, 

considering the population, that is, the preservation and maintenance of people's lives. It was the segment 

responsible for the eradication of diseases such as poliomyelitis, in Brazilian territory initially and later, throughout 

the American continent, through the engagement of those involved, who carried out the immunization and control 

of this and other diseases, a reason that leads to each multidisciplinary development aimed at disease prevention 

and control. In this way, this work aims to discuss the role and concepts of this segment, for this, a bibliographic 

survey of a qualitative nature was carried out on the literature that addresses the topic. In conclusion, 

epidemiological surveillance is a multidisciplinary and multisectoral area, as well as an indispensable tool to 

guarantee the population's health status, however, studies are still needed on the relationship between 

epidemiological surveillance and the tools that associated can raise greater results in relation to the prevention of 

diseases of a chronic and congenital nature. 

Keywords: Surveillance. Epidemiology. Sanitary workers. Prevention. 

 

ABSTRACTO 

La sociedad tal y como la conocemos es el resultado del conjunto de decisiones que se han producido con 

anterioridad, a través de la información y las herramientas disponibles en cada momento. En cuanto a la salud y el 

cuidado de la salud, existen una serie de acciones y descubrimientos que llevaron al conocimiento disponible hasta 

el momento de este trabajo, en este caso se destaca la vigilancia epidemiológica, que actúa como herramienta de 

control y prevención de la aparición de enfermedades. , no sólo en las personas en aislamiento, sino, considerando 

la población, es decir, la preservación y mantenimiento de la vida de las personas. Era el segmento responsable 

por la erradicación de enfermedades como la poliomielitis, inicialmente en territorio brasileño y luego en todo el 

continente americano, a través del compromiso de los involucrados, que realizaban la inmunización y el control 

de esta y otras enfermedades, razón que lleva a cada desarrollo multidisciplinario dirigido a la prevención y control 

de enfermedades. De esta forma, este trabajo tiene como objetivo discutir el papel y los conceptos de este 

segmento, para ello, se realizó un levantamiento bibliográfico de carácter cualitativo sobre la literatura que aborda 

el tema. En conclusión, la vigilancia epidemiológica es un área multidisciplinaria y multisectorial, así como una 

herramienta indispensable para garantizar el estado de salud de la población, sin embargo, aún se necesitan estudios 
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sobre la relación entre la vigilancia epidemiológica y las herramientas que asociadas pueden arrojar mayores 

resultados en relación con la prevención de enfermedades de carácter crónico y congénito. 

Palabras clave: Vigilancia. Epidemiología. Trabajadores sanitarios. Prevención. 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade como a conhecemos é decorrente do conjunto de decisões tomadas 

anteriormente pela humanidade, a comunicação e integração de saberes e experiencias concede 

a possibilidade de avanço das tecnologias, processos e tarefas (DE CASTRO CAMPOS; DE 

MORAES; CABRA, 2020). 

A manutenção e sobrevivência das pessoas dependem de uma série de fatores, que em 

conjunto são conhecidos como o estado de saúde, neste sentido, tem-se que o termo saúde 

engloba todos os aspectos que envolvem a pessoa, ou seja, seu estado emocional, físico, 

psicológico, espiritual, mental, intrapessoal e interpessoal (ARANTES; SHIMIZU; 

MERCHÁN-HAMANN, 2016). 

Portanto, destaca-se que saúde não se limita a ausência de patologias instaladas e 

manifestadas no organismo, mas, todos os campos da vida humana. Motivo o qual é prioridade, 

uma vez que lida diretamente em prol da sobrevida e desenvolvimento humano. 

Dessa forma, os avanços em prol da saúde e da atenção à saúde ocorreram em função 

de tal papel, que levou pessoas como Hipócrates (460 a 370 a.C. aproximadamente), a estudar 

e formular conceitos acerca da área da saúde e da medicina, sendo categorizada por meio de 

sua abordagem. Destaca-se que o início do percurso deste segmento é marcado por uma 

deficiência em relação ao conhecimento anatômico e funcional como é identificado na 

abordagem hipocrática (BYNUM, 2011). 

Ainda conforme o autor acima citado, identifica-se a relevância defendida acerca de 

práticas voltadas a manutenção de uma vida saudável, em prol de se evitar o aparecimento e 

manifestação de patologias, como também, potencializa a probabilidade de recuperação do 

estado de saúde da pessoa, através do fortalecimento dos sistemas da pessoa (BYNUM, 2011). 

Entre tais práticas, defende-se que a alimentação deve ser adequada, isto é, livre da 

ingestão de alimentos prejudiciais à saúde, tem-se ainda, que o estado de saúde da pessoa é 

influenciado pelo meio o qual está inserido (GALLEGOS, 2012). 

O aparecimento de doenças pode ser isolado, em casos específicos e numericamente 

reduzidos, como também, pode ocorrer o aparecimento de patologias com capacidade de afetar 

pessoas em áreas amplas, de cidades a países, caso que ocorreu com o novo Corona Vírus, ou 

nCovid-19, como é conhecido, sendo uma pandemia de ação mundial, afetando uma série de 

países, mesmo que em continentes distintos (FREITAS; NAPIMOGA; DONALISIO, 2020). 

A globalização e a circulação de pessoas facilitam o aumento do alcance da pandemia, 

motivo que leva a necessidade de medidas e decisões como o uso de álcool em gel, adoção de 

máscaras em locais abertos e fechados, evitando-se aglomerações, de forma a minimizar e 

reduzir a velocidade de disseminação do vírus (FREITAS; NAPIMOGA; DONALISIO, 2020). 

O segmento que estuda e elabora diretrizes acerca das patologias é a epidemiologia, 

que objetiva a prevenção e controle das doenças. Destaca-se como um marco na história da 

saúde e da atenção à saúde, as ações sanitárias que permitiram o entendimento da perspectiva 

focada na prevenção, isto é, com os avanços no segmento sanitário, o dogma da medicina pode 

ser ramificado, reconhecendo-se a relevância das práticas de controle e monitoramento das 

patologias, além da prevenção (ALMEIDA FILHO e BARRETO, 2011). 
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Destaca-se que, o termo e a área da vigilância epidemiológica são relativamente 

recentes, uma vez que as intervenções iniciais voltadas ao controle e prevenção das doenças, é 

datado no início do século XX, momento marcado por inúmeras descobertas nos campos da 

bacteriologia, que permitiram o desenvolvimento de técnicas e incentivaram cada vez mais 

estudos voltados a influência que tais elementos externos geram na saúde (BRASIL, 2005). 

Neste senário, mediante a relevância que a vigilância epidemiológica possui sobre a 

saúde das pessoas e comunidade, este trabalho objetiva abordar seus conceitos e diretrizes, a 

fim de se compreender seu papel sobre o estado de saúde das pessoas, isto, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa na literatura. Para tal, será usado plataformas de 

busca acadêmica como o Google Acadêmico e a revista digital SciELO. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Antes da criação de espaços voltados ao atendimento e prestação de serviços médicos 

e de atenção a saúde, as pessoas necessitavam receber os médicos em suas residências, no caso, 

aguardavam as visitas médicas que os monitoravam periodicamente, como ocorreu na medicina 

hipocrática, sendo destacado a importância da avaliação crítica geral da realidade e situação a 

qual o paciente está inserido, considerando o local em que residia e sua comunidade, além da 

alimentação de demais hábitos (BYNUM, 2011). 

Dessa forma, a progressão do desenvolvimento deste segmento desde sua origem 

reconheceu a influência que o meio gera sobre o estado de saúde das pessoas. Contudo, apenas 

após uma série de estudos e debates, foi-se determinado e definido áreas especificas para atuar 

sobre o aspecto epidemiológico, para controle e prevenção das doenças, isto, mediante a 

contribuição dada pela microbiologia, que desmistificou conceitos obscuros, como a teoria dos 

miasmas (BYNUM, 2011). 

Isto, por meio da identificação dos elementos causadores das doenças que acometiam 

a população, no caso, os antígenos e seus ciclos, o que permitiu a elaboração e desenvolvimento 

de estratégias e planos para a contenção e prevenção de tais patologias, cita-se a febre amarela, 

varíola, entre outras (BRASIL, 2005). 

Após anos e décadas de esforços multidisciplinares para o controle e erradicação de 

doenças, os resultados foram notados diretamente nas taxas de manifestações clínicas reduzidas 

no Brasil e em outros países que implantaram sistemas de controle e monitoramento de tais 

patologias. Contudo, apenas a pós a década de 50, o termo vigilância epidemiológica foi 

aplicado, voltado ao controle das doenças transmissíveis, neste momento da história, o 

engajamento se dava em prol da erradicação da malária (BRASIL, 2005). 

Outro marco considerável que deve ser destacado se data na década de 60, com o 

enfrentamento e erradicação da varíola, com uma campanha internacional e nacional, de forma 

que no Brasil se destaca a Campanha de Erradicação da Varíola (CEV), compreendida entre os 

anos de 1966 e 1973 aproximadamente, com a metodologia de rastreamento dos casos de 

varíola e ação imediata, de forma a evitar a propagação da doença em maiores escalas. 

De forma que, notou-se a necessidade de se adotar um sistema informativo, para 

direcionar as ações, motivação que levou a FSESP ou Fundação Serviços de Saúde Pública, a 

ordenar e lançar tal sistema, com periodicidade quinzenal de circulação (HOCHMAN, 2011). 

Destaca-se que, o engajamento resultou em benefícios consideráveis a saúde 

populacional, entre eles, o controle das doenças imunizáveis, isto, por meio das campanhas 
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nacionais de vacinação, entre as intervenções, a Secretaria de Vigilância em Saúde (2005), 

enfatiza que um dos maiores sucessos de tal intervenção, foi o controle da poliomielite no 

Brasil, isto, na década de 80, sendo o precursor para a erradicação da doença em todo o 

continente americano, obtido em 1994. 

Anteriormente ao Sistema Único de Saúde (SUS), ser definido e implantado por meio 

da Lei nº 8.080/90, havia a legislação Lei n.º 6.259/75 que juntamente com o decreto n.º 

78.231/76 foi instituído o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica ou SNVE, pelo 

Ministério da Saúde, isto, em decorrência de indicações e recomendações apresentadas na 5ª 

Conferência Nacional de Saúde, ocorrida no ano de 1975 (DE FREITAS GUIMARÃE et al, 

2010). 

Após 2 anos, em 1977, foi apresentado o primeiro Manual de Vigilância 

Epidemiológica, contendo uma série de normas voltadas a área, isto, elaborado pelo Ministério 

da Saúde. Sabe-se que, frente as necessidades de otimização do sistema, foi elaborado 

posteriormente o Sistema Único de Saúde, com medidas e definições próprias, mas, mediante 

a relevância do SNVE, este foi agregado ao SUS, sendo definido e amparado pela legislação 

vigente (DE FREITAS GUIMARÃE et al, 2010). 

Mediante uma série de discussões e debates sobre o assunto, em fóruns, encontros e 

eventos, os países gradativamente compreenderam e reconheceram os benefícios envolvidos no 

reconhecimento da vigilância epidemiológica como uma área de ação multidisciplinar integrada 

as demais vigilâncias. Motivo que levou a ser ponto de discussão na 21.ª Assembleia Mundial 

de Saúde que ocorreu no ano de 1968 (FRANCO et al, 2017). 

Tal evento, foi fundamental para o desenvolvimento da vigilância epidemiológica 

como conhecemos contemporaneamente, uma vez que na 21.ª Assembleia Mundial de Saúde 

de 1968, que se foi definido os campos de ação e as responsabilidades da vigilância 

epidemiológica (FRANCO et al., 2017). 

Não se limitando a apenas as doenças transmissíveis, como também doenças e 

acometimentos considerados preocupações de saúde pública, em que as intervenções 

preventivas e rastreamento são aplicáveis, como sendo determinada e definida na legislação 

vigente, por meio da LEI n.º 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (SUS), que define: 

 
[...] Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que 

proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos (BRASIL, 2021). 

 

Logo, a vigilância epidemiológica dispõe de uma série de ações, no caso, um conjunto 

de ações voltadas prioritariamente a prevenção e controle, além do monitoramento e demais 

medidas. Entre elas, ressaltai-se os programas de vigilância, ordenados pelos órgãos e entidades 

responsáveis por tais medidas de intervenção, isto, em diversos níveis da esfera nacional 

(TEIXEIRA et al., 2018). 

