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RESUMO 

Introdução: Os glicocorticoides causam alterações no processo fisiológico de 
remodelação óssea, conduzindo a uma diminuição da massa mineral óssea. Este 
trabalho objetivou relacionar os níveis de cálcio sérico em pacientes que fazem uso 
contínuo de glicocorticoides, verificando suas possíveis alterações através do exame 
bioquímico. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo aplicada, 
descritiva, observacional, experimental, transversal, consistindo em uma abordagem 
quantitativa. Os dados foram coletados no período de abril a maio de 2019, a partir da 
técnica de amostragem não probabilística “bola de neve” para a coleta de sangue e o 
exame de cálcio sérico. Resultados e discussão: Apresentou um percentual maior 
de mulheres (79%), em tratamento de diversas comorbidades com prevalência de 
artrite reumatoide (36%) e rinossinusite crônica (29%), onde os medicamentos mais 
utilizados foram betametasona (29%) e a dexametasona (22%) com tempo de 
utilização de 1 a 2 anos (43,0%). Diante dos resultados dos exames, constatou-se que 
9 (64,4%) pacientes apresentaram valores abaixo do valor de referência, 2 (14,2%) 
estão acima do valor e apenas 3 (21,4%) estão dentro da normalidade.  Conclusão: 
Conclui-se que o estudo alcançou exames com hipocalcemia, constatando assim a 
bidirecionalidade do uso de glicocorticoides e a diminuição de cálcio, evidenciando 
também a importância de uma suplementação de cálcio adjuvante ao tratamento.  

Palavras-chave – Exame de Cálcio. Efeitos fisiológicos de medicamentos. 
Glicocorticoides. 
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ABSTRACT 

Introduction: Glucocorticoids cause changes in the physiological process of bone 
remodeling, leading to a decrease in bone mineral mass. This study aimed to correlate 
serum calcium levels in patients who use glucocorticoids continuously, verifying their 
possible alterations through biochemical examination. Methodology: This is a field 
research, applied, descriptive, observational, experimental, cross-sectional, consisting 
of a quantitative approach. The data were collected from April to May 2019, using the 
non-probabilistic "snowball" sampling technique for blood collection and serum calcium 
examination. Results and discussion: It presented a higher percentage of women 
(79%), in the treatment of several comorbidities with a prevalence of rheumatoid 
arthritis (36%) and chronic rhinosinusitis (29%), where the drugs most used were 
betamethasone (29%) and dexamethasone (22%) with a duration of 1 to 2 years 
(43.0%). Before the results of the exams, 9 (64.4%) patients presented values below 
the reference value, 2 (14.2%) were above the value and only 3 (21.4%) were within 
normal limits . Conclusion: It was concluded that the study reached hypocalcemia, 
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thus verifying the bi-directionality of glucocorticoid use and the decrease of calcium, 
evidencing also the importance of an adjuvant calcium supplementation to the 
treatment. 
Keywords - Calcium Examination. Glicocorticoids. Physiological effects of 
medications.  
_______________________________________________________________ 

 

