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Resumo: A icterícia é definida como coloração amarelada da pele, escleróticas e membranas mucosas 

conseqüente à deposição, nesses locais, de pigmento biliar (bilirrubina), o qual se encontra em níveis elevados no 

plasma. A icterícia é clinicamente detectada quando a concentração sérica de bilirrubina ultrapassa o normal. A 

concentração plasmática de bilirrubina reflete o balanço entre a taxa de produção e o clareamento hepático 
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(GUYTON, 2005). Assim, se sua produção estiver aumentada, se houver prejuízo em um ou mais passos do 

processo de metabolização ou excreção hepática, como anormalidades na captação e transporte da bilirrubina do 

plasma para o hepatócito, déficit na sua conjugação com o ácido glicurônico, ou na sua excreção para o 

canalículo biliar ou ainda se houver obstáculo ao fluxo de bile na árvore biliar no seu trajeto até o duodeno, 

poderá haver elevação dos níveis séricos de bilirrubina (MARTINELLI, 2010). Dependendo da causa de 

hiperbilirrubinemia, podemos observar  predomínio de uma das duas frações da bilirrubina, da não conjugada ou 

da conjugada. 

Palavras-chave: Icterícia. Bilirrubina. Bile. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Raciocínio Clínico e Diagnóstico Diferencial (LARCDD). 

PÚBLICO-ALVO  

O público-alvo da ação em questão da Liga Acadêmica de Raciocínio Clínico e 

Diagnóstico Diferencial foram os acadêmicos de Medicina da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa (PR). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

A ação extensionistas foi executada no Auditório do Hospital Universitário 

Regional dos Campos Gerais.  

JUSTIFICATIVA 

A detecção de icterícia tem importante valor semiológico e deve ser sempre 

valorizada. A icterícia reflete perturbações na produção ou em processos do metabolismo e 

excreção da bilirrubina e pode ser manifestação clínica de numerosas doenças hepáticas e não 

hepáticas. Ela pode ser a primeira ou, até mesmo, a única manifestação de uma doença 

hepática (SHERLOCK, 2002). 
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Na maioria das vezes a icterícia reflete uma adaptação ao metabolismo da bilirrubina e 

é denominada de “fisiológica”. Por outras vezes decorre de um processo patológico, podendo 

alcançar concentrações elevadas e ser lesiva ao cérebro, instalando-se o quadro de 

encefalopatia bilirrubínica aguda com letargia, hipotonia e sucção débil nos primeiros dias de 

vida. Esta condição pode ocasionalmente ser reversível, desde que haja uma intervenção 

terapêutica imediata e agressiva, mas na maioria das vezes evolui para a forma crônica da 

doença com sequelas neurológicas permanentes denominada kernicterus ou para óbito 

(HANSEN, 2009). 

OBJETIVOS 

Possui o objetivo de complementar a formação acadêmica aos alunos do curso de 

medicina da UEPG para memlhorar a qualidade na atenção aos pacientes de Ponta Grossa e 

Região. 

METODOLOGIA 

A LARCDD funciona quinzenalmente, às 19 horas de segundas-feira, a partir de 

reuniões realizadas no Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa. O cronograma é 

construido pelos organizadores, acadêmicos do terceiro ano de medicina e pelas 

coordenadoras. São realizadas apresentações referentes a temas de interesse médico-

semiológico escolhidos pelas coordenadoras. As apresentações são realizadas por duplas ou 

trios de acadêmicos do curso de medicina da UEPG, sutilizando-se de power point e 

multimidia. Após isso é apresentado um caso clínico referente ao tema apresentado. Por fim, é 

feita uma discussão, moderada por uma das coordenadoras com a finalidade de solucionar o 

caso, fazendo-se o raciocínio clínico adequado para que se chegue ao diagnóstico correto do 

caso apresentado.  

RESULTADOS 

A ação foi bem aceita pela comunidade acadêmica do curso de medicina. 

Primeiramente com a apresentação sobre icterícia (Imagem 1) e posteriormente a discussão de 

um caso clínico (Quadro 1). Surgiram questionamentos a respeito da patologia até se chegar 
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ao diagnóstico apresentado, demonstrando que, apesar de ser um tema considerado básico, 

pode ter uma complexidade no seu raciocínio.  

Pode-se considerar que o evento teve um impacto positivo, pois pode-se consolidar 

e complementar os ensinamentos que os alunos obtêm na formação acadêmica. Dessa forma, 

a sociedade ganha com médicos mais preparados para atender sintomas relacionados a 

icterícia com maior resolutividade 

 

 

Quadro 1 – Caso clínico de um paciente com icterícia. 

 

Fonte: Pulmão RJ 2008;17(2-4):98-100 

FOTO(S) 

Figura 1 – Apresentação sobre Icterícia 
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Legenda: Apresentação sobre Icterícia para posterior discussão do caso clínico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi evidenciada a importância de ações extensionistas como esta, sendo muito bem 

recebidas pela comunidade acadêmica e tendo gerado debates sobre o tema, o que reflete em 

ganhos para ambos os lados – discentes e a sociedade em geral -, e contribui também para o 

aprendizado dos acadêmicos da LARCDD.  

Pode-se considerar que a liga está cumprindo seu papel extensionista, propondo o 

aprimoramento dos conhecimentos e complementação da formação acadêmica, sempre com 

visão a melhor formação para atender a população adequadamente. 

Com relação às expectativas para o futuro, espera-se que essa formação possa ser 

aprimorada e ampliada para os demais cursos da área da saúde, conseguindo assim, um 

retorno ainda maior para a sociedade. 

APOIO 

Deixo meus agradecimentos à Universidade Estadual de Ponta Grossa e a Fundação 

Araucária 
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