Entre tais organizações, cita-se os Centros de Vigilância Epidemiológica estaduais, 

como o do Estado de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Bahia, entre outros. Define-se que, se 

destina ao Centro de Vigilância Epidemiológica funções como manter atualizado, os 

conhecimentos e realidade epidemiológica de doenças e seus fatores envolvidos, como também 
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coordenar as atividades, medidas e intervenções voltadas a vigilância epidemiológica de seu 

estado, entre outros, como lista o Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre 

Vranjac”, da Secretaria do Estado de Saúde do Governo do Estado de São Paulo (2021) sobre 

as competências dadas ao Centro: 

 
● Coordenar as ações de Vigilância Epidemiológica no estado de São Paulo; 

● Manter conhecimento atualizado da situação Epidemiológica das doenças e dos 

fatores que as condicionam; 

● Conhecer e prever a evolução do comportamento epidemiológico mediante a 

análise contínua dos dados de morbidade; 

● Divulgar, periodicamente, informes epidemiológicos; 

● Propor e reformular normas relativas às doenças submetidas à Vigilância 

Epidemiológica; 

● Supervisionar continuamente o Sistema de Vigilância Epidemiológica; 

● Recomendar a inclusão de doenças no Sistema de Vigilância Epidemiológica; 

● Assumir, quando necessário, controle operativo de situações epidêmicas, quer de 

doenças de notificação compulsória, quer agravos inusitados à saúde; 

● Coordenar, em integração com o Departamento de Recursos Humanos, os 

programas de capacitação de pessoal para o funcionamento do Sistema; 

● Assessorar o Secretário da Saúde em assuntos de Vigilância Epidemiológica; 

● Promover a realização de pesquisas Epidemiológicas; 

● Desenvolver trabalhos de Vigilância Epidemiológica junto às coordenadorias e 

assessorar os coordenadores. 

 

Dessa forma, identifica-se a natureza multidisciplinar e integrada com as demais 

vigilâncias, uma vez que, entre suas responsabilidades são encontradas ações referentes a 

atualização de informações, ou seja, de forma contínua, deve-se coletar dados e os divulgar, 

para que tais dados sejam analisados como elemento norteador para a tomada de decisão e 

identificação de necessidades pontuais, para a elaboração de ferramentas e intervenções 

eficazes (TEIXEIRA et al, 2018). 

Além da coleta e divulgação dos dados, há a responsabilidade direta sobre as ações de 

intervenção, uma vez que deve coordenar, assessorar, desenvolver, incentivar e promover tais 

intervenções, destaca-se que, é uma de suas responsabilidades manter atividades de vigilância 

epidemiológica juntamente com as demais assessorias (CERRONI e CARMO, 2015).  

Destaca-se o papel de monitoramento das doenças e suas incidências, uma vez que, ao 

se identificar o surgimento e manifestação clínica de doenças na população, leva a sua outra 

responsabilidade, no caso, indicar e sugerir o monitoramento e inserção da patologia juntamente 

com as demais que já se encontram no Sistema de Vigilância Epidemiológica, tendo em vista 

que, as doenças monitoradas se estendem para além das doenças transmissíveis, como ocorre 

em uma série de doenças crônicas e congênitas (TURCI; HOLLIDAY; DE OLIVEIRA, 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se com a realização deste trabalho que, desde a primeira vez que foi adotado 

o termo Vigilância Epidemiológica, se caracteriza como uma forma de aumentar a qualidade 

de vida das pessoas, por meio da promoção da saúde da comunidade, age como ferramenta de 

controle e prevenção do aparecimento de doenças nos indivíduos e na população, isto é, a 

preservação e manutenção da vida das pessoas e sua comunidade. 

O termo apareceu primeiramente na década de 50, com o desenvolvimento e 

reconhecimento que com medidas sanitárias e imunização para a população, de forma que, a 
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manifestação das doenças pode ser controlada e erradicada, como ocorreu com a malária e a 

poliomielite, em território brasileiro e americano. 

Dessa forma, tais medidas e ações voltadas ao monitoramento e combate as doenças 

que afetam a população, levam a cada vez mais qualidade de vida, como também, nota-se que 

os esforços em prol do segmento apontam para o foco na prevenção, considerando-se os dados 

coletados e monitorados acerca do aparecimento de doenças na população, de forma a se 

elaborar estratégias e medidas associadamente a assessorias distintas, com o proposito de 

contenção e prevenção. 

Logo, a vigilância epidemiológica, como área multidisciplinar e multisetorial, é uma 

ferramenta indispensável para se garantir o estado de saúde populacional, contudo, ainda se faz 

necessários estudos sobre a relação entre a vigilância epidemiológica e as ferramentas que 

associadas podem levantar maiores resultados em relação à prevenção das doenças de natureza 

crônica e congênita. 
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RESUMO 

A deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, causam deficiência na síntese do DNA, consequentemente a 

eritropoese é ineficaz. A anemia megaloblástica é caracterizada por uma anemia macrocítica. As dosagens de 

vitaminas e hemograma, são exames requisitados para o diagnóstico. As consequências da deficiência de vitamina 

B12 e ácido fólico progridem rapidamente, sendo os sintomas de ardência na língua, dormências nas extremidades, 

alterações psíquicas, perda de peso e apetite, enjoo e diarreias mais presentes. Nas mulheres grávidas, o risco é 

ainda maior, podendo causar sérias complicações na gestação como aborto, parto prematuro, retardo no 

desenvolvimento e baixo peso ao nascer. Algumas doenças interferem na absorção de vitamina B12, como 

gastrites, enterites, doenças auto-imunes e pacientes bariátricos. O estudo tem caráter de revisão narrativa, 

permitindo ao leitor conhecimento no assunto, tratando a importância no diagnóstico, informado a fisiopatologia 

da anemia megaloblástica, descrevendo os tratamentos mais utilizados. 

Palavras-chave: Anemia. Vitamina. Tratamento. 

 

ABSTRACT 

Vitamin B12 and folic acid deficiency causes deficiency in DNA synthesis, consequently erythropoiesis is 

ineffective. Megaloblastic anemia is characterized by macrocytic anemia. Vitamin dosages and blood count are 

tests required for diagnosis. The consequences of vitamin B12 and folic acid deficiency progress rapidly, with 

symptoms of burning tongue, numbness in the extremities, psychological changes, loss of weight and appetite, 

nausea and diarrhea being more common. In pregnant women, the risk is even greater, and can cause serious 

complications in pregnancy such as miscarriage, premature birth, developmental delay and low birth weight. Some 

diseases interfere with the absorption of vitamin B12, such as gastritis, enteritis, autoimmune diseases and bariatric 

patients. The study has a narrative review character, allowing the reader knowledge on the subject, addressing the 

importance in the diagnosis, informing the pathophysiology of megaloblastic anemia, describing the most used 

treatments. 

Keywords: Anemia. Vitamin. Treatment. 

 

ABSTRACTO 

La deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico provoca una deficiencia en la síntesis de ADN, por lo que la 

eritropoyesis es ineficaz. La anemia megaloblástica se caracteriza por anemia macrocítica. Las dosis de vitaminas 

y el hemograma son pruebas necesarias para el diagnóstico. Las consecuencias de la deficiencia de vitamina B12 

y ácido fólico progresan rápidamente, estando más presentes los síntomas de ardor en la lengua, entumecimiento 

en las extremidades, cambios psicológicos, pérdida de peso y apetito, náuseas y diarrea. En mujeres embarazadas, 

el riesgo es aún mayor y puede causar complicaciones graves en el embarazo, como aborto espontáneo, parto 

prematuro, retraso en el desarrollo y bajo peso al nacer. Algunas enfermedades interfieren en la absorción de la 

vitamina B12, como gastritis, enteritis, enfermedades autoinmunes y pacientes bariátricos. El estudio tiene carácter 

de revisión narrativa, permitiendo al lector conocimiento sobre el tema, abordando la importancia en el 

diagnóstico, informando la fisiopatología de la anemia megaloblástica, describiendo los tratamientos más 

utilizados. 

Palabras clave: Anemia. Vitamina. Tratamiento. 

 

INTRODUÇÃO 

Define-se o termo megaloblástico anormalidades morfológicas nos núcleos dos 

precursores eritróides. Anemias Megaloblásticas  são anemias causadas por uma série de 

distúrbios provocados pela síntese comprometida do DNA, ocasionando anormalidades 

hematológicas no sangue periférico e na própria medula. Para uma síntese normal do DNA e 

da hematopoese, são necessárias duas vitaminas: a Vitamina 9 (Ácido Fólico), e a Vitamina 

B12, conhecida como Cobalamina ou cianocobalamina. 
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O processo de hematopoese normal exige intensa proliferação celular, implicando na 

síntese de numerosas substâncias como DNA, RNA e proteínas; sendo necessário que a 

quantidade de DNA seja duplicada exatamente. O ácido fólico e  vitamina B12 são 

indispensáveis para a síntese da timidina, um dos nucleotídeos que compõem o DNA, e a 

carência de um deles tem como consequência menor síntese de DNA.  

A vitamina B12, faz parte de uma família de compostos denominados genericamente 

de cobalaminas (BARRIOS, M. F. et al 1999). Encontrada em todos os tecidos animais e 

armazenada no fígado sob a forma de adenosilcobalamina. 

O ácido fólico é a vitamina B9 do complexo B, abundante nas folhas verdes. O folato 

age como coenzima em várias reações celulares fundamentais e é necessário na divisão celular 

devido ao seu papel na biossíntese de purinas e pirimidinas e na transferência de carbonos no 

metabolismo de ácidos nucléicos e aminoácidos. (Krishnaswamy e Nair, 2001). A absorção do 

ácido fólico em concentrações fisiológicas no homem é feita principalmente no primeiro terço 

do intestino delgado, por processo ativo saturável dependente de pH e de sódio, apesar de 

ocorrer também em toda a extensão do mesmo.  

A Anemia megaloblástica pode se instalar de forma crônica, devido à deficiência de 

vitamina B12 e ácido fólico. Vários fatores podem contribuir para a anemia megaloblástica, 

como alcoolismo, dietas vegetarianas, má absorção intestinal, doenças hepáticas e uso de alguns 

medicamentos. Sintomas hematológicos, neurológicos e psiquiátricos estão envolvidos na 

deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. 

A anemia megaloblástica é assim caracterizada, presença de eritroblastos gigantes que 

originarão hemácias macrocíticas com aumento do VCM (maior que 98fl), aumento do HCM, 

e CHCM normal (8, 10). (Nekel, 2013). 

O presente estudo tem caráter de revisão narrativa, permitindo ao leitor conhecimento 

no assunto, tratando a importância no diagnóstico, informado a fisiopatologia da anemia 

megaloblástica, descrevendo os tratamentos mais utilizados. A  pesquisa bibliográfica foram 

buscadas em bases de dados s LILACS, SciELO e PubMed. 

 

VITAMINA B12  

A vitamina B12 (cobalamina) é uma coenzima necessária para todas as células que 

sintetizam o DNA, dentre elas podemos citar as células nervosas e hematopoiéticas (Fairbankse 

e Klee, 1998; Goularte, et al, 2013). Sendo uma coenzima não sintetizada pelo homem ela deve 

ser ingerida na alimentação diariamente (Kelly, 1997; Reginaldo e Silva, 2014). 

Bertechini (2006), informa em seu estudo que esta vitamina difere das outras no 

processo de absorção no intestino delgado, porque há necessidade da produção de um fator 

intrínseco (FI) na mucosa gástrica (região cárdica e fúndica), que se liga a vitamina B12 na 

relação 1:1 (mol) sendo absorvida na região ileal. Após absorção, a vitamina B12 é transportada 

ao fígado por uma globulina chamada transcobalamina II. Outra globulina, a transcobalamina I 

é responsável pelo transporte ao nível do plasma (BERTECHINI, 2006). 

A deficiência assintomática de vitamina B12 pode ocorrer por longos períodos antes 

do aparecimento de qualquer sinal ou sintoma clínico (CARMEL,2002), desencadeando uma 

deficiência crônica de vitamina B12 que, se mantida durante anos, pode levar a manifestações 

neuropsiquiátricas irreversíveis (ANDRES, E.et al., 2004). 
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A deficiência de vitamina B12 pode ser uma causa potencial de eventos trombóticos, 

pois esse déficit vitamínico produz elevados níveis de homocisteína, interferindo na ativação 

do fator V de coagulação o que se torna um fator de risco para desenvolver o embolismo venoso. 

Outros estudos mostram que o déficit está intimamente associado à redução da densidade 

mineral óssea (DMO), porque a hiper-homocisteinemia está associada à menor densidade 

mineral óssea. s (KRIVOSÍKOVÁ et al., 2010; HOLSTEIN, 2010). 

Tanto as necessidades diárias como as perdas de cobalamina para o organismo humano 

variam entre 1 a 3 µg, com reservas de durabilidade entre 3 a 4 anos, aproximadamente (em 

casos de total carência). A alta duração das reservas deve-se ao armazenamento da vitamina ao 

nível hepático de 2 a 3 mg e ao ciclo enterohepático, onde a cobalamina excretada pela bílis é 

reabsorvida no intestino. (Longo et al., 2013). 

 

ÁCIDO FÓLICO 

O ácido fólico (AF), também conhecido como vitamina B9 ou folato é uma vitamina 

do complexo B que está presente em vários alimentos, mas é facilmente modificada quando em 

contato prolongado com o oxigênio do ar ou temperatura elevada, prejudicando sua ação no 

organismo. Tem ampla importância para o organismo, evidenciando-se nas fases de 

crescimento e desenvolvimento do corpo humano, contribui com a manutenção da saúde e 

prevenção de doenças (ESPOLADOR et al., 2015). 