INTRODUÇÃO 

No decorrer dos últimos 50 anos, os glicocorticoides (GCs) têm se tornado a droga 
com efeito anti-inflamatório e imunossupressor mais utilizada no tratamento de 
doenças inflamatórias agudas e crônicas. Seus eficazes efeitos terapêuticos são 
constantemente acompanhados por grandes e, por muitas vezes, inconversíveis 
efeitos colaterais (CASTRO, 2005). 
As ações sistêmicas dos GCs em outros órgãos incluídos no metabolismo do cálcio 
são importantes para explicar seus efeitos na mineralização óssea. Os glicocorticoides 
impossibilitam a reabsorção do cálcio no túbulo renal e a absorção de cálcio no 
intestino por um mecanismo independente de vitamina D, diminuindo o transporte 
ativo intracelular e a captação habitual de cálcio, diminuindo assim a síntese de 
proteínas fixadoras de cálcio (DONATTI et al., 2011). 
Os glicocorticoides produzem alterações no processo fisiológico de remodelação 
óssea, conduzindo a uma diminuição da massa mineral óssea, inibindo a absorção 
intestinal do cálcio e aumentando sua eliminação urinária, diminuem a formação 
osteoblástica e aumentam a reabsorção osteoclástica. (GALI, 2001). 
A perda do cálcio sérico é uma alteração bastante significativa que pode ser 
observada laboratorialmente quando o paciente está fazendo o uso de GCs, o 
principal efeito adverso decorrente da diminuição de Ca no organismo é a osteoporose 
secundária ao uso de glicocorticoide (PINTO NETO et al., 2002). 
Diante disso fez-se necessário realizar uma pesquisa para determinar como os 
glicocorticoides alteram o funcionamento do organismo, qual sua relação com os 
níveis alterados de cálcio sérico e quais as possibilidades e probabilidades desse 
medicamento acarretar à uma doença óssea. 
Neste aspecto, este trabalho objetivou relacionar os níveis de cálcio sérico em 
pacientes que fazem uso contínuo de glicocorticoides, verificando as possíveis 
alterações dos níveis de cálcio através do exame bioquímico traçando assim um perfil 
sócio demográfico dos pacientes em estudo.  
 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi do tipo aplicado, descritivo, observacional, experimental, 
transversal, consistindo em uma abordagem quantitativa. A coleta de dados 
aconteceu no período de abril a maio de 2019 na Casa de Acolhida São João Calábria 
(Remanso da Paz), no município de Quixadá e busca ativa no Centro Universitário 
Católica de Quixadá onde foi utilizado a técnica de amostragem não probabilística 
“bola de neve”. Os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa, assinaram o TCLE 
(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e indicaram outras pessoas do seu 
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ciclo de amigos ou família que faziam o uso contínuo de medicamentos da classe dos 
glicocorticoides (DEWES, 2013). A população obedeceu aos seguintes critérios de 
inclusão: Utilizar continuamente os glicocorticoides e concordar participar da pesquisa 
e os critérios de exclusão: Pacientes que apresentam algum declínio cognitivo que os 
limitaram a participar e os que se recusaram.  
A coleta de sangue para o exame de cálcio sérico aconteceu em duas etapas. A 
primeira foi realizada no ambulatório Remanso da Paz, respeitando a técnica da coleta 
e assegurando-se dos riscos. As amostras foram reservadas e levadas para o 
laboratório de Bioquímica da Unicatólica para a realização dos exames. A segunda 
etapa ocorreu no laboratório de Bioquímica, após a identificação das amostras. As 
dosagens de cálcio foram realizadas pelo pesquisador que utilizou amostras de 
plasma dos pacientes, as referidas amostras foram centrifugadas, e em seguida foi 
realizado o preparo com o kit reagente Biolab® após, o mesmo realizou a leitura no 
espectrofotômetro. 
Os dados coletados através dos formulários foram analisados de forma descritiva e 
quantitativa. Os resultados obtidos foram apresentados com auxílio de gráficos e 
tabelas através do programa Microsoft Excel®, versão 2016. 
Esse trabalho foi submetido ao comitê de ética em pesquisa com seres humanos do 
Centro Universitário Católica de Quixadá, através da plataforma Brasil, sendo 
aprovado com o parecer n° 3.313.381 (BRASIL, 2012). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram selecionados 14 pacientes, com idades de 20 a 65 anos, tendo base no 
formulário traçou-se um perfil sociodemográfico destes pacientes. O perfil da 
população estudada mostra um predomínio do sexo feminino (79%), o que pode ser 
explicado pela alta ocorrência de doenças reumáticas e lúpus eritematoso sistêmico 
(LES), as quais são mais comuns em mulheres. Com relação a doenças reumáticas 
como por exemplo a artrite reumatoide segundo o estudo de Vaz et al. (2013), a 
prevalência é de cerca de 3:1 mulheres em relação aos homens e acomete cerca de 
1% da população mundial. Já com relação a LES, há relatos que cerca de 90% dos 