O ácido fólico é uma vitamina solúvel em água, sintetizada pelas bactérias da 

microbiota intestinal e está presente em pequena quantidade em alguns alimentos. Sendo que 

os folatos participam de algumas reações essenciais como a síntese de DNA ou RNA. 

O ácido fólico é absorvido pelo intestino mais rapidamente que o folato, considerando 

que o mesmo é estruturado como monoglutamato. Tal fato decorre por que o folato (presente 

em 90% dos alimentos) está na forma de poliglutamato (MELSE-BOONSTRA et al., 2002), 

apresentando uma “cauda” com mais três resíduos de glutamato e, portanto, ele não consegue 

atravessar a membrana celular (SHANE, 1995). 

Das formas existentes de folatos presentes no soro humano, a principal é a 5-

metiltetrahidrofolato (5-MTHF). Em doses superiores a 400 μg, o ácido pteroilglutâminico é 

praticamente absorvido na íntegra e convertidos em folatos naturais no fígado, enquanto que 

doses menores são convertidas em 5-MTHF durante a absorção intestinal (Longo et al., 2013). 

O folato é uma vitamina que possui um papel importantíssimo na formação do DNA e 

RNA, bem como na multiplicação celular, sendo assim, é indispensável para o desenvolvimento 

do feto. 

O organismo humano não apresenta grandes reservas de ácido fólico, ficando escassas 

em 60 dias após o início de dieta carente, causando doenças graves por deficiência. 

 

ANEMIA MEGALOBLÁSTICA 

A anemia megaloblástica constitui um grupo de anemias carênciais, resultante da 

deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Nos esfregaços de medula óssea observam-se 

alterações em todas as linhagens, a série eritroblástica pode ser completamente substituída por 

megaloblástica, no qual os precursores eritróides são de grande tamanho com cromatina nuclear 

frouxa e grumosa. (Lorenzi, 2006). 
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Segundo Guyton e Hall (2006, p. 449), as hemácias desempenham outras funções além 

do transporte da hemoglobina, elas contem grande quantidade de anidrase carbônica, uma 

enzima que catalisa a reação reversível, entre dióxido de carbono e água para formar ácido 

carbônico, possibilitando que a água transporte dióxido de carbono na forma de íon bicarbonato 

dos tecidos para os pulmões, onde é convertido em dióxido de carbono e é eliminado. 

A anemia macrocítica, também chamada de megaloblástica, resulta da deficiência de 

ácido fólico ou vitamina B12. (CHAMPE; HARVEY; FERRIER, 2009). 

A anemia megaloblástica apresenta os seguintes sinais e sintomas: perda de apetite e 

astenia, dores abdominais, enjôos e diarréia, desenvolvimento de úlceras dolorosas na boca e 

na faringe, alterações da pele, perda de cabelo, cansaço, perda de energia e de vontade, sensação 

de boca e língua doloridas, durante a gravidez, parto prematuro e/ou a malformação do feto, 

nas crianças, o crescimento pode ser retardado e a puberdade atrasada (ZAGO, FALCÃO, 

PASQUINI, 2001). 

O deficit de cobalamina também se reflete a nível neurológico, podendo causar 

neuropatia periférica bilateral ou degeneração dos tratos piramidal e posterior da medula 

espinal, assim como, atrofia ótica, hipoestesia ou disestesia, ataxia, sintomas cerebrais ou 

incontinência urinária/fecal. Pode afetar a memória, a capacidade cognitiva do indivíduo e a 

função motora, com presença de fraqueza muscular (Longo et al., 2013). 

A deficiência de cobalamina pode trazer consequências além da anemia 

megaloblástica, onde estudos em andamento sugerem relação com diversas doenças 

neurológicas, tais como alterações de humor, comprometimento cognitivo, depressão, 

Alzheimer e hipotonia (Madureira et al., 2018). 

A deficiência de vitamina B12 deve ser suspeitada em todos os pacientes com anemia 

inexplicada e/ou sintomas neurológicos, assim como nos indivíduos com risco de 

desenvolvimento de deficiência de vitamina B12, como os idosos, os pacientes com doenças 

intestinais e os vegetarianos estritos (Nexo, 1994). 

A carência em folatos deriva, maioritariamente, de uma dieta inadequada, aumento das 

necessidades diárias de folato (p. ex., na gravidez), da ingestão de fármacos (p.ex., metotrexato, 

trimetoprim) ou distúrbios na absorção (Green & Mitra, 2016). 

Conforme Racioppi, 2017 as funções biológicas da vitamina B12 estão relacionadas à 

saúde do sistema nervoso. Este micronutriente está envolvido na produção da bainha de mielina 

em torno dos nervos e na condução de impulsos nervosos. A vitamina B12 também atua em 

conjunto com o folato no processo da síntese de DNA e de células vermelhas do sangue. 

Os pacientes com problemas gastrointestinais, como enterite, pós bariátricos, ou com 

CG, entram no mesmo rol de sujeitos a má absorção. A deficiência de vitamina B12 leva a 

transtornos hematológicos, neurológicos e cardiovasculares, principalmente por interferir no 

metabolismo da He (hiperhomocisteínemia) e nas reações de metilação do organismo (PANIZ, 

C. et al. 2005). 

A deficiência de ácido fólico diminui a síntese dos ácidos tetraidrofólicos, acarretando 

danos e diminuição da síntese de proteínas, afetando diretamente a maturação e divisão celular, 

levando ao quadro de anemia megaloblástica (VERRASTRO et al., 2005). 

O ácido fólico está presente em maiores quantidades no feijão, em diversas frutas e em 

vegetais e sua deficiência sistêmica ocorre pela ingestão inadequada ou pela má absorção dos 

folatos presentes nos alimentos citados. A diminuição da síntese protéica devido ao déficit de 
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folatos, pode ocorrer por diversos fatores, como: i) o aumento do consumo (durante a 

amamentação ou gestação), ii) o aumento da perda durante o uso de drogas antifólicas, iii) uso 

excessivo de álcool e, iv) na ingestão de alguns medicamentos que impedem a sua absorção 

(OLIVEIRA, 2015). 

O álcool pode desenvolver alterações em diversos tecidos, sobretudo no tecido 

hematopoiético e hepático. Além destes, reduz a biodisponibilidade de ácido fólico, vitamina 

B12 e fósforo, este último devido à desnutrição proteico-calórica sendo identificados nos casos 

graves que necessitam de internação hospitalar (LAUAR et al., 2010). 

Quando as anemias megaloblásticas ocorrem gravidez, é importante que o diagnóstico 

precoce seja feito com eficiência e o início do tratamento seja imediato, evitando prejuízos 

maternos e fetais graves. Quando se fala de tratamento, vale ressaltar que além dos 

medicamentos, é imprescindível a recomendação de alimentos que contêm as vitaminas que 

estão em falta, que no caso da anemia megaloblástica é a vitamina B9, conhecida como ácido 

fólico e a B12, que é a cobalamina. (MONTEIRO et al., 2019). 

O diagnóstico da anemia megaloblástica se dá através do hemograma que pode mostrar 

diminuição do número de hemácias e de hemoglobina, aumento do volume corpuscular médio 

(VCM > 95 fl ou 95 fentolitros), alterações da hemoglobina corpuscular média (HCM), 

contagem diminuída de reticulócitos, contagem diminuída de plaquetas, presença de 

"neutrófilos senis", hemácias de tamanhos e formas anormais. A medula óssea mostrará 

importante hiperplasia dos precursores das hemácias e assincronia núcleo-citoplasmática, 

metamielócitos gigantes e estoque de ferro aumentado. As dosagens bioquímicas de ferro 

estarão elevadas (HENRY, 2008). 

Na microscopia dos esfregaços de sangue periférico, é comum a existência de 

macrocitose, caraterizada pela presença de macrócitos, geralmente, de contorno oval e 

neutrófilos com hipersegmentação, anisocitose (responsável pelo aumento do RDW) e 

poiquilocitose. Mais raramente, em casos severos podem ser observados corpos HowellJolly, 

megaloblastos ou percursores granulocíticos. (Bain, 2016; Green & Mitra, 2016). 

A dosagem de vitamina B12 sérica é o teste mais comumente utilizado para o 

diagnóstico da deficiência, os níveis são considerados baixos quando a concentração de 

Vitamina B12 é menor que 200pg/mL. Outra opção é a dosagem de metabolitos da Vitamina 

como o ácido metilmalônico e de homocisteína, ambos se apresentam elevados com a 

diminuição da disponibilidade de vitamina B12. 

Segundo Carmel, 2011, a determinação do ácido metilmalônico plasmático e urinário 

e da homocisteína total plasmática tem se mostrado mais sensível para o diagnóstico da doença 

subclínica, já que estes metabólitos se encontram precocemente elevados na deficiência de 

vitamina B12. 

Os níveis de vitamina B12 séricos são considerados baixos quando sua concentração 

é inferior a 200pg/ml (148pmol/l)(CARMEL, 2003). 

A homocisteína (He) é um pequeno aminoácido sulfídrico, não-essencial, que possui 

uma função regulatória substacial no metabolismo da metionina. Pode ser alterada pelos défices 

de nutrientes/cofatores essenciais para o metabolismo tais como as vitaminas B2, B6, B12 e 

ácido fólico, de modo que basicamente, a concentração plasmática de He é inversamente 

associada às concentrações plasmáticas de folato e vitaminas B12 e B6 (PETROS Z, et al. 

2005). 



 
Florianópolis, Ed.11, n.01, Maio/2022 - ISSN/2675-5203 

19 

Conforme o estudo de Cliquet, 2010 para o diagnóstico da Anemia megaloblástica a 

dosagem de vitamina B12 e de ácido fólico, a observação ao hemograma de hipersegmentação 

dos neutrófilos e VCM muito elevado sugerem anemia megaloblástica e o aspirado de medula 

confirmará o diagnóstico. 

 

TRATAMENTO 

Definir qual a deficiência vitamínica que causa a anemia megaloblástica é fundamental 

para um correto tratamento, pois o uso de vitamina B12 corrige os sintomas neurológicos e 

hematológicos, o uso de folato melhora o quadro hematológico, porém não o neurológico 

(PERUCHA, 2013). 

O déficit de folato é tratado com ácido fólico via oral na dose de 1 a 5 mg por dia até 

a correção da anemia, sempre procurando resolver a causa básica (GARAY, 2006). Além da 

suplementação farmacológica, a correção da dieta também é muito importante, aumentando a 

ingestão de verduras e enfatizando a cocção não exagerada dos alimentos (NAVARRO e PAZ, 

2006; ZAGO, FALCÃO e PASQUINI, 2001; ZÚÑIGA et. al., 2008). 

A orientação dietética com informações essenciais a respeito de como se alimentar 

corretamente através de alimentos que sejam ricos em nutrientes como a vitamina B12 e o ácido 

fólico (vitamina B9) e o tratamento medicamentoso são as melhores escolhas para um 

tratamento eficaz, considerando o uso de suplemento vitamínico obrigatório e de grande 

necessidade (SÁ, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A anemia é o distúrbio hematológico mais frequente na população. Associados a várias 

causas, como parasitoses, deficiências nutricionais que podem interferir na produção de 

eritrócitos, como acontece na anemia por deficiência de ácido fólico e vitamina B12. É causada 

por ausência de cofatores importantes para a síntese de DNA. 

A anemia megaloblástica é caracterizada por presença de macrocitose, aumento do 

volume corpuscular médio (VCM > 95 fl ou 95 fentolitros), alterações da hemoglobina 

corpuscular média (HCM), contagem diminuída de reticulócitos, contagem diminuída de 

plaquetas, presença de "neutrófilos senis", hemácias de tamanhos e formas anormais. 

Na microscopia dos esfregaços de sangue periférico, é comum a existência de 

macrocitose, caraterizada pela presença de macrócitos, geralmente, de contorno oval e 

neutrófilos com hipersegmentação, anisocitose. 

Os sinais e sintomas são bem característicos, astenia, perda de vontade, taquicardia, 

alterações na pele e cabelo, dor e língua sensível, diarreia, enjoo, perda de apetite e peso. O 

distúrbio provoca ainda anormalidades neurológicas e psiquiátricas que podem ser revertidas 

se tratadas no início do processo. 

A anemia continua tendo uma prevalência aumentada, caracterizando um problema de 

saúde pública. O presente trabalho tem o objetivo de relatar e caracterizar a anemia 

megaloblástica dando ênfase para ações preventivas do poder público. 
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RESUMO 

Com base na teoria do apego, este artigo apresenta uma breve descrição do vínculo emocional fabricado pelo ser 

humano ao longo de sua vida, e sua influência nas configurações de personalidade. Também analisa como os 

diferentes tipos de pares funcionam com base em seus vínculos afetivos e focando em duas perspectivas, confiança 

e intimidade do mesmo, e a experiência da sexualidade. Finalmente, discorre acerca da importância da educação 

adequada e desempenho de profissionais de saúde, para promover vínculo estável figuras que permitem assegurar 

a confiança da própria pessoa e geralmente melhorar a saúde mental. 

Palavras-Chave: Apego;Emocional; Saúde Mental. 

 

ABSTRACT 

Based on attachment theory, this article presents a brief description of the emotional bond made by human beings 

throughout their lives, and their influence on personality configurations. It also analyzes how different types of 

peers work based on their affective bond and focusing on two perspectives, trust and intimacy, and the experience 

of sexuality. Finally, it discusses the importance of adequate education and the performance of health 

professionals, to promote a stable relationship with figures that ensure the person's own confidence and generally 

improve mental health. 

Key words: Attachment;Emotional; Mental health. 

 

ABSTRACTO 

Basado en la teoría del apego, este artículo presenta una breve descripción del vínculo afectivo que realizan los 

seres humanos a lo largo de su vida, y su influencia en las configuraciones de personalidad. También analiza cómo 

funcionan diferentes tipos de pares a partir de su vínculo afectivo y centrándose en dos perspectivas, la confianza 

y la intimidad, y la experiencia de la sexualidad. Finalmente, se discute la importancia de la adecuada educación 

y actuación de los profesionales de la salud, para promover una relación estable con figuras que aseguren la propia 

confianza de la persona y en general mejoren la salud mental. 

Palabras clave: Apego; Emocional; Salud mental. 

 

INTRODUÇÃO 

À medida que crescemos, estabelecemos padrões de comportamento em relação às 

experiências que tivemos e ao que aprendemos em cada fase da vida que nos torna quem somos. 

Esses padrões são polidos e aperfeiçoados com o passar do tempo e estão intimamente 

relacionados com a Teoria do Apego. Sendo o apego a forma que uma pessoa tem de se 

relacionar com outra, o primeiro vínculo que se forma durante a vida de um ser humano é o do 

bebê com a pessoa que o cuida e o alimenta (geralmente a mãe). Esta figura de Apego estabelece 

uma relação única com o bebê que lhe dá segurança e confiança.  

A forma como a mãe forma o vínculo com o filho repercute ao longo da vida da 

criança, que adotará determinadas imagens mentais dependendo de sua figura de referência, 

para depois agir de acordo com o que foi assimilado. Mas esse vínculo não existe apenas entre 

o recém-nascido e sua mãe, mas à medida que crescemos formamos novos vínculos, 

consolidando muitos outros e perdendo alguma relação afetiva. Dependendo do estágio de 

desenvolvimento em que a pessoa se encontra, essas figuras de Apego têm características 
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próprias; os vínculos entre mãe e filho estão longe da relação entre dois amigos adolescentes 

ou da união sentimental de um casal; mas todos eles compartilham o elo de ligação. Durante a 

infância, esse vínculo favorece o desenvolvimento psicomotor e a aprendizagem da criança. 

Na adolescência, o amadurecimento da autoestima e autoconsciência, juntamente com 

o crescimento exponencial da personalidade. A fase adulta também está relacionada aos 

vínculos afetivos, pois aqui se formam os próprios casais e a chegada ao mundo de seus 

respectivos filhos, que recomeçam o círculo do vínculo afetivo a partir do momento da 

fecundação do novo ser. Também vale ressaltar a fragmentação desses links. A perda de contato 

e proximidade após o estabelecimento desses vínculos gera um período de mal-estar antes de 

se recuperar dessa perda, o que é conhecido como luto. Todas estas relações são de vital 

importância humana, não só para o potencial desenvolvimento pessoal, mas também porque a 

sua alteração tem um impacto global no comportamento subsequente da pessoa. Em sua 

memória fica uma cicatriz que dificilmente pode ser ignorada ou apagada. Insegurança, falta de 

autoestima e autoconfiança são exemplos de possíveis alterações no vínculo que implicam em 

uma visão muito mais profunda da pessoa para entender a razão desses sentimentos e conseguir 

enfrentá-los. 

Como profissionais das ciências da saúde, temos uma grande responsabilidade nesta 

matéria. Uma boa educação poderia promover vínculos estáveis e seguro, e com eles, a longo 

prazo, a saúde mental da população. 

 

A TEORIA DO APEGO 

O trabalho realizado por Bowlby acerca de vínculos afetivos é fundamental no campo 

da Psicologia, pois é o primeiro autor a denominar esses vínculos de "apego" e explicar sua 

importância.  

O autor faz uma diferenciação acerca dos conceitos de apego e dependência. De modo 

que assinala que dependência remete a uma situação que a relação com o outro é vital, como o 

recém-nascido e sua mãe. Já o apego é a criação de um vínculo afetivo, e o mesmo só se 

estabelece após os 6 meses de idade. 

De sua obra são extraídas certas características que definem a forma de elaboração de 

sua teoria e que é importante saber para compreendê-la em sua totalidade. Essas propriedades 

são as seguintes: 

a. sua teoria é feita a partir da observação direta do comportamento da criança, e a 

partir dela ela tenta fazer inferências sobre seu possível comportamento futuro, em uma 

abordagem prospectiva.  

b. para formular sua teoria, ele selecionou os chamados fatores etiológicos com o 

objetivo de determinar se eles exercem ou não o efeito que   de criar fortes laços emocionais 

com certas pessoas em particular. Isso pode nos ajudar a entender as reações que surgem após 

uma separação indesejada e perda emocional, como: dor emocional, distúrbios de 

personalidade, emoções como ansiedade, raiva, depressão ou retraimento emocional.  

A qualidade da história afetiva estrutura todo o funcionamento interno da pessoa, 

gerando segurança e confiança na pessoa, auxiliando-a no seu desenvolvimento pessoal.  

A figura de apego atua como base de segurança para a criança, que a considera 

incondicional, estável, acessível e durável; enquanto permite que você explore o mundo, fuja e 

acumule experiência. Por outro lado, a figura de fixação é o lugar onde você vai para se consolar 
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e se reafirmar em situações percebidas como perigosas ou em estados de perigo, bagagem ou 

aflição. 

A intensidade do vínculo afetivo está intimamente relacionada à interação que o bebê 

mantém com a mãe e com o meio ambiente e com o tempo que leva para pegar o bebê que 

chora. Ter várias figuras de apego pode ser entendido como uma vantagem na medida em que 

a criança desfruta de uma interação diversa e variada, ao mesmo tempo que, se fosse o caso, 

poderia substituir a perda de uma das figuras sem transtorno. tão acusado. Por outro lado, as 

preferências de vínculo em relação a uma ou outra pessoa são determinados pelos tipo de 

cuidado recebido e pelo grau de interação lúdica do bebê com as diferentes figuras. 

O conceito de “interação” na Teoria do Apego também é importante, o 

desenvolvimento do bebê depende do ambiente, ou seja, da figura do apego. É uma série de 

estratégias que o ser humano realiza para alcançar um certo estado de bem-estar e harmonia.  

Essas habilidades são de dois tipos:  

- Estratégias primárias são respostas incondicionais e sensíveis que produzem uma 

sensação de tranquilidade.  

- Estratégias secundárias: ocorrem quando não há resposta da figura de apego, ou a 

resposta é negligente, insegura e insatisfatória.  

Os planos que cada ser humano coloca em prática para manter sua própria segurança 

e proteção em situações percebidas como ameaças também podem ser considerados estratégias 

secundárias.  

Bowlby nomeia a autoconfiança ou desapego compulsivo a duas estratégias 

secundárias que podem produzir uma superativação ou desativação do apego, no contexto de 

apegos inseguros.  

O objetivo desta estratégia é manter o sistema de fixação desconectado ou regulado ao 

mínimo para evitar frustração e desconforto causados pela indisponibilidade da figura de 

fixação. Essa estratégia requer a negação das necessidades de apego e inclui evitar a intimidade, 

tendendo a aumentar a distância cognitiva, emocional e física com os outros. Implica também 

na alteração da percepção quanto a indicadores relativos a possíveis ameaças para, desta forma, 

suprimir os pensamentos e emoções que poderiam causar a ativação indesejada da figura de 

apego. 

Com o subtítulo de “Apego com angústia de crianças criadas sem a presença de uma 

figura materna permanente”. A partir dos dados levantados por Tizard & Tizard (1971) os quais 

são os mais seguros acerca do comportamento de apego e do medo em crianças criadas sem a 

presença de uma figura materna permanente. 

Estes pesquisadores comparam o desenvolvimento social e cognitivo de crianças de 2 

anos, criadas em creches inglesas e criadas em famílias comuns. 

Para este estudo, Tizard & Tizard selecionaram quinze meninas (dez brancos e cinco 

negros, em cada grupo) de 2 anos de idade, nascidos a termo; que sempre tiveram boa saúde; 

que entraram na creche antes de completarem quatro meses e lá permaneceram desde então. 

Um grupo de controle, apresentando a mesma composição quanto à idade, ao sexo e a 

saúde, mas formado apenas por crianças inglesas brancas, foi selecionado a partir de crianças 

da classe operária, que viviam em suas próprias casas e em famílias intactas. 

No escopo da pesquisa não foram utilizadas para a pesquisa crianças que tinham mãe 

que trabalhavam fora ou irmão mais velho. 
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O objetivo do estudo era comparar as crianças dos dois grupos, quanto a 

desenvolvimento cognitivo e social. Vários testes cognitivos foram aplicados, de modo que se 

utilizou o tempo para observar a resposta das crianças quando um estranho chegava e quando a 

encarregada de cuidar do grupo se afastava. 

Além disso, para recolher mais informações relativas ao comportamento do apego, as 

encarregadas respondiam a uma série de minuciosas indagações em torno do assunto e em torno 

de particularidades relativas à experiência das crianças com pessoas vistas como potenciais 

figuras de apego e com outras pessoas. 

Ao relatar resultados, convém começar aludindo a aspectos particulares das 

oportunidades que tinham as crianças de cada grupo de desenvolver comportamentos de apego. 

A comparação mostra que as diferenças eram muito grandes. Em relação às trinta crianças que 

viviam em casa, a mãe era a principal figura de apego para vinte delas. 

“O apego com angústia após um período de separação ou de cuidados de terceiros”, 

com este subtítulo Bowlby descreve um estudo acerca de crianças que após um período se 

separação, demonstrem um maior grau de angústia e de agarramento do que antes.  

O estudo de Fagin (1966) sobre o comportamento de dois grupos de crianças que 

retornaram ao lar após um espaço de 7 dias em um hospital. O primeiro grupo de trinta crianças 

teve as mães que ficaram no hospital fazendo-lhes companhia, as mães das outras trinta 

crianças, apenas as visitaram, 

As entrevistas foram feitas com as mães após o período de hospitalização das crianças.  

Em relação a cada criança, comparou-se o seu comportamento (conforme o relato da 

mãe) uma semana e um mês após o retorno ao lar com o comportamento que (de acordo com a 

mãe, no momento da hospitalização) exibia antes da internação. 

O resultado foi que o comportamento das crianças que haviam ficadas 

desacompanhadas tinha apresentado uma alteração significativa no que tange ao grau de 

angústia. 

Estamos em um mundo de perdas, como a desagregação familiar, quando um dos pais 

morre ou se muda, ou não tem visitas frequentes. As mães trabalhadoras devem deixar seus 

filhos meses em outras mãos. 

As maternidades não satisfazem a todos, preferindo em alguns casos, a vida laboral à 

maternidade. Dois fatores psicossociais têm consequências importantes no vínculo primário nos 

primeiros dias, eles não estavam nisso a agenda dos empresários e a quantidade de políticos da 

sociedade atual.  

As crianças se adaptam a várias situações, mas isto não quer dizer que certas 

circunstâncias pouco favoráveis do ambiente e das relações de proximidade não deixem marcas 

profundas que podem se manifestar ao longo de sua vida na sua saúde mental e físico. 

 

SAÚDE MENTAL E TRATAMENTOS A TRANSTORNOS EMOCIONAIS 

O termo Saúde Mental tem sido imposto como alternativa ao da Psiquiatria, para 

sublinhar o aspecto da prevenção (no qual a Organização Mundial da Saúde passou a insistir e 

o fato de que a tarefa requer participação, além de psiquiatras de outros profissionais, de alguns 

setores da população envolvida, de legisladores e políticos.  
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A saúde mental faz parte da saúde integral das pessoas e está relacionada às condições 

de vida, com possibilidades de desenvolvimento afetivo, emocional, intelectual e laboral, e com 

capacidade de integração ao meio social e cultural.  

Portanto, o foco da saúde mental é muito mais amplo do que o da doença mental e seu 

tratamento clínico, e a equipe de saúde mental trabalha na reabilitação e reinserção social sem 

descuidar da promoção e prevenção da saúde. Na prática, profissional da saúde mental intervém 

em conjunto com outros profissionais (psiquiatras, psicólogos, enfermeiras, terapeutas 

ocupacionais) tentando integrar as diferentes disciplinas. (CEOLIN, 2014). 