pacientes, no momento do diagnóstico, são compostos por mulheres em idade fértil 
(LONGO et al., 2013). 
As comorbidades mais prevalentes no estudo foram artrite reumatoide (36%), 
rinossinusite crônica (29%), lúpus eritematoso sistêmico (14 %), artrite inflamatória 
(gota) (7%), doença celíaca (7%) e psoríase (7%). E com relação ao medicamento, os 
glicocorticoides mais utilizados pelos pacientes foram a Betametasona (29%) e a 
Dexametasona (22%).  
Conforme Ramamoorthy e Cidlowski (2016), Os GCs tem efeito importante nos 
mecanismos envolvidos na inflamação os tornam uma das principais vias de 
tratamento de doenças autoimunes e inflamatórias, como rinossinusites, asma, 
alergias respiratórias e dentre outras. Entretanto, seus benefícios terapêuticos são 
limitados pelos efeitos colaterais associados ao seu uso por tempo prolongado e em 
altas doses (MION et al., 2017). 
Dentre os glicocorticoides empregados sistemicamente, os mais utilizados são a 
hidrocortisona, prednisolona, metilprednisolona e dexametasona. Todos apresentam 
boa biodisponibilidade oral, são metabolizados no fígado e tem seus metabólitos 
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excretados pelo rim. Entretanto, em tratamentos agudos, o principal critério levado em 
consideração é o da potência anti-inflamatória e, nesse caso, dá-se preferência aos 
GCs que apresentam efeitos terapêuticos com pequenas doses, que são os de maior 
potência anti-inflamatória, como por exemplo da dexametasona e betametasona 
(TORRES, INSUELA & CARVALHO., 2012). 
Com base no estudo de Sarinho & Melo (2017), a ação dos GCs no mecanismo ósseo 
acontecem de duas formas: indireta quando detectamos a diminuição da absorção 
intestinal de cálcio, o aumento da eliminação do cálcio na urina, a redução na secreção 
do hormônio do crescimento e as alterações no metabolismo dos esteroides sexuais 
e da secreção do hormônio da paratireoide; e direta, quando o próprio tecido ósseo 
sofre ação direta desses medicamentos, contribuindo para o aparecimento da 
osteoporose, e conseguinte fratura secundária. 
Além do aparecimento da osteoporose induzida ao uso da utilização dos GCs (OPIG), 
mesmo em doses relativamente pequenas, podem apresentar também como 
consequência nos pacientes mais jovens, como o retardo no crescimento, uma vez 
que eles comprometem o desenvolvimento do esqueleto pela baixa absorção do cálcio 
(PAREDES & ALVES, 2016). 
Conforme uma meta-análise feita por Antonow; Monteiro; Araujo, 2007, que mostra os 
glicocorticoides como um dos medicamentos com mais impacto sobre as propriedades 
materiais do osso. Esta rápida perda óssea está relacionada a fatores como a dose e 
o tempo de duração da terapia. Sabe-se que essa perda é maior nos primeiros 6 
meses de tratamento, podendo persistir caso o paciente esteja em uso de doses mais 
elevadas de GCs. 
Após a realização dos exames com base nos resultados, de 14 pacientes estudados, 
constatou-se que 9 (64,4%) pacientes apresentaram valores abaixo do valor de 
referência, 2 (14,2%) estão acima do valor e apenas 3 (21,4%) estão dentro da 
normalidade.   
A avaliação do cálcio sérico está indicada em todos os pacientes com distúrbios 
metabólicos, em casos de manifestações neuromusculares, osteopenia e 
osteoporose, investigação de litíase urinária, monitorização em pacientes com 
insuficiência renal, pancreatite aguda, controle de neoplasias (RESENDE et al., 2009). 
A dosagem de cálcio também é empregada para avaliar a função da paratireóide, uma 
vez que o cálcio sérico é mantido dentro dos limites fisiológicos pela ação combinada 
do paratormônio (PTH) e vitamina D, através de seus efeitos sobre os ossos 
(mineralização x desmineralizaçao), intestinos (absorção) e rins (excreção) (BURTIS 
et al., 2006). 
 
CONCLUSÕES 
 
A maioria da população do estudo apresentaram os níveis de cálcio séricos diminuídos 
(hipocalcemia), abaixo dos valores de referência, isso pode justificar a 
bidirecionalidade do uso de glicocorticoides com os níveis de cálcio, essa relação 
pode ser uma das principais causas de OPIG (Osteoporose Induzida pelo uso dos 
Glicocorticoides), reafirmando o que alguns autores relatam em diferentes estudos, 
ainda que poucos. 
Portanto, pode-se concluir que o uso de glicocorticoides, principalmente em pacientes 
geriátricos, devem ser usados com cautela e diante orientação médica, uma vez que 
o uso desta classe de medicamentos deve ter seu uso ponderado e acompanhado por 
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especialistas, uma vez que seu uso mínimo poderá trazer danos à saúde. Embora, a 
pesquisa tenha se mostrado de forma efetiva para confirmar essa relação, devem ser 
realizadas pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto afim de melhorar e prevenir 
agravos advindos deste efeito, enfatizando sempre a importância de uma 
suplementação de cálcio adjuvante ao tratamento. 
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