Embora o conceito e o alcance da Saúde Mental sejam mais extensos do que os da 

psiquiatria, esta forma a base fundamental da primeira. Até o final do século passado falávamos 

em atenção psiquiátrica para nos referirmos às atividades voltadas para a prevenção e 

tratamento de doenças psiquiátricas. É assim que os Princípios das Nações Unidas para a 

Proteção de Pessoas com Doenças Mentais o definiram no início da década de 1990 (CEOLIN, 

2014): 

-  Assistência na Saúde Mental: análise e diagnóstico do estado mental de uma pessoa; 

o tratamento, cuidado e reabilitação de um transtorno mental; 

- Estabelecimento de saúde mental: oferece, como função primária, cuidados de saúde 

mental; 

- Paciente: todas as pessoas internadas em benefício de saúde mental. 

No Serviço de Saúde Mental percebem-se múltiplas concepções do processo 

terapêutico, portanto, sua metodologia combina aspectos psicoterapêuticos pessoais com a 

conexão com outras intervenções sociais, levando em consideração que é a população com a 

qual trabalha e sua psicopatologia. que define especificamente a intervenção do assistente social 

na saúde mental. (VASCONCELOS, 2010). 

Devemos também destacar como geralmente a organização e as características 

terapêuticas da equipe diferem na psiquiatria hospitalar em relação à psiquiatria comunitária:  

em centros onde predomina o modelo médico (hospital), as equipes terapêuticas têm uma 

estrutura mais verticalizada. O desejável aqui é a perfeita coordenação dos membros na 

promoção de habilidades técnicas precisas. 

 Nos centros onde predomina o modelo psicológico social (módulos psicossociais, 

comunidades terapêuticas) a equipa tem uma estrutura mais horizontal. A passagem da 

interação tradicional para a orientação comunitária da equipe exige tornar menos rígida a noção 

do papel que cada membro da equipe tem, permitindo unificar atitudes na compreensão do 

paciente e na formação de relações mais significativas no âmbito do tratamento. Isso significa 

que embora cada profissional seja responsável por sua área de intervenção, as decisões de 

tratamento são discutidas pela equipe. (CEOLIN, 2014). 

No âmbito da atividade profissional do psicólogo que atua na assistência social e o 

trabalho realizado com pessoas com transtorno mental grave merece atenção especial, o que 

requer uma especificidade que é definida pelas características psicopatológicas e sociais da 

doença.  

O conceito de transtorno mental grave engloba uma série de entidades de diferentes 

naturezas e apresentações clínicas, que têm em comum critérios de gravidade e persistência ao 

longo do tempo, com tendência à deterioração e que alteram as relações pessoais. (GOLBERG, 

2001). 
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Como psicólogos deve-se estar especialmente atentos às consequências sociais da 

doença mental, que se traduzirão em perturbação ou limitação de uma função (disfunção ou 

deficiência), na incapacidade funcional (incapacidade para desempenhar um papel social), em 

dependência (necessidade permanente de manutenção por outra pessoa ou serviço específico), 

na sobrecarga familiar manifesta ou persistente, ou ainda, ausência de família e ausência de 

rede social Pessoas com Transtorno Mental Grave necessitarão da utilização de diversos 

serviços de saúde mental, de forma prolongada ou repetida, o que requer planejamento e 

organização da atenção psiquiátrica e coordenação interdepartamental ou interinstitucional. 

(GOLDBERG, 2001). 

Diante das diversas requisições e atividades desempenhadas na prática profissional do 

assistente social no campo da atenção psicossocial, os desafios postos à profissão também são 

variados. Tais como o trabalho com as famílias e a necessidade de que se promova um 

tensionamento no cotidiano dos serviços acerca do conceito de família; a atuação no território, 

com a possibilidade de se realizar a articulação com as lideranças e equipamentos comunitários; 

a promoção da geração de renda e trabalho nos serviços, por meio de discussões sobre as 

relações de trabalho, do valor de uso e de troca do produto das oficinas; a participação como 

trabalhador social no Controle Social, nas Assembleias, Conselhos e Conferências; e a garantia 

de acesso aos direitos sociais. (MOTA, RODRIGUES, 2016, p.667). 

A cronicidade que geralmente acompanha as doenças mentais produz o aparecimento 

de consequências psicossociais que perturbam o curso da vida do paciente. Essas consequências 

definidas pela OMS como deficiências, incapacidades e deficiências dificultam o desempenho 

de papéis sociais e atividades da vida diária e, consequentemente, dificultam sua integração 

social. Para promover essa integração, é necessário um modelo de intervenção que atue não só 

sobre o sintoma, mas também sobre as consequências (reabilitação). (GOLDBERG, 2001). 

Para isso, é necessário avaliar a deficiência da pessoa e suas situações de desvantagem 

e também intervir para mudar a concepção social que a sociedade tem sobre o doente mental. 

Como já comentamos, na doença mental, e principalmente nos casos mais graves, às vezes o 

desaparecimento da deficiência não faz com que a deficiência ou deficiência desapareça, devido 

ao fato de que podem existir fatores perpetuadores no ambiente, tornando-os crônicos. 

(VASCONCELOS, 2010). 

A intervenção centra-se principalmente no indivíduo, naquilo que ele é capaz ou 

poderia fazer. Nesse sentido, assim como objetivo de restabelecer o nível ideal de 

funcionamento mental, físico e sensorial, que antecede um transtorno sofrido por uma pessoa. 

Para esta proposta, não basta o diagnóstico da doença sofrida pela pessoa através do modelo 

médico tradicional, pois o que é relevante para reabilitar é saber o que as pessoas não podem 

fazer devido a sua doença. 

 A "Carta para os anos 1980" estabelece que a Reabilitação é um processo em que o 

uso combinado e coordenado de medidas médicas, sociais, educacionais e vocacionais ajudam 

os indivíduos com deficiência a alcançar os níveis funcionais mais elevados possíveis e  

integrar-nos a sociedade. Assim, a reabilitação psicossocial tem o objetivo de ajudar as pessoas 

com deficiência psiquiátrica a se reintegrarem na comunidade e melhorar seu funcionamento 

psicossocial para poderem se manter em seu ambiente social e familiar em condições que sejam 

tão normalizadas e independentes quanto possíveis. (CEOLIN, 2014). 
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O campo da Saúde Mental é um campo de intervenção interdisciplinar, portanto é um 

lugar onde diferentes profissionais, diferentes modelos teóricos, diferentes formas de olhar a 

realidade, diferentes instituições e até mesmo diferentes ideologias políticas e sociais sobre 

como ela deveria ser. Se algo caracteriza o funcionamento da saúde mental, é a sua intervenção 

em equipe, a integração, coerência e articulação devem ser oferecidas, caso contrário, ações 

efetivas e de qualidade são impossíveis. A interdisciplinaridade refere-se ao modelo de trabalho, 

ao método com que é desenvolvido e à forma como os conhecimentos e as técnicas são 

aplicados. É um compartilhar, uma forma de conhecer, compreender e abordar um fenômeno 

ou problema específico. (CEOLIN, 2014). 

A interdisciplinaridade na perspectiva biopsicossocial pode ser definida como o 

trabalho em equipe de pessoas e papéis pertencentes a diversas profissões e formações 

acadêmicas que realizam um trabalho conjunto com os papéis e funções tradicionais de cada 

um: psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, assistente social. Mas há uma remodelação dos papéis 

profissionais deve ser definida conforme as necessidades e favorecendo a troca de ideias entre 

eles. Quando a unidade interna da equipe é efetiva, é normal que um membro assuma técnicas 

de outro, mesmo que não sejam específicas de sua profissão, sem quebrar a coesão da equipe, 

interferir no papel de seus componentes e substituir os objetivos da equipe. (HEIDRICH, 2007). 

Na equipe interdisciplinar, os profissionais socializam seus saberes e trocam parte de 

suas práticas de forma coordenada. Dessa forma, uma ação terapêutica global mais coerente 

pode ser alcançada e a proliferação de intervenções profissionais além do necessário é evitada. 

Esta abordagem interprofissional bem estruturada com um bom nível de funcionamento é a 

garantia absoluta de eficácia sendo caracterizada pela existência de espaços ou locais comuns 

para estudar as situações e estratégias específicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O apego e as formas que nós, seres humanos, temos de criar laços afetivamente com 

aqueles que nos rodeiam para nossa própria segurança e abrigo, e em um mais global, para a 

manutenção da espécie. 

As consequências que surgem do desenvolvimento desses vínculos, que podem ser 

tanto favoráveis para o indivíduo quanto nocivos e prejudiciais para o seu funcionamento 

interno e na sociedade, consoante esses vínculos sejam estáveis e construtiva, ou pelo contrário. 

A relação com o meio ambiente é inerente à nossa espécie, não somos apenas treinados 

para isso, mas faz parte do nosso próprio desenvolvimento manter a contato com o que nos 

cerca para alcançar de forma otimizada o processo de aprendizagem contínua que ocorre ao 

longo do ciclo de vida e que forma nosso desenvolvimento pessoal. 

As vivências e vivências afetivas do indivíduo com figuras consideradas relevantes 

para ele, particularmente com a primeira figura de apego em sua história afetiva geralmente a 

mãe, eles vão marcar essa pessoa para a vida em todas as parcelas de sua vida. 

Traços de personalidade, autoestima, autoconfiança, capacidade de expressar 

sentimentos e medos, tolerância à frustração e estresse, enfrentamento de problemas e 

comunicação e socialização com o ambiente são alguns exemplos de comportamentos que 

foram forjados desde os seis anos de idade meses de vida, copiando as orientações e 

comportamentos das pessoas que estamos mais intimamente ligados. 
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No entanto, para finalizar este trabalho proponho uma reflexão pessoal sobre as 

relações e vínculos relações afetivas presentes e passadas, analisando como são essas relações, 

quanta saúde há neles e quais mecanismos podem ser realizados por cada um para garantir uma 

estabilidade mental ao lidar com contratempos diários. 
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RESUMO 

Conforme conclusões clínicas de diversos estudos psicológicos, algumas psicopatologias diagnosticadas na idade 

adulta contêm raízes em traumas vividos na infância. Essas vivências traumáticas podem estar relacionadas com a 

perda de vínculos afetivos, oriundos da morte de algum parente próximo ou processo de divórcio conturbado dos 

pais, que colocam às crianças em grandes eventos traumáticos e estressantes. Esses transtornos, obviamente, não 

são detectados nem tratados durante a infância e são carregados para vida adultas, onde os indivíduos começam a 

apresentar quadros de ansiedade, disforia, transtornos de interação e diversos outros. O transtorno mais comumente 

encontrado é a depressão, que possui diversos conceitos e definições, pois essa condição pode se apresentar como 

sintoma, como síndrome ou, ainda, como apenas um sentimento passageiro. Em seu quadro clínico, pode 

apresentar perda de energia; mudanças no apetite; aumento ou redução do sono; ansiedade; perda de concentração; 

indecisão; inquietude; culpa; ou ideação suicida. Pensando sob uma ótica freudiana, a depressão seria proveniente 

de um trauma recalcado e, pelo rompimento da barreira da psique humana, viria à tona através de parapraxias. 

Além disso, o objetivo desse projeto consiste em desbravar as nuances que estão como associações entre as teorias 

do trauma e a depressão, entendendo as perspectivas que se dão em sociedade a partir de um olhar da psicologia.  

Palavras-Chave: Depressão. Trauma. Suicídio. Prevenção. 

 

ABSTRACT 

According to clinical conclusions from several psychological studies, some psychopathologies diagnosed in 

adulthood have roots in trauma experienced in childhood. These traumatic experiences may be related to the loss 

of affective bonds, resulting from the death of a close relative or the parents' troubled divorce process, which place 

children in major traumatic and stressful events. These disorders, obviously, are not detected or treated during 

childhood and are carried into adult life, where individuals begin to present anxiety, dysphoria, interaction 

disorders and several others. The most commonly found disorder is depression, which has several concepts and 

definitions, as this condition can present itself as a symptom, as a syndrome, or even as just a passing feeling. In 

its clinical picture, it may present loss of energy; changes in appetite; increased or decreased sleep; anxiety; loss 

of concentration; indecision; restlessness; fault; or suicidal ideation. Thinking from a Freudian perspective, 

depression would come from a repressed trauma and, by breaking the barrier of the human psyche, it would surface 

through parapraxes. In addition, the objective of this project is to discover the nuances that are like associations 

between theories of trauma and depression, understanding the perspectives that occur in society from a 

psychological perspective. 

Keywords: Depression. Trauma. Suicide. Prevention. 

 

ABSTRACTO 

Según las conclusiones clínicas de vários estudios psicológicos, algunas psicopatologías diagnosticadas en la edad 

adulta tienen sus raíces en traumas vividos en la infancia. Estas experiencias traumáticas pueden estar relacionadas 

con la pérdida de vínculos afectivos, producto de la muerte de un familiar cercano o del conflictivo proceso de 

divórcio de los padres, que colocan a los niños en grandes eventos traumáticos y estresantes. Estos trastornos, 

obviamente, no son detectados ni tratados durante la infancia y se trasladan a la vida adulta, donde los individuos 

comienzan a presentar ansiedad, disforia, trastornos de la interacción y varios otros. El trastorno más común es la 

depresión, que tiene varios conceptos y definiciones, ya que esta condición puede presentarse como un síntoma, 

como un síndrome o incluso como un sentimiento pasajero. En su cuadro clínico puede presentar pérdida de 

energía; cambios en el apetito; aumento o disminución del sueño; ansiedad; pérdida de concentración; indecisión; 

inquietud; culpa; o ideación suicida. Pensando desde una perspectiva freudiana, la depresión vendría de un trauma 

reprimido y, al romper la barrera de la psique humana, emergería o través de para praxes. Además, el objetivo de 

este proyecto es descubrir los matices que son como asociaciones entre las teorías del trauma y la depresión, 

entendiendo las perspectivas que se dan en la sociedad desde una perspectiva psicológica. 
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Palabras clave: Depresión. Trauma. Suicidio. Prevención. 

 

INTRODUÇÃO 

Compreender os fenômenos inerentes à nossa sociedade, em tempos de patologização 

da vida, convoca-nos à um repensar a sociedade em que vivemos para além da nosologia e dos 

diagnósticos. Contudo, é a partir da compreensão destes fenômenos que se dão no espectro dos 

diagnósticos que surgem como resultado da vida cotidiana que se torna fundamental alinhar as 

premissas para entender qual o lugar da humanidade na contemporaneidade diante da vida 

vivida. Neste sentido, a intenção aqui é compreender quais relações entre a teoria dos traumas 

e a depressão que, em muitos casos, se mostra íntimo dos traumas. Isto proporciona a 

perspectiva e hipótese de que, além de haver uma ligação entre estes dois fatores, há também 

uma análise crítica a ser feito da qual proporciona um novo olhar a partir da psicologia. 

Neste sentido, o diagnóstico da depressão tem sido cada vez mais comum, atingindo e 

influenciando negativa a qualidade de vida de um grande número de pessoas nas mais diversas 

partes do mundo, que segundo o autor. 

 

A depressão apresenta uma grande prevalência nos estudos ao longo dos anos, o que 

acaba cobrando um preço social alto para a humanidade. As taxas da doença variam 

de 4% a 10% na população em geral. Ao longo da vida, a prevalência ainda acaba 

variando de 10% a 25% para as mulheres e 5% a 12% para os homens. No Brasil, as 

seguintes taxas de prevalência foram encontradas: 2,8% (Brasília), 1,9% (São Paulo) 

e 10,2% (Porto Alegre)” (ZAVASCHI et al, 2002, p. 189–195). 

 

Este transtorno representa, também, um importante problema de saúde pública, tendo 

em vista todo o impacto e custo social, bem como o déficit na qualidade de vida, causado pelo 

sofrimento individual que proporciona. Entre os fatores que estão associados à depressão na 

vida adulta, a exposição a estressores na infância, morte dos pais ou substitutos, privações 

maternas ou paterna por abandono, separações ou divórcio, entre outros, são destacados 

(ZAVASCHI et al, 2002, p. 189-195). Ainda, muitos acometimentos psíquicos – quer ocorram 

na adolescência, na fase adulta, ou ainda na terceira idade – são, em verdade, desdobramentos 

de traumas ocorridos na infância do sujeito.  

Diversos estudos fazem uma associação entre trauma na infância, transtornos mentais 

e suicídio (DUARTE; TSCHERBAKOWSKI; CORREA, 2012). Neste contexto, a noção de 

trauma equivale, em termos gerais, a aquilo que o sujeito não foi capaz de elaborar, a uma carga 

extra que não pode ser suportada pelo seu psiquismo, e que continua vinculada ao inconsciente 

formando sintomas e configurando quadros de transtornos psíquicos. O trauma seria algo que 

excede a capacidade de elaboração do sujeito. 

Neste sentido, a proposta deste estudo é a de pensar ocorrências traumáticas situadas 

na fase da infância que repercutem de forma negativa a posteriori na vida do sujeito, formando 

sintomas e quadros psicopatológicos, à luz da Psicanálise, tendo como principais referenciais a 

teoria freudiana do trauma, e também a do psicanalista Donald Woods Winnicott, através de 

pesquisa bibliográfica envolvendo textos dos pensadores em questão e também outros cuja 

temática reflita o problema em questão. Tais referenciais servirão de balizamento a fim de 

investigar as principais questões envolvidas neste estudo - questões estas em relação às 

condições que se prestam a ocorrências traumáticas, e que ajudam a explicar como se dá o 

trauma, fornecendo subsídios para sua associação com a depressão.   
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DEPRESSÃO: conceitos preliminares 

Conceituar depressão não é algo simplista, visto que pode ser considerada apenas um 

estado emocional atípico, um sintoma ou uma síndrome (DEL PORTO, 1999, p. 06-11). Em 

2019, em sua nova atualização da Classificação Internacional de Doenças (CID), a Organização 

Mundial da Saúde classifica o transtorno depressivo levando em conta diversas manifestações 

clínicas, como presença ou não de sintomas psicóticos, e também a frequência e intensidade – 

leve, moderado e grave (OMS, 2019). O objetivo deste projeto é compreender as causas 

biopsicossociais do quadro depressivo, como o estresse pós-traumático, esquizofrenia, uso de 

entorpecentes e fatores emocionais diversos, como divórcio ou dificuldades financeiras. 

Como síndrome, a depressão representa: alterações de humor – irritabilidade, tristeza, 

apatia, incapacidade de sentir prazer – e uma série de outros aspectos, que vão desde alterações 

cognitivas, psicomotoras e vegetativas, como; nos casos de distúrbios de sono e apetite.  

 
Já como doença, a depressão pode ser classificada de várias maneiras, desde a 

dependência do período histórico de sua ocorrência, de acordo com a preferência dos 

autores ou ainda do ponto de vista adotado, como os seguintes exemplos: transtorno 

depressivo maior; melancolia, distimia, depressão como parte da ciclotimia, depressão 

integrante do transtorno bipolar tipos I ou II, entre outros (DEL PORTO, 1999, p. 06-

11). 

 

Desta maneira, a síndrome depressiva pode ser classificada em episódio depressivo 

maior, transtorno distímico, transtorno depressivo recorrente breve, transtorno depressivo 

menor, transtorno disfórico pré-menstrual e, por fim, transtorno da adaptação com humor 

depressivo. 

Neste sentido, o episódio depressivo maior, pode ser subdividido em melancólico, 

atípico e padrão sazonal. O subtipo melancólico - é caracterizado pela anedonia, perda de 

reatividade e/ou qualidade do humor, perda de peso, alterações de hábitos diurnos, déficits 

psicomotores e sentimento de culpa. Já, o subtipo atípico é expressado pela reatividade do 

humor, ganho de peso, excesso de sono, paralisia plúmbea e sensibilidade anormal à rejeição. 

O subtipo padrão sazonal é aquele em que se encontra associado a determinadas estações do 

ano ou clima, tanto em seu início, como em seu fim. Geralmente, o episódio depressivo maior 

dura cerca de duas semanas. 

No transtorno distímico, um subgênero da síndrome depressiva, há a presença de dois 

sintomas associados à uma depressão que dura, aproximadamente, dois anos, desses sintomas, 

exclui-se a ideação suicida e déficits psicomotores. 

Já o transtorno depressivo breve recorrente; é caracterizado por diversos episódios 

maiores com duração de um a sete dias cada. No entanto, no transtorno depressivo menor, é 

comum achar as seguintes condições: episódio depressivo durando duas semanas, contudo com 

menos de cinco critérios para a depressão maior. 

Assim, quando há a ocorrência de sintomas depressivos maiores durante a última 

semana da fase lútea, diminuindo sua intensidade ao longo da menstruação, tem-se o transtorno 

disfórico pré-menstrual.  

Por fim, quando há a ocorrência de sintomas depressivos ocorrendo em um período de 

três meses de um estressor, é constatado a existência de um transtorno da adaptação com humor 

depressivo. 
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PREVALÊNCIA 

Estima-se que cerca de 20% da população mundial é portadora da depressão, sendo 

que somente 5% a 10% possuem aceitação de sua condição clínica (TEODORO, 2010). 

Nesta mesma linha, Teng, Humes e Demetrio (2005), afirmam que a depressão é uma 

síndrome psiquiátrica altamente prevalente na população em geral; estima-se que acometa 3% 

a 5% desta; isto é, dentro da população brasileira, estima-se que cerca de 10.475 habitantes; 

possuam esta doença. 

OS DISTÚRBIOS EMOCIONAIS E SUA RELAÇÃO COM O DESENCADEAMENTO 

DE DOENÇAS 

As condições clínicas podem, no geral, ser categorizadas em orgânicas ou não 

orgânicas. Nessa última, não há nenhuma alteração anatômica, fisiológica ou metabólica para 

a causa. Contudo, distúrbios emocionais podem evoluir de sua forma não orgânica para sua 

forma orgânica, quebrando a homeostase, principalmente a endócrina. Quando a condição tem 

origem orgânica, ela pode se transformar em uma doença crônica. 

 

Assim, podem ser então desencadeadas as chamadas doenças psicossomáticas, 

caracterizadas como doenças que no geral apresentam um componente de ordem 

psíquica, ou seja, são a manifestação de doenças orgânicas, provocadas por problemas 

de ordem emocional, como a depressão e o estresse (MEISTER, 2004, p.5).  

 

Assim, a depressão causa um desequilíbrio químico, como: a baixa concentração de 

serotonina, um neurotransmissor responsável pela sensação de felicidade e bem-estar. Desta 

maneira, é importante frisar que um indivíduo com baixa de serotonina, pode procurar outros 

meios de tentar recuperar a mesma sensação de bem-estar, antes da deficiência desse 

neurotransmissor. Um dos meios mais comuns para isso é o ato da alimentação, porquanto o 

indivíduo pode começar a somatizar tudo e se alimentar em excesso de alimentos pouco 

nutritivos, o que levaria à obesidade.  

Deste modo, essa condição é o principal desencadeador da Síndrome Metabólica – um 

conjunto de doenças que, associadas, elevam o risco de aparecimento de doenças 

cardiovasculares. Além da obesidade, são características da Síndrome Metabólica a hipertensão 

arterial sistêmica, resistência à insulina, hiperglicemia em jejum e anormalidades lipídicas, 

como aumento de triglicerídeos no sangue e redução das lipoproteínas de alta densidade (HDL) 

(CIOLAC, GUIMARÃES, 2004, p.6). 

A redução do HDL leva a sérios problemas, pois o colesterol é precursor de hormônios 

sexuais, como progesterona, estrógenos e testosterona. Além disso, camada cornificada de 

colesterol na pele evita uma grande perda de líquidos. Se há uma redução do colesterol, há uma 

perda excessiva de água, interferindo, também, no sistema circulatório. 

 
Moromizato (2008) afirma que desde a vida intrauterina, todo e qualquer evento 

vivenciado é processado pela mente. Cada fato é interpretado pelo consciente como 

positivo, ou negativo, e gravado em nosso inconsciente. O acúmulo de informações 

negativas, e a sobrecarga das mesmas acarreta, ao longo do tempo, sentimentos de 

ansiedade, nervosismo e agressividade. Este acúmulo de informações negativas pode 

provocar quatro situações distintas, como a depressão, o aumento da agressividade e 

a ocorrência de doenças (MOROMIZATO, 2008, p.20).  
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Sob essa análise, é possível traçar um paralelo com as ideias de Melanie Klein. As 

crianças, a partir de seu nascimento – quando o bebê se depara com as contribuições do mundo 

externo ao seu mundo interno –, têm uma noção muito básica das coisas a seu redor e, por isso, 

só sentiria amor ou ódio. Posteriormente, a criança chegaria à conclusão que ama e odeia a 

mesma coisa, o que levaria à ansiedade e medo da perda. 

 
Do mesmo modo, as pessoas que vivem sob situações de estresse crônicas apresentam 

em seu sangue níveis elevados de hormônios corticosteroides (cortisona) secretado 

pelas suprarrenais. Além disso, a suprarrenal também participa na liberação de 

norepinefrina (noradrenalina) e na liberação de epinefrina (adrenalina) (BALLONE, 

2001, p.10).  

 

Quando o cortisol está elevado cronicamente, secundário à super-produção patológica, 

esse hormônio sinergiza com a insulina no contexto de níveis elevados de glicose e 

hiperinsulinemia, promovendo lipogênese e adiposidade troncular. Para entender o mecanismo 

de ação da cortisona, é necessário entender sua produção. Esse hormônio é estimulado pelo 

hormônio adrenocorticotrópico (ACTH). O ACTH é uma corticotropina produzida na adeno-

hipófise de cadeia única com 39 aminoácidos. Sua função é estimular a produção de 

glicocorticoides e de androgênios pelo córtex adrenal e manter o tamanho da zona fasciculada 

e da zona reticular do córtex. 

Assim, é importante frisar que a adeno-hipófise, é dividida em eixos endócrinos e, 

cada eixo, possui as seguintes células endócrinas: neurônios hipotalâmicos, células da adeno-

hipófise e glândulas endócrinas periféricas. Os neurônios hipotalâmicos estimulam a secreção 

dos hormônios liberadores hipotalâmicos (XRHs) e dos hormônios hipotalâmicos inibidores 

(XIH), que controlam a secreção de hormônios da hipófise anterior.  

Além disso, em muitos casos, tanto os hormônios hipotalâmicos, quanto os hormônios 

hipofisários, são secretados em pulsos, sendo atrelados a ritmos diários e sazonais por 

intermédio de estímulos do sistema nervoso central (SNC). Uma vez secretados pelo 

hipotálamo, esses hormônios seguem para a região anterior da hipófise por meio dos vasos porta 

hipotalâmico-hipofisários.  

No entanto, quando esses hormônios secretados pelo hipotálamo, chegam na região 

anterior da hipófise, há, então; a estimulação ou inibição por meio da ação sobre células 

glandulares da hipófise, controlando sua secreção. Os hormônios hipofisários, ou hormônios 

tróficos da pituitária, agem sobre glândulas-alvo endócrinas periféricas e estimulam essas 

glândulas a liberarem hormônios periféricos. Por sua vez, os hormônios periféricos exercem 

uma retroalimentação negativa sobre a hipófise, inibindo a produção e secreção de hormônios 

hipofisários, e sobre o hipotálamo, inibindo a produção e secreção dos hormônios de liberação 

hipotalâmicos. Essa retroalimentação negativa é essencial para a manutenção do ponto de 

equilíbrio dos eixos endócrinos. 

Neste sentido, em relação às catecolaminas, é fundamental discutir seu papel no 

controle da pressão arterial. Já o controle neural da pressão arterial, afeta principalmente as 

funções mais gerais, como a redistribuição do fluxo sanguíneo a diversas partes o corpo, o 

aumento da atividade de bombeamento cardíaco e o rápido controle da pressão arterial.  

Além disso, a estimulação simpática (norepinefrina e epinefrina) promove a 

vasoconstrição e aumento da frequência e da contratilidade cardíaca, aumenta a resistência 
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vascular e diminui a velocidade do fluxo sanguíneo nos tecidos, reduz o volume vascular, 

aumenta a frequência e força de bombeamento cardíaco. 

 Portanto, é possível traçar uma linha de causa-consequência entre o psíquico e 

o físico. Para uma boa saúde física, é essencial a existência de uma boa saúde mental. “Mens 

sana in corpore sano” – mente sã num corpo são. 

  

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 

De uma maneira geral, duas barreiras acabam por prejudicar o diagnóstico precoce e 

o tratamento adequado dos quadros de depressão, sendo eles (VALENTINI et al, 2004): a visão 

de que a depressão não é uma condição médica, contribuindo consequentemente para o retardo 

na busca do tratamento por parte do paciente; o estigma que envolve os transtornos mentais, 

que por sua vez contribui na diminuição da habilidade do clínico geral no diagnóstico e 

tratamento de transtornos depressivos. 

Os fármacos antidepressivos mais usados são: a amitriptilina, ciclobenzaprina, 

imipramina e nortriptilina; dentre suas características observamos ação indireta, sem 

dependência ou efeitos narcóticos. 

Desta maneira, os fármacos atuam elevando quantidades presentes no organismo 

humano de neurotransmissores conhecidos como: serotonina, norepinefrina e dopamina. E 

resultam em aumento do sono profundo, promove transmissão neuronal mediada pela 

serotonina, potencializada através da ação analgésica das endorfinas e promove o relaxamento 

dos músculos.  

Além disso, os benzodiazepínicos também são muito usados e agem elevando a 

quantidade de neurotransmissor ácido gama-amino-butírico, resultando na inibição da 

transmissão de estímulos excitatórios para o cérebro (Firval Fisioterapia).  Assim, o emprego 

de miorrelaxantes, tais como a tinazidina ou a combinação entre carisoprodol, acetaminofeno e 

cafeína, se comparada a placebo, sugere um efeito benéfico sobre o quadro depressivo 

(VALENTINI et al, 2004). 

 

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL - TCC 

O TCC, em suas diferentes modalidades, trouxe uma verdadeira explosão de inovações 

e apresentou o maior crescimento na última década, em comparação com outras formas de 

psicoterapias. Esse crescimento deve-se, provavelmente, ao fato de o TCC apresentar as 

características que mais a adaptam à dinâmica do mundo atual, que exige tratamentos cada vez 

mais validados através de evidências empíricas, que possam garantir sua eficácia (RANGÉ, 

2001).Nas palavras de Rangé (2001): 

 
a psicoterapia cognitivo-comportamental é uma prática de ajuda psicológica que se 

baseia em uma ciência e uma filosofia do comportamento caracterizada por uma 

concepção naturalista e determinista do comportamento humano, pela adesão a um 

empirismo e a uma metodologia experimental como suporte do conhecimento e por 

uma atitude pragmática quanto aos problemas psicológicos. Entende que uma 

psicoterapia precisa oferecer: (1) efetividade, empiricamente demonstrável; (2)  

otimização entre custo e benefício, reduzindo os custos emocionais, de tempo, de 

recursos financeiros etc e maximizando os benefícios e resultados; (3) nenhuma 

iatrogênese, isto é, garantindo que não existirão efeitos perniciosos decorrentes da 

intervenção; e (4) manutenção dos resultados, isto é, garantias de que a superação das 

dificuldades não se diluirá no tempo. Compromete-se com estas premissas, 
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procurando demonstrá-las por meio de estudos experimentais e sistemáticos 

(RANGÉ, 2001, p. 35, 36). 

 

Atualmente, a terapia comportamental preocupa-se não só com o comportamento 

observável, mas também com o que os indivíduos sentem e nos processos cognitivos 

disfuncionais presentes nos diferentes transtornos mentais. Atualmente, a terapia é 

fundamentada para a desconstrução de pensamentos disfuncionais – que são pensamentos 

automáticos. As técnicas mais utilizadas para a revisão desses pensamentos incluem: gerar 

alternativas, examinar as evidências, praticar a descatastrofização, praticar a reatribuição, 

registrar os pensamentos e realizar um ensaio cognitivo (BECK, 1979; BECK, 1995; WRIGHT, 

2006). 

Procurando ainda delimitar claramente, nas palavras de Rangé (2001): 

 
a Psicoterapia cognitivo-comportamental é uma modalidade terapêutica desenvolvida 

a partir dos princípios de aprendizagem e, posteriormente, da ciência cognitiva, 

conforme estabelecidos pela psicologia experimental. Seu objeto de interesse é o 

comportamento como tal e seus fatores determinantes, como condições ambientais e 

processos cognitivos específicos, e não supostos processos subjacentes. O termo 

‘comportamento’ abrange não só comportamentos manifestos propriamente ditos, 

como operantes e respondentes, mas também cognições (pensamentos, respostas 

verbais, imagens, lembranças, interpretações, percepções, avaliações etc) e 

sentimentos ou emoções e seus correlatos fisiológicos (RANGÉ, 2001, p. 35).  

 

Um ponto adicional deve ser feito sobre a relação terapêutica na terapia cognitivo-

comportamental. Ser cordial, respeitoso e estar disposto a aceitar as ideias do paciente é 

fundamental para a construção de uma boa relação terapêutica. Ela se concentra no aqui-e-

agora, minimizando a importância na natureza inconsciente e ao material infantil. O terapeuta 

intervém ativamente, escuta, observa e interfere diretamente, em benefício do paciente. Quanto 

a isso, pode acontecer até do terapeuta romper as barreiras da sala de atendimento e ir junto a 

paciente da direção dos ambientes diretamente relacionados aos seus problemas, de forma que 

a mudança possa, de fato, ocorrer (RANGÉ, 2001). 

A eficácia da terapia depende também da delimitação clara de alguns tópicos, segundo 

Rangé (2001), a conceituação da problemática do paciente; a educação do paciente sobre o 

modelo cognitivo-comportamental; o desenvolvimento de uma relação colaboradora entre 

terapeuta e paciente; fortalecimento da motivação para o tratamento; formulação do problema; 

estabelecimento de metas; intervenções cognitivas e comportamentais; esforço para a 

prevenção de recaídas. 

Mesmo acumulando bons resultados, o TCC é muito criticado por ser excessivamente 

mecânica, não levando em conta a pessoa. Se isto ocorrer, estamos diante de um mau uso da 

técnica, que deve sempre ser utilizada em um contexto terapêutico. Outra crítica frequente é 

que ela seria superficial, lidando apenas com os sintomas. Todavia, a análise funcional do caso 

é importante, pois permite abordar problemas indiretos, mas que contribuem para a manutenção 

de comportamentos e crenças disfuncionais. Além disso, o tratamento de sintomas, como no 

caso de fobias e compulsões, traz resultados excelentes, não conseguindo por outras formas de 

tratamento, com a manutenção dos ganhos por muitos anos. Segundo o autor: 

 
Alves (2009) afirma que o desenvolvimento cognitivo comportamental das pessoas 

pode ser dividido em dois planos. O primeiro, sensório-motor, forma-se nos primeiros 
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anos de vida e se prolonga durante toda sua vida.  O segundo plano, de acordo com 

Alves (2009) é o representativo e se inicia a partir do primeiro e se desenvolve paralelo 

a ele desde os sete anos. Entretanto, é a interação entre estes dois planos que permite 

a sistematização do conhecimento. 

 

Assim, neste período, o desenvolvimento mental é considerado importante, pois, é nele 

que se forma um conjunto de subestruturas cognitivas que será o ponto de partida das futuras 

construções perceptivas e intelectuais, como também de todo o campo da afetividade (ALVES, 

2009). O autor afirma que: 

 
O processo mental desta fase, cuja denominação consta como inteligência sensório-

motora, basicamente busca soluções para alguns problemas da ação, apoiando-se 

assim somente em percepções e movimentos através de uma coordenação 

comportamental.  Porém, na medida em que se desenvolve a inteligência sensório-

motora também se constrói um sistema complexo de esquemas de assimilação e de 

organização da realidade de acordo com um conjunto de estruturas espaçotemporais, 

bem como, causais (ALVES, 2009).  

 

Desta forma o profissional encarregado deve focalizar o sintoma do cliente e acolher 

suas experiências procurando, desta forma, tornar o estudo significativo para ambas as partes 

(MACHADO 2001). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa ficou evidenciado que, o trauma infantil certamente leva a transtornos 

psicológicos na vida adulta podendo levar ao suicídio em casos específicos. As causas variam 

entre cuidados parentais insuficientes, abuso físico, abuso sexual na infância que é apontado 

como um grande fator predisponente de psicopatologia na vida adulta.  

Além disso, as obras utilizadas para o desenvolvimento desta pesquisa, comprovaram 

a existência de diversas formas de avaliar e de identificar transtornos de humor e trauma na 

infância, neste sentido a proposta deste estudo foi para pensar a respeito das ocorrências 

traumáticas na fase da infância que repercutiu na vida adulta do sujeito de forma negativa. 

Deste modo, percebe-se que a realidade vigente no mundo contemporâneo, impõe uma 

leitura diferente do processo depressivo em geral e do processo melancólico em particular. No 

caso específico da depressão, podem ser desencadeadas quadros psicóticos com tentativas de 

suicídio. Fazendo uma analogia à teoria de Freud, a tentativa de suicídio nada mais é que o 

rompimento da terceira barreira da psique humana: a repressão. Quando há o rompimento dessa 

barreira, o Superego tenta sufocar e destruir o Ego. Pode-se, ainda, relacionar a tentativa de 

suicídio com parapraxias – manifestações de intenções perturbadoras do inconsciente em nossa 

atividade consciente. 

Diante disso, infere-se que as associações encontradas também corroboram os achados 

sobre a relação entre as ocorrências traumáticas na infância e diversas clinicas e sintomas 

psicopatológicas no adulto (WAXMAN et al.,2014; ISVORANU et al., 2017). Além disso, 

espera-se que seja estimulado outros estudos que, em conjunto, contribuam para a prevenção e 

interventivas mais eficazes na saúde mental de crianças, adolescentes e adultos. 
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RESUMO 

A doença renal crônica (DRC) constitui um grave problema de saúde pública. A anemia constitui uns dos quadros 

clínicos mais comuns na DRC, impactando na sobrevida e qualidade de vida desses pacientes. A prevalência de 

anemia aumenta à medida que a função renal se agrava para valores de taxa de filtração glomerular, menores ou 

iguais a 60ml/min/1.73 m2 Evidências e sinais clínicos, dispneia, fadiga, palidez devem ser avaliados e para 

diagnóstico laboratorial a melhor forma de se monitorar anemia são pelas dosagens de ferro, ferritina e saturação 

de transferrina. O objetivo do trabalho é uma revisão narrativa em literatura envolvendo diagnóstico e tratamento 

da anemia na DRC. A DRC possui perfil inflamatório crônico, sendo a anemia a principal complicação diminuindo 

a sobrevida e aumentando o número de óbitos nesses pacientes. O uso de eritropoentina (EPO) melhora o quadro 

clínico e a qualidade de vida dos pacientes e necessário no controle da anemia. 

Palavras-chave: Doença. Renal. Crônica. Anemia. Eritropoentina.  

 

ABSTRACT 

Chronic kidney disease (CKD) is a serious public health problem. Anemia is one of the most common clinical 

conditions in CKD, impacting the survival and quality of life of these patients. The prevalence of anemia increases 

as renal function worsens for glomerular filtration rate values less than or equal to 60 ml/min/1.73 m² Evidence 

and clinical signs, dyspnea, fatigue, pallor must be evaluated and for laboratory diagnosis the best way to monitor 

anemia are by the dosages of iron, ferritin and transferrin saturation. The aim of this work is a narrative review of 

the literature involving the diagnosis and treatment of anemia in CKD. CKD has a chronic inflammatory profile, 

with anemia being the main complication, reducing survival and increasing the number of deaths in these patients. 

The use of erythropoientin (EPO) improves the clinical picture and quality of life of patients and is necessary in 

the control of anemia. 

Keywords: Disease. Renal. Chronic. Anemia. erythropoientin. 

 

ABSTRACTO 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un grave problema de salud pública. La anemia es una de las condiciones 

clínicas más comunes en la ERC, impactando en la supervivencia y calidad de vida de estos pacientes. La 

prevalencia de anemia aumenta a medida que empeora la función renal para valores de tasa de filtración glomerular 

menores o iguales a 60 ml/min/1,73 m2 Evidencia y signos clínicos, disnea, fatiga, palidez debe evaluarse y para 

diagnóstico de laboratorio la mejor forma de seguimiento anemia son por las dosis de hierro, ferritina y saturación 

de transferrina. El objetivo de este trabajo es una revisión narrativa de la literatura sobre el diagnóstico y 

tratamiento de la anemia en la ERC. La ERC tiene un perfil inflamatorio crónico, siendo la anemia la principal 

complicación, reduciendo la supervivencia y aumentando el número de muertes en estos pacientes. El uso de 

eritropoyetina (EPO) mejora el cuadro clínico y la calidad de vida de los pacientes y es necesaria en el control de 

la anemia. 

Palabras clave: Enfermedad. Renal. Crónico. Anemia. eritropoyetina. 

 

INTRODUÇÃO 

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS) a definição de anemia é dada como 

a condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal como resultado 

da carência de um ou mais nutrientes essenciais.  

Conforme a população vem envelhecendo junto com o aumento na incidência de 

diabete, hipertensão arterial e outras doenças, tem contribuído para o aumento mundial da 

prevalência da DRC, caracterizando-a como um problema de saúde pública.  
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Devido a sua característica de cronicidade, a DRC, acarreta limitações físicas, sociais 

e emocionais, que interferem de modo significativo na qualidade de vida de portadores desta 

patologia (SANTOS et al., 2008). 

O eritrócito contém uma proteína, a hemoglobina que permite o transporte de oxigênio 

dos pulmões para outras partes do corpo. Caso o número de eritrócitos estejam abaixo da 

normalidade, o sangue não consegue transportar e suprir a necessidade de oxigênio no corpo. 

A falta de oxigenação adequada, causa os sintomas de anemia. 

A insuficiência renal crônica (IRC), é caracterizada por lesão renal e perda progressiva 

e irreversível da função renal. No Brasil, a prevalência de pacientes em tratamento da doença 

aumentou 150% em uma década, pois passou de 24 mil em 1994 para 60 mil em 2044. Assim, 

a DRC é um problema mundial de saúde pública. (SIVIERO, MACHADO, CHERCHIGLIA 

2014). 

Os rins são responsáveis por manter a homeostasia e produzir alguns hormônios, como 

a eritropoentina (EPO). Os rins são fonte de produção de EPO e foi demonstrado pela primeira 

vez por Jacobson e seus colaboradores em 1957, através de experimentos com roedores. 

Conseguiu-se provar que o aumento da concentração da EPO plasmática em roedores 

submetidos à hipóxia não ocorre quando sofrem de nefrectomia bilateral, confirmando que os 

rins são órgãos produtores de EPO. (JACOBSON, 1957, apud CRUZ et al, 2002, 128). 

A associação entre a anemia e a IRC é conhecida há mais de 150 anos, sendo 

responsável por grande parte das alterações fisiológicas que o paciente renal crônico apresenta 

no decorrer do tempo. A anemia provoca incapacidade física e mental, sendo responsável pela 

redução da sobrevida e da qualidade de vida do portador de insuficiência renal. Caracterizando-

o com aparência pálido-cutânea, dando-lhe um aspecto de doente (ROMAO, 1999, 

ABENSUR,2004). 

A anemia configura uma das complicações mais frequentes em pacientes com DRC. 

Com a má absorção no sistema gastrointestinal, há uma deficiência de nutrientes principalmente 

o ferro e a vitamina B12. Na anemia relacionada com a DRC, há uma deficiência na ação da 

eritropoietina causada por um estado inflamatório exacerbado da doença. (JUNIOR, et al.) 

DESENVOLVIMENTO 

A função renal consiste em realizar a filtragem do sangue, manter o estado de 

equilíbrio de líquidos e eletrólitos, excretar resíduos provindos do metabolismo, atuar na 

formação da urina, regular o equilíbrio ácido-base, além de controlar o sódio (Na), o potássio 

(K), a pressão arterial e o pH sanguíneo e produzir eritropoietina, hormônio que atua na medula 

óssea para estimular a produção das hemácias (DRACZEVSKI e TEIXEIRA, 2011). 

Segundo dados do Censo Brasileiro de Diálise, com análise de dados da década 2009–

2019, a estimativa de pacientes com doença renal crônica dialítica ultrapassava os 130.000, com 

registro no aumento da prevalência e da incidência de pacientes em tratamento dialítico 

(NEVES, 2018). 

A prevalência de anemia aumenta à medida que a função renal se agrava para valores 

de taxa de filtração glomerular menores ou iguais a 60ml/min/1,73 m². No estádio 5 da DRC, a 

anemia já surge como uma condição praticamente universal. A severidade da anemia relaciona-

se com o grau de perda de filtração glomerular. (NURKO, 2006). 
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Demirjian e Nurko (2008) avaliaram que a função renal declinou mais rapidamente em 

grupos que mantinham a concentração de hemoglobina abaixo da meta, enquanto grupos com 

dosagem de hemoglobina superior à meta apresentou maior qualidade de vida. 

No geral,  a anemia na (IRC) depende de três fatores fisiopatológicos: perda de sangue, 

destruição aumentada das hemácias e redução da eritropoiese. 

A anemia pode gerar várias consequências para o paciente portador de DRC, como 

sinais e sintomas de fadiga, perda da capacidade cognitiva, dispneia, podendo aumentar a 

incidência de doenças cardiovasculares, levando o paciente a óbito (HONDA, H. et al., 2019). 

Segundo Simas (2015), a anemia é uma patologia caracterizada por um estado no qual 

a concentração de hemoglobina encontra-se abaixo dos parâmetros da normalidade e há queda 

da massa eritrocitária e das hemácias presentes no sangue. 

A anemia é definida como hemoglobina (Hb) < 13g/dL em homens e Hb< 12g/dL em 

mulheres (ALVES; GORDAN, 2014). 

O valor de referência do hematócrito em indivíduos adultos varía entre 39 a 53% em 

homens; e em mulheres varia de 36 a 48% (FAILACE ET AL., 2009 APUD SOARES, 2015.  

Alguns estudos como o de Draczevski & Teixeira, 2011 demonstra que 95% dos pacientes 

renais apresentaram valor do hematócrito abaixo dos valores estabelecidos como referência.  

Porém, o hematócrito não é um método adequado para avaliar anemia, pois o quadro de 

hipovolemia pode sub-diagnosticar o problema, devido ao aumento da densidade sanguínea.  

Em um estudo realizado por Bueno et al., analisando 45 indivíduos em hemodiálise, 

mostrando que a maioria apresentou anemia logo após o início do processo de hemodiálise 

(97,8%), a anemia esteve presente em 44 pacientes (97,8%) no primeiro exame, após o início 

da hemodiálise e após nove meses de tratamento 41 (91,1%) apresentavam a mesma, sendo que 

a média de idade encontrada foi de 61 anos de idade, sendo a maioria homens. 

O médico nefrologista Hugo Abensur, caracteriza a anemia na DRC como 

normocrômica, normocítica e com contagem de células vermelhas na medula óssea normal ou 

diminuída, devido ao seu caráter hipoproliferativo. Sua principal causa é a deficiência de 

eritropoetina, devido à perda de massa renal, sítio principal de produção de eritropoetina. 

É sabido que fatores como o acúmulo de toxinas urêmicas (o PTH constitui um dos 

exemplos) são danosos à eritropoiese e outros mecanismos como estresse oxidativos e a 

inflamação crônica causa diminuição na meia vida dos eritrócitos, aumentando a produção do 

hormônio hepcidina, consequentemente diminuindo a absorção intestinal de ferro.  

Estudos demonstram que a heparina, um glicosaminoglicano amplamente utilizado 

como anticoagulante, é um inibidor potente da expressão de hepcidina em linhagens de células 

hepáticas e em ratinhos, devido à capacidade de se ligar a BMPs. Após 2 a 5 dias do início do 

tratamento com heparina, houve aumento concomitante dos níveis séricos de ferro e da 

saturação de transferrina nos doentes. (POLI M, et al. 2011). 

Citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina-6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral-

alfa (TNF-α), atuam nas células progenitoras eritropoiéticas, de maneira oposta à EPO, 

estimulando a apoptose. O estado inflamatório da DRC causa uma situação de resistência à ação 

medular da EPO, originando como consequências: anemia, desnutrição, agravamento da 

aterosclerose e, podendo levar à morte. 

A ocorrência de anemia pode trazer consequências diversas ao paciente portador de 

DRC, resultando em sintomas e sinais como dispneia, fadiga, perda da capacidade cognitiva, 
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havendo ainda uma predisposição ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, que pode 

levar o indivíduo ao óbito. Condição esta que está presente em quase 90% das pessoas com 

Taxa de Filtração Glomerular (TFG) inferior a 25–30 mL/min. (WANDER VALADARES, et 

al.). 

Pacientes portadores de D'ARC, índices de saturação de transferrina abaixo de 20% 

têm uma sensibilidade de cerca de 80% em identificar casos de anemia por deficiência absoluta 

de ferro e a dosagem de ferritina se entre 35% e 48%. Esses parâmetros são os principais 

avaliados para deposição de ferro. (RIBEIRO E GORDAN, 2007). 

A deficiência de ferro ocorre quando a quantidade absorvida é menor que a capacidade 

de suprir a necessidade do organismo e/ou de repor a perda sanguínea adicional, para suprir 

está deficiência encontra-se disponível o sulfato ferroso que é a primeira escolha para 

administração. A fundação americana National Kidney Foundation Dialysis Outcomes Quality 

Initiative recomenda para a anemia renal que a suplementação de ferro deva ser administrada 

para manter níveis de ferritina sérica >100 ng/mL e a transferrina saturada seja >20%. 

O uso de eritropoentina (EPO) melhora o quadro clínico e a qualidade de vida dos 

pacientes e necessário no controle da anemia. A administração da EPO deve ser realizada 

quando o paciente tenha estoque de ferro para alcançar e manter níveis de hemoglobina 

projetados, pois a suplementação com esse metal eleva os níveis de hemoglobina, tornando-se 

essencial para o tratamento da anemia. 

A anemia associada à DRC contribui para o aumento do risco de hospitalizações, 

redução na qualidade de vida e pode levar à necessidade de transfusões. As transfusões 

sanguíneas, além do risco de infecções, podem ocasionar sensibilizações contra o sistema HLA 

(antígeno leucocitário humano) e impossibilitar a realização de um futuro transplante renal, 

considerada a melhor alternativa de substituição da função renal (ABENSUR, 2010). 

Atualmente, não existem evidências da associação entre normalização da hemoglobina 

e melhor prognóstico nos pacientes com DRC. É recomendado manter os níveis de hemoglobina 

entre 11,0-12,0 g/dL para pacientes com DRC e anemia. Sendo fundamental que os estoques 

de ferro estejam normais para se iniciar o tratamento com eritropoietina. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Muitas situações contribuem para anemia na doença renal crônica, além da deficiência 

de eritropoentina, a anemia pode ser gerada por deficiência de ferro, vitamina B12, ácido fólico, 

perdas sanguíneas, inflamações, deficiência na absorção intestinal e hemólise. 

A anemia deve ser investigada em todo paciente renal, com depuração de creatinina 

menor que 60ml/min/1,73m2 de superfície corpórea. A anemia é uma importante complicação 

de pacientes que se submetem a diálise, avaliação e controle são essenciais ao aumento da 

sobrevida e qualidade de vida.  

A melhor forma de ser avaliar anemias nesses pacientes é detectar a presença de 

anemia associada à deficiência do ferro (hipoferremia) ou a baixa saturação da transferrina. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a eritropoentina deverá ser 

admininstrada por via subcutânea nos pacientes em tratamento conservador, em programa de 

diálise peritoneal e hemodiálise, sendo a administração subcutrâneamais eficiente que a 

endovenosa. Alguns paciente podem desenvolver efeitos adversos com a administração de 

eritropoentina, como hipertensão arterial, devendo sempre ser monitorada.  